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 תיקון הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול
עליה חובת מכרז

לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי לאור החלטת הממשלה בדבר שינוי שמה 
הפרטיות"  והגנת  מידע  לטכנולוגיות  המשפטית  "הרשות  של 
ההודעה  את  לתקן  יש  ומידע"  טכנולוגיה  למשפט,  ל"הרשות 
בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז1, כך שבמקום 
על  והגנה  מידע  לטכנולוגיות  המשפטית  הרשות  "ראש 

הפרטיות" יבוא "ראש הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע".

י"ד בתמוז התשע"ב )4 ביולי 2012(
)חמ 3-274(

       צבי האוזר
מזכיר הממשלה  	 	___________

1  י"פ התשס"ו, עמ' 1885.

תיקון הודעה בדבר עדכון רשימת המשרות שבתוספת 
לחוק שירות המדינה )מינויים(

לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

המדינה  שירות  לחוק   23 לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיעים 
)מינויים(, התשי"ט-11959, כי ההודעה בדבר עדכון רשימת המשרות 
שבתוספת לחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-21959, תתוקן 
כך שבמקום "36. ראש הרשות המשפטית לטכנולוגיות מידע והגנה 

על הפרטיות" יבוא "36. ראש הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע".

י"ד בתמוז התשע"ב )4 ביולי 2012(
)חמ 3-1173(

       צבי האוזר
מזכיר הממשלה  	 	___________

1  ס"ח התשי"ט, עמ' 86.

2  י"פ התשס"ח, עמ' 3520; התשע"ב, עמ' 3952.

 הודעה על מינוי ממלא מקום לחבר מועצת
מקרקעי ישראל

לפי חוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-1960

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 4א)א5( לחוק רשות מקרקעי 
ישראל, התש"ך-11960, מינתה הממשלה את האשם חוסין לממלא 

מקום נציג ראש הממשלה במועצת מקרקעי ישראל.

י' באדר התשע"ב )4 במרס 2012(
)חמ 3-4356(

       צבי האוזר
מזכיר הממשלה  	 	___________

1  ס"ח התש"ך, עמ' 57; התשס"ט, עמ' 318.

מינוי שופטים לבית המשפט לענייני משפחה
לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995

לענייני  המשפט  בית  לחוק  2)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
העליון,  המשפט  בית  נשיא  ובהסכמת  התשנ"ה-11995,  משפחה, 
אני ממנה בזה את שופטי בית משפט השלום המפורטים להלן לדון 
בבית משפט לענייני משפחה, החל ביום כ"ה בתמוז התשע"ב )15 

ביולי 2012(:

___________
1  ס"ח התשנ"ה, עמ' 393.

לילי יונג גופר

חנא סבאג

דורון פורת

נעמן אדריס

רננה גלפז-מוקדי

עינב גולומב

אורי גולדקורן

רים נדאף

אילונה לינדנשטראוס אריאלי

סאאב דבור

שאדן נאשף אבו אחמד

אילנית אימבר

כ"א בתמוז התשע"ב )11 ביולי 2012(
)3-2666 II חמ(

        יעקב נאמן
			שר המשפטים  	 	 	

מינוי לכהונה בפועל
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח חדש[, התשמ"ד-1984

בתי  לחוק  ו–10)ב(  10)א()3(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-11984, ובהסכמת נשיא בית 
המשפט העליון, אני ממנה בזה את ראובן שמיע, שופט של בית 
משפט שלום ורשם של בית משפט מחוזי, בהסכמתו, לכהונה 
א'  ביום  בירושלים, החל  בית המשפט המחוזי  בפועל כשופט 
באלול התשע"ב )19 באוגוסט 2012( עד יום י"ד באב התשע"ו 

)18 באוגוסט 2016(.

י"ט בתמוז התשע"ב )9 ביולי 2012(
)חמ 3-60-ה1(

        יעקב נאמן
			שר המשפטים  	 	___________

1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

מינוי לכהונה בפועל
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח חדש[, התשמ"ד-1984

בתי  לחוק  ו–10)ב(  10)א()3(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-11984, ובהסכמת נשיא בית 
כהן, שופטת של  אביגיל  את  בזה  ממנה  אני  העליון,  המשפט 
בהסכמתה,  מחוזי,  משפט  בית  של  ורשמת  שלום  משפט  בית 
לכהונה בפועל כשופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, החל 
ביום א' באלול התשע"ב )19 באוגוסט 2012( עד יום ט' בחשוון 

התשע"ו )22 באוקטובר 2015(.

י"ט בתמוז התשע"ב )9 ביולי 2012(
)חמ 3-60-ה1(

        יעקב נאמן
			שר המשפטים  	 	___________

1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

הודעה על מינוי רשמת
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח חדש[, התשמ"ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 84)א( לחוק בתי המשפט ]נוסח 
אני ממנה  ובאישור שר המשפטים,  משולב[, התשמ"ד-11984, 

___________
1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשע"א, עמ' 928.
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בזה את אביגיל כהן, שופטת של בית משפט שלום, לרשמת של 
בית המשפט המחוזי בתל אביב, החל ביום א' באלול התשע"ב 

)19 באוגוסט 2012(.

י"ט בתמוז התשע"ב )9 ביולי 2012(
)חמ 3-64-ה2-1(

        אשר גרוניס
												נשיא בית המשפט העליון  	 	

הודעה על מינוי רשם
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח חדש[, התשמ"ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 84)א( לחוק בתי המשפט ]נוסח 
אני ממנה  ובאישור שר המשפטים,  משולב[, התשמ"ד-11984, 
להיות  שלום,  משפט  בית  של  שופט  שמיע,  ראובן  את  בזה 
רשם של בית המשפט המחוזי בירושלים, החל ביום א' באלול 

התשע"ב )19 באוגוסט 2012(.

י"ט בתמוז התשע"ב )9 ביולי 2012(
)חמ 3-64-ה2-1(

        אשר גרוניס
												נשיא בית המשפט העליון  	___________

1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשע"א, עמ' 928.

מינוי רשמים לבית המשפט לענייני משפחה
לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)ה( לחוק בית המשפט לענייני 
אני ממנה  ובאישור שר המשפטים,  משפחה, התשנ"ה-11995, 
בזה את רשמי בית משפט השלום המפורטים להלן, לרשמים 
של בתי המשפט לענייני משפחה במחוז הצפון, החל ביום כ"ה 

בתמוז התשע"ב )15 ביולי 2012(:

ריאד קודסי

אלכס אחטר

ברכה לכמן

כ"א בתמוז התשע"ב )11 ביולי 2012(
)3-2666 II חמ(

        אשר גרוניס
												נשיא בית המשפט העליון  	___________

1  ס"ח התשנ"ה, עמ' 393.

מינוי מנהלי לשכות הוצאה לפועל
לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

לפועל,  ההוצאה  לחוק  4)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ז-11967, אני ממנה את הרשומים מטה למנהלי לשכות 

הוצאה לפועל כדלקמן:

אירית כהן, למנהל לשכת ההוצאה לפועל בעפולה;

יואל לרי, למנהל לשכת ההוצאה לפועל בבית שאן.

י"ד בתמוז התשע"ב )4 ביולי 2012(
)חמ 3-1121(

         יעקב נאמן
				שר המשפטים  												 	___________

1  ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשס"ט, עמ' 42.

הודעה על מתן הכרה לעמותה לאימוץ בין–ארצי
לפי חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981

בהתאם לסעיף 28כב לחוק אימוץ ילדים, התשמ"א-11981 )להלן 
- החוק(, אני מודיע, בהסכמת שר הרווחה, כי הוארכה ההכרה לפי 
סעיף 28ג לחוק, בעמותת "עתיד הילדים", ע"ר 58-031799-8, כעמותה 

המוכרת לפעול באימוץ בין–ארצי במדינת רוסיה.

תוקף הכרה זו מיום כ"ז באב התשע"ב )15 באוגוסט 2012(, 
למשך שנתיים.

י"ד בתמוז התשע"ב )4 ביולי 2012(
)חמ 3-2820(

         יעקב נאמן
				שר המשפטים  												 	___________

1  ס"ח התשמ"א, עמ' 293; התשנ"ו, עמ' 354.

מינוי בית דין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין
לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13יא)א( לחוק הכניסה לישראל, 
)להלן - החוק(, אני ממנה את דביר פלג, ת"ז  התשי"ב-11952 
של  משמורת  לביקורת  יחיד,  דן  של  דין,  לבית   ,024209173

שוהים שלא כדין, לפי החוק.

תוקף המינוי לחמש שנים, החל ביום כ"ח בתמוז התשע"ב 
)18 ביולי 2012(.

כ"ו בתמוז התשע"ב )16 ביולי 2012(
)חמ 3-4424(

         יעקב נאמן
				שר המשפטים  												 	___________

1  ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשס"ח, עמ' 645.

 הארכת מינוי בית דין לביקורת משמורת של
שוהים שלא כדין

לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13יא)א( לחוק הכניסה לישראל, 
האמור,  הסעיף  פי  שעל  הוועדה  ובהמלצת  התשי"ב-11952, 
אני מאריך את מינויו של דן ליברטי2, ת"ז 059024125, לבית דין 

לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין.

 31( התשע"ד  באלול  ה'  יום  עד  המינוי  הארכת  תוקף 
באוגוסט 2014(,

כ"ו בתמוז התשע"ב )16 ביולי 2012(
)חמ 3-4424(

         יעקב נאמן
				שר המשפטים  												 	___________

1  ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשס"ח, עמ' 645.

2  י"פ התשע"א, עמ' 5756.

מינוי בית דין לביקורת משמורת של מסתננים
לפי חוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט(, התשי"ד-1954

הסתננות  למניעת  לחוק  30ג  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)עבירות ושיפוט(, התשי"ד-11954 )להלן - החוק(, אני ממנה את 
דביר פלג, ת"ז 024209173, שנתמנה לבית דין לביקורת משמורת 
של שוהים שלא כדין2 לפי סעיף 13יא לחוק הכניסה לישראל, 

___________
1  ס"ח התשי"ד, עמ' 160;  התשע"ב, עמ' 119.

2  י"פ התשע"ב עמ' 5651.
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התשי"ב-31952, לבית דין לביקורת משמורת של מסתננים, לפי 
החוק.

תוקף המינוי למשך תוקפו של סעיף 30ג לחוק.

כ"ו בתמוז התשע"ב )16 ביולי 2012(
)חמ 3-4424(

         יעקב נאמן
				שר המשפטים  												 	___________

3  ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשע"א, עמ' 1068.

הארכת מינוי חברה בוועדת המינויים
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

עורכי  לשכת  לחוק  18ד)א()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הדין, התשכ"א-11961, אני מאריך את מינויה של עו"ד אריאלה 
קלעי2, המשמשת בתפקיד מתפקידי השירות המשפטי בשירות 

המדינה,  לחברה בוועדת המינויים שעל פי הסעיף האמור.

תוקף המינוי עד יום י"ב בתמוז התשע"ה )29 ביוני 2015(.

י"ט בתמוז התשע"ב )9 ביולי 2012(
)חמ 3-722(

         יעקב נאמן
				שר המשפטים  												 	___________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשס"ח, עמ' 595.

2  י"פ התשע"ב, עמ' 2997.

הארכת מינוי חבר בוועדות ערעור
לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-1959 ]נוסח 

משולב[, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

)תגמולים  הנכים  לחוק   26 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ושיקום(, התשי"ט-1959 ]נוסח משולב[1 )להלן - החוק(, וסעיף 
את  מאריך  אני  התשנ"ב-21992,  מינהליים,  דין  בתי  לחוק   5
מינויו של ד"ר צבי בן ישי3, לחבר בוועדות ערעור לפי החוק 
החל  שנים,  שלוש  של  נוספת  לתקופה  חיפה,  במחוז  האמור, 

ביום כ"ב באב התשע"ב )10 באוגוסט 2012(.

י"ט בתמוז התשע"ב )9 ביולי 2012(
)חמ 3-323-ה1(

         יעקב נאמן
				שר המשפטים  												 	___________

1  ס"ח התשי"ט, עמ' 276.

2  ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.

3  י"פ התשס"ט, עמ' 5520.

מינוי חבר לוועדות ערעור
לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( 

התש"י-1950, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק משפחות חיילים שנספו 
החוק(,   - )להלן  התש"י-11950  ושיקום(,  )תגמולים  במערכה 
וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-21992, אני מאריך 
את מינויו של ד"ר צבי בן ישי3, לחבר בוועדות ערעור לפי החוק 

החל  שנים,  שלוש  של  נוספת  לתקופה  חיפה,  במחוז  האמור, 
ביום כ"ב באב התשע"ב )10 באוגוסט 2012(.

י"ט בתמוז התשע"ב )9 ביולי 2012(
)חמ 3-321-ה1(

         יעקב נאמן
				שר המשפטים  												 	___________

מינוי יושב ראש מותב ועדות ערעורים
לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954, ולפי חוק בתי 

דין מינהליים, התשנ"ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק נכי המלחמה בנאצים, 
התשי"ד-11954 )להלן - החוק(, וסעיפים 5)א( ו–)ב(, ו–12 לחוק 
בית  נשיא  ובהסכמת  התשנ"ב-21992,  מינהליים,  דין  בתי 
המשפט העליון, אני ממנה את השופט אהרן שדה, ליושב ראש 

מותב בוועדות ערעור לפי החוק, במחוז חיפה.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ט"ו בתמוז התשע"ב )5 ביולי 2012(
)חמ 3-99-ה1(

         יעקב נאמן
				שר המשפטים  												 	___________

1  ס"ח התשי"ד, עמ' 76; התשל"ט, עמ' 88.

2  ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.

הארכת מינוי חבר בוועדה לעניין פיצויים ותמלוגים
לפי חוק הפטנטים, התשכ"ז-1967

בתוקף סמכותי לפי סעיף 109 לחוק הפטנטים, התשכ"ז-
11967, אני מאריך את מינויו של מיכאל טליינקר2, חבר בחבר 
לענייני  בוועדה  לחבר  גבוהה,  להשכלה  מוסד  של  המורים 
באב  ג'  ביום  החל  האמור,  הסעיף  שלפי  ותמלוגים,  פיצויים 

התשע"ב )22 ביולי 2012(.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ"ו בתמוז התשע"ב )16 ביולי 2012(
)חמ 3-1498(

         יעקב נאמן
				שר המשפטים  												 	___________

1  ס"ח התשכ"ז, עמ' 148)201(.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 5214.

מינוי חבר לוועדות שחרורים
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר, התשס"א-2001

בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק שחרור על–תנאי ממאסר, 
התשס"א-12001, אני ממנה את עלי ברמן, בעל ניסיון מקצועי 

בתחום הקרימינולוגיה, לחבר בוועדות השחרורים.

תוקף המינוי לשנה.

כ"ו בתמוז התשע"ב )16 ביולי 2012(
)חמ 3-101-ה1(

         יעקב נאמן
				שר המשפטים  												 	___________

1  ס"ח התשס"א, עמ' 410; התשס"ב, עמ' 487.

___________
1  ס"ח התש"י, עמ' 162.

2  ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.

3  י"פ התשס"ט, עמ' 5520.
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 מינוי נציגת שר הביטחון במועצה הארצית
לתכנון ולבנייה

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
והבנייה,  התכנון  לחוק  2)ב()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ה-11965, אני ממנה את סא"ל עדנה פרדו, ת"ז 059725465, 

לנציגתי במועצה הארצית לתכנון ולבנייה.

י"ח באייר התשע"ב )10 במאי 2012(
 )חמ 3-7-ה1(

)קס' 4653(
         אהוד ברק

					שר הביטחון  												 	___________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

מינוי עוזרי פקיד שומה
לפי פקודת מס הכנסה

לפקודת מס הכנסה1  ו–229   1 סעיפים  לפי  בתוקף סמכותי 
המסים  רשות  עובדי  מינוי  על  מודיע  אני  הפקודה(,   - )להלן 
בישראל, ששמותיהם מפורטים להלן, לשמש עוזרי פקיד שומה 

לעניין סעיפים 135)2( ו–135א לפקודה:

אלון מסרמן אזולאי, ת"ז 036524635

יצחק רבינוביץ, ת"ז 308887199

יצחק פנחס, ת"ז 039917943

תוקף המינוי יפוג עם פרישתו של כל אחד מהמנויים לעיל.

ד' בתמוז התשע"ב )24 ביוני 2012(
)חמ 3-171(

         יובל שטייניץ
							שר האוצר  												 	___________

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

מינוי ועדת ערר
לפי חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק להסדרת הביטחון בגופים 
ציבוריים, התשנ"ח-11998 )להלן - החוק(, ולעניין מינוי יושבת 
ראש הוועדה בהסכמת שר המשפטים, אני ממנה את האנשים 
ובעלי התפקידים המפורטים להלן, לחברי ועדת ערר על החלטת 
ממונה  לשמש  מועמד  של  כשירות  לאשר  שלא  מוסמך  קצין 
או  השנייה  הראשונה,  בתוספת  המנוי  ציבורי  בגוף  ביטחון 

הרביעית לחוק:

עורכת דין חנה פסובסקי-קפלן - יושבת ראש;

ראש חטיבת אבטחה במשטרת ישראל - חבר;

ובהעדרו - ראש  ראש אגף אבטחה בשירות הביטחון הכללי, 
אגף משאבי אנוש בשירות הביטחון הכללי - חבר.

י"ט בתמוז התשע"ב )9 ביולי 2012(
)חמ 3-2948(

      יצחק אהרונוביץ'
	השר לביטחון הפנים  												 	___________

1  ס"ח התשנ"ח, עמ' 348.

מינוי	חבר	בוועדת	ערר
לפי חוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958

הסעד,  שירותי  לחוק  2)ה()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
נציג   ,009498692 ת"ז  אבירן,  רן  את  ממנה  אני  התשי"ח-11958, 
ציבור, לחבר בוועדת ערר במחוז חיפה והצפון, לפי החוק האמור.

___________
1  ס"ח התשי"ח, עמ' 103.

תוקף המינוי יהיה למשך שלוש שנים מיום חתימתו.

כ"ח בסיוון התשע"ב )18 ביוני 2012(
)חמ 3-1082(

         משה כחלון
					שר הרווחה והשירותים החברתיים  	 	

מינוי	חברה	בוועדת	ערר

לפי חוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958

הסעד,  שירותי  לחוק  2)ה()3(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ת"ז  גולדשטיין,  גושן  רחל  את  ממנה  אני  התשי"ח-11958, 
079748869, עובדת סוציאלית, לחברה בוועדת ערר במחוז באר 

שבע והדרום, לפי החוק האמור.

תוקף המינוי לשלוש שנים מיום חתימתו.

כ"ח בסיוון התשע"ב )18 ביוני 2012(
)חמ 3-1082(

         משה כחלון
					שר הרווחה והשירותים החברתיים  	___________

1  ס"ח התשי"ח, עמ' 103.

שינוי	מינוי	מפקחת

לפי חוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7)א( לחוק הפיקוח על מעונות, 
פישביין,  עופרה  של  מינויה  את  משנה  אני  התשכ"ה-11965, 
"כל  יבוא  והצפון"  חיפה  "מחוז  שבמקום  כך   ,2022197537 ת"ז 

הארץ".

ז' בתמוז התשע"ב )27 ביוני 2012(
)חמ 3-2056(

         משה כחלון
					שר הרווחה והשירותים החברתיים  	___________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 48.

2  י"פ התש"ע, עמ' 3286.

הודעה	על	מינוי	למועצת	המוסד	לבטיחות	וגיהות

לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954

העבודה,  על  הפיקוח  ארגון  לחוק  28)ד(  לסעיף  בהתאם 
התשי"ד-11954, אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 28)ב( 
לחוק האמור מיניתי את אדם בלומוביץ', ת"ז 042437806, לחבר 

מועצת המוסד לבטיחות וגיהות כנציג חברת החשמל.

תקופת המינוי לארבע שנים מיום א' בתמוז התשע"ב )21 
ביוני 2012(.

א' בתמוז התשע"ב )21 ביוני 2012(
)חמ 3-150-ה2(

    שלום שמחון
					שר התעשייה המסחר והתעסוקה  	___________

1  ס"ח התשי"ד, עמ' 202.
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הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת 
 הבנייה למגורים )הוראת שעה(, 

התשע"א-2011, וחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965


מצפהאפק:מרחבתכנומקומי,מרכז:מחוז



הפקדתבדברלאומיהודעהלדיורתכניתמס' 
/1457/4ממ

'שכונתחוטרב:שהתכנית


בזההודעה נמסרת , לסעי 17בהתאלתכנו הליכי חוק
למגורי להאצתהבניה "התשע,)הוראותשעה(ובניה –א

2011,לסעיוהבניה89ובהתאהתכנולחוק,ה"התשכ–
1965 , לאומי לדיור ועדה במשרדי כי מרכזהמחוז

ובאתרובמשרדיהועדההמקומיתלתכנוולבניהמצפהאפק
הפנימשרדשלהאינטרנט:il.gov.pnim.wwwמופקדת

/1457/4ממ'תכניתלדיורלאומימס


.קהללאאיחודוחלו:איחודוחלוקה
והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:לתכניותהבאותתהמתייחס
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי ממ/1457
שינוי ממ/825

כפיפות תמא/34/ב/4
כפיפות תמא/4/2
כפיפות תממ/3/6/ב

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.הבני:באריעקברחוב:ישוב

:ושיוחלקותג
:18.חלקיחלקות:3785גוש
:11.חלקיחלקות:4722גוש



:מטרתהתכנית
תכנומסגרתתכנוניתלהקמתשכונתמגוריבבאריעקב

בתמגורישכונתהקמת202דיוריחידות.


:עיקריהוראותהתכנית
זובתכניתמהתקפיקרקעיעוד שינוי מגוריא: 'מיוחד

,'מגוריג',מגוריב:יעודיהמוצעיהבאיאזורחקלאילי
ציבורומוסדותלמבנישטחי ,ודרכימוצעותדרכי

.משולבות
מס לדר בני קו הקטנת ל100מ431' 75מטר

.מטר
חדשותדרכיהקצאת,הסדריוקביעתמשולבותדרכי

.תנועה
המגורימגרשיבתחומימעברזכויותקביעת.
תכליותקביעת,בניהוזכויותהוראותשימושי.



בימיובשעותשהמשרדי,כלמעונירשאילעייבתכנית
לקהל פתוחי האמורימשרד של האינטרנט ובאתרי

התכנית ומגיש הפני.המעונייהתנגדות להגיש רשאי
60תוהמאוחרתההודעהשלפרסומהממועדימימבי

הפרסומיהבאי השלטהאחרומוע: דהפרסועלגבי
התכנית בתחו שהוצב ,מבי האחרו הפרסו מועד

בעיתו הפרסומי ,של האינטרנט באתר הפרסו מועד
הפנימשרדהלמשרדילאומילדיורועדהמחוזמרכזה,

הרצל91שדרמלה72430טלפו:08-9788409


כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
שהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאתהוג

התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"תשמה,)וסדריעבודתו


יוסרות
יו"לאומילדיורהועדהר

מחוזהמרכז



ירושלימחוז
ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז



הפקדתבדברמקומיתהודעהמתארתכנית 
'14101מס

טורתוספתבניהבשכונתא:שהתכנית


הודעה בזה נמסרת ,לסעי בהתא89לחהתכנו וק
והבניה 1965–ה"התשכ, , במשרדי הכי מחוזיתהועדה

ירושלי מחוז לבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי
ולבניה לתכנוירושלי מקומיתמופקדת מתאר תכנית

'14101.מס


ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה


והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
שאותהיתריאוהר



:לתכניותהבאותתהמתייחס
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי 2733
ביטול 62

כפיפות 5166/ב
כפיפות מק/5022/א

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.ירושלי:ישוב

סהלאלאשכונתטור
קואורדינטהY 632/325
קואורדינטהX 223/850

.להכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחו
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:גושיוחלקות
:30895.גושיבחלקיות
:מטרתהתכנית

 ב חדשאגובנייתקיילמבנהבניה4תוספתקומות
ומחסניחניהקומתמעל.

:עיקריהוראותהתכנית
1.ממגורישטחיעודב5שינוילמגורי'.
2.בשטחהבאהבינויקביעת:
א א. בקומה בניה תוספת יח' הרחבת קי"לש ימתד
)3.0מפלס(+עליונהקומהותוספת)6.0מפלס(+לש

יח2יצירת"'חדשותד.
ב . ב למגורי חדש מערבי דרו אג קומות4הקמת

יצירתלשקרקעיתתתומחסניחניהקומתיח4מעל"ד
חדשות.

3 ל. המרביי הבניה שטחי מתוכ"מ1586הגדלת ר
ו"מ1095.78 עיקריי שטחי  שטחי"מ490.22ר ר

שירות.
4 ל. הקומות מספר חניה4הגדלת קומת מעל קומות

קרקעיתתתומחסני.
5.יחמספרל"הגדלתד11יח"ד.
6.כאמורלבניהחדשיבניקוויקביעת.
7.בגיהוראותוקביעתלשימורעצי/להעתקהעציאו.
8.להריסהוגדרותמבניבגיהוראותקביעת.
9.התכניתלמימושביצועשלביקביעת.

10.בינויהוראותקביעת,היתרלמתותנאיפיתוח.


ותשהמשרדיבימיובשע,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.מעוניבקרקעכל ,או בבני
ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל

רשאי,לחוק100וככלהזכאילכעלפיסעי,התכנית
 תו התנגדות של60להגיש פרסומה ממועד ימי

בעתוני הפרסומי בי המאוחרת ההודעה למשרדי,
1שלומציו,מחוזיתלתכנולבניהמחוזירושליהועדהה

העתקההתנגדות:02-6290263.טלפו91010יירושל
למשרדי ולבניהירושליהועדההיומצא לתכנומקומית,

ספרא1ככרטלפוירושלי:02-6296811.


כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה

תקנותהתכנוהעובדותשעליההיאמסתמכתובהתאל
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"תשמה,)וסדריעבודתו




ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז



בדבראישורהודעהברמהמקומיתמתארתכנית
א/'9103מסמפורטת

'שכ,דלבני"יח3קומותו2הוספת:שהתכנית
ליסואו



הודעהנ בזה מסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה ,1965–ה"התשכ, אישור מתארבדבר תכנית

א/'9103מסמקומיתברמהמפורטת


ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתיחסתלתכניותהבאות



סוגהיחס התכניתמספר
שינוי 2683/א

ביטול 62
כפיפות 5166/ב
כפיפות 5022

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.ירושלי:ישוב

ליסואו
קואורדינטהX 223230
קואורדינטהY 627/435

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול
:תהתכניתמטר

.ד"הוספתשתיקומותלבנילשהוספתשלושיח
:יהוראותהתכניתעיקר

 מגורי מאזור הקרקע יעודי במער לאזור6שינוי
'.מגוריב

:תותרנהתוספותבניהכמפורטלהל.א
 קרקע בקומת בניה לתוספות בינוי קביעת /מפלס

00.00 מפלס ראשונה קומה )3.00 (+ ,הרחבת לש
הקיימתהדיוריחידת,בינוילנספחבהתא.

לבינויקביעתבמפלסראשונהקומה3.00(השלמת(+
 תוספת יח1לש" חדשה ד ,בינוי לנספח בהתא

.ובהתאלקייבשטח
 הקיי הבני מעל קומות שתי לתוספת בינוי ,קביעת

.דחדשותבהתאלנספחהבינוי"לשתוספתשלושיח
מ הדיור יחידות מספר ל3הגדלת  דיור 7יחידות

דיוריחידות.
המקומותמספרגדלת2לקומות4קומתמעלקומות

המרת.
למגוריבשטחהשימושיקביעת.
לבניהבניקוויקביעת,כאמור.

ר"מ1061.96הגדלתשטחיהבניהבשטחוקביעתל
) מ944.04מתוכ"ו עיקריי שטחי ר"מ117.92ר

שירותשטחי.(
תוסלהקמתביצועשלביקביעתהבניהפות,כאמור.
בניה היתר למת תנאי וקביעת בינוי הוראות קביעת

.בשטח


 התכנית הפקדת על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
05/08/2011הפרסומיובילקוט6270,א"התשע,עמוד

5641,21/07/2011בתארי.


הועדההמחוזיתלתכנומשרדיהתכניתהאמורהנמצאתב
תל מחוז אביבולבניה , בגי אביב125דר יפותל

67012טלפו :03-7632588במשרדי הוכועדה
אביבה תל ולבניה לתכנו מקומית , גוריו ב תל68שד

טלפואביב יפו לעייו03-5217162: רשאי המעוני כל
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ובשעות בימי ,בה

.il.gov.pnim.wwwהפנימשרדשלהאינטרנטבאתרו
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מחוזתלאביב


יפותלאביב:מרחבתכנומקומי,אביבתל:מחוז
הפקדתבדברהודעהברמהמקומיתמתארתכנית

א//3706תא'מסמפורטת
שכונתהרכבת:שהתכנית

לחוקהתכנו89בהתאלסעי,נמסרתבזההודעה
הועדההמחוזיתכיבמשרדי1965,–ה"התשכ,והבניה

הועדההמקומיתובמשרדילתכנוולבניהמחוזתלאביב
תכניתמתארמקומיתמופקדתתלאביבלתכנוולבניה

.א//3706תא'מסברמהמפורטת
תכניתהקובעתהוראותלעריכתאיחוד:איחודוחלוקה

וחלוקהבתכניתעתידיתהנגזרתמתכניתזו
תכניתשמכוחהלאניתלהוציא:התריבניהוהרשאות

היתריאוהרשאות
:לתכניותהבאותתהמתייחס



סוגהיחס התכניתמספר
שינוי תא/ע/1

ביטול תא/E
ביטול תא/1386
ביטול תא/ג
ביטול 1043/א
ביטול תא/1043
ביטול תא/44

כפיפות תמא/12/1
כפיפות תממ/5
כפיפות תמא/4/2
כפיפות תמא/18

פותכפי תמא/34/ב/4
ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.ל"ריב:יפורחובתלאביב:ישוב
.המסגר:יפורחובתלאביב:ישוב
.קורפאול:יפורחובתלאביב:ישוב

המסגר11-19רחוב)זוגייאי(,ריברחוב"11-41ל)אי
זוגיי(,קורפאול1-35רחוב,1244רחוב1-33

:יתגבולותהתכנ
בצפוערפהחסמתח)רחוב1276המש(

רחובהמסגרבמזרח
רחוביגיעכפייבמערב
בדרוריברחוב"ל

:גושיוחלקות
:25.חלקותבמלוא:6950גוש
:24.חלקיחלקות:6950גוש
:6.חלקיחלקות:7067גוש

:מטרתהתכנית
,יהסדרתחלקתהמושע"שיקוהאזורוהחייאתוע.א

זכויותבניהוהוראותבניה,שימושי,יעתייעודיקרקעקב
תומתאפשרות,המתאימילמרכזעסקיראשי

.ליישוגמיששלהתכנית
שימתדגשתכנוניעלסביבתהולכיהרגלבאמצעות.ב

מעברימקוריושדרה,קולונדות,חזיתותמסחריות
.רחבה

:עיקריהוראותהתכנית
דר,תעסוקהודרכילעירונימעורבשינוייעודמאזור.א

ודר,שטחפרטיפתוח,שטחציבוריפתוח,מוצעת
.משולבת

ביטולהתווייתדרכישנקבעובתכניותקודמותוקביעת.ב
.מערכתדרכיחדשה

קביעתשלושהמגרשיבנייההניתנילמימושעצמאי.ג
.הכוללימגדלבחלקהצפוניומבננמובחלקהדרומי

הוראותבניהוהנחיותלעיצוב,ביעתשימושיק.ד
.מסחרושטחיציבור,אדריכלילתעסוקה

קביעתזכויותבניהלתעסוקהומסחרבהיקשל.ה
1,500רולשטחילצרכיציבורבהיקשל"מ82,500

.ר"מ
.מלונאות/קביעתתנאילהמרתמשרדילמגורי.ו
ר"מ80דשלאיפחתמ"קביעתשטחממוצעליח.ז

בכלהיתר,מהדירותבתחוהתכנית20%ולפחות,עיקרי
כאשרגודל,)ד"כוללממ,ר"מ80עד(יהיוקטנות,שיוצא

.רשטחעיקרי"מ50דירהמינימאלילאיפחתמ
,יזיקותהנאה"קביעתהוראותלתפקודמשותע.ח

משותפיפתוחיושטחימקורימעברי.
רהירוקהציבוריתבלבקביעתהוראותלפיתוחשד.ט

.הפרויקט


ותשהמשרדיבימיובשע,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.בקרקע מעוניכל ,או בבני
 נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט ידיבכל על

רשאי,לחוק100וככלהזכאילכעלפיסעי,התכנית
 תו התנגדות של60להגיש פרסומה ממועד ימי

בעתוני הפרסומי בי המאוחרת ההודעה ,למשרדי
אביבהועדהתלמחוזולבניה לתכנוהמחוזית,בגידר

125 אביב, תל 03-7632586'טל67012יפו .העתק
למ יומצא השרדיההתנגדות ולבניההועדה לתכנו מקומית

03-5217162.'טל,יפותלאביב68שדבגוריו,תלאביב


כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

 ל(והבניה בהתנגדויות נוהל חוקרסדרי סמכויות תכנית
1989.ט"תשמה,)וסדריעבודתו





יפותלאביב:מרחבתכנומקומי,אביבתל:מחוז



הפקדתבדברהודעהברמהמקומיתמתארתכנית
/3932תא'מסמפורטת

שינויישימושמדירתמגורילגילדי:שהתכנית
ארצות26ארבע



הודעה בזה נמסרת , לסעי לחוק89בהתאהתכנו
והבניה 1965–ה"התשכ, , במשרדי מחוזיתכי ועדה

 מחוז לבניה לתכנו אביב המקומיתתל הועדה ובמשרדי
ולבניה לתכנו אביב מקומיתמופקדתתל מתאר תכנית

/3932תא'מסברמהמפורטת


ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
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והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
והרשאותהיתריא
:לתכניותהבאותתהמתייחס
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי תא/58
כפיפות תא/מ
כפיפות תא/ג
כפיפות תא/ע/1
כפיפות תא/678
כפיפות תא/169

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:


26.ארבעארצות:יפורחובתלאביב:ישוב
2.ר"שדיוצ:יפורחובתלאביב:ישוב
49.בוטינסקי'ז:יפורחובאביבתל:ישוב



:גושיוחלקות
:383.חלקותבמלוא:6214גוש

:מטרתהתכנית
 ילדי ג של שימוש פעוטו(הוספת ( של 10לתקופה

התכנית אישור מיו שני ,מבנה של הקרקע בקומת
קיימגורי,זכויותתוספתללא.

:עיקריהוראותהתכנית
1.השימושיהוראותשלשינוידירותבאזורהמותרי1

58.ע"תב
2.שללתקופההקרקעבקומתילדיגשלשימושהתרת

.שנימיואישורהתכנית10


ותשהמשרדיבימיובשע,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.בקרקע מעוניכל ,או בבני
ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל

רשאי,לחוק100וככלהזכאילכעלפיסעי,התכנית
 תו התנגדות של60להגיש פרסומה ממועד ימי

בעתוני הפרסומי בי המאוחרת ההודעה ,למשרדי
תהועדהמחוזולבניה לתכנואביבהמחוזיתל ,בגידר

125 תלאביב, טלפו67012יפו :03-7632586 .העתק
מקומיתלתכנוולבניההועדההההתנגדותיומצאלמשרדי

03-5217162.'טל,יפותלאביב68שדבגוריו,יבתלאב


כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
תאתהוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמ

התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"תשמה,)וסדריעבודתו



יפותלאביב:מרחבתכנומקומי,אביבתל:מחוז


בדבראישורהודעהברמהמקומיתמתארתכנית
/2ג/תא'מסמפורטת

גגותבשכונתבבליובינייניתוכנית:שהתכנית
קוטגי



הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה ,1965–ה"התשכ, אישור מתארבדבר תכנית

/2ג/תא'מסמקומיתברמהמפורטת


ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
הבאותהמתיחסתלתכניות:
סוגהיחס התכניתמספר

ביטול תא/ג
כפיפות תמא/23
כפיפות תמא/18/4
כפיפות תמא/3

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.יפותלאביב:ישוב

התכניתחלהעלהשטחהכוללאתשכונתבבלי
:גושיוחלקות
:61066108,6207.גושיבחלקיות

:תהתכניתמטר
לשיפוררווחת'וראותתכניתמתארמקומיתגלעדכאתה

המגורי ,במפלסהשימושואתמבניהתחדשותלעודד
.הגגבתחושכונתבבלי
:עיקריהוראותהתכנית

.רלדירה"מ40הגדלתשטחחדרהיציאהלגגעדל.א
65%הגדלתתכסיתהבנייהעלהגגלשיעורמרבישל.ב

בתנאי,ריטכנייכוללשטחחדרהמדרגותוחד,משטחו
עללבנייההאפשרייהשטחיכלשלזמניתבובנייהשל

.הגג
.קביעתהוראותלנסיגותבבניהעלגגותשטחי.ג
ד .על המוצבי טכניי למתקני הבנייה הוראות עדכו

.גגות
.עדכוהוראותהבנייהלפרגולותעלהגג.ה
ודעהעלאשרה',ביטולהוראותתכניתמתארמקומיתג.ו

מיו'4208מתתוקלהפורסמהבילקוטהפרסומימס
21.4.94.



 התכנית הפקדת על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
12/11/2010הפרסומיובילקוט6173,א"התשע,עמוד

1494,16/12/2010בתארי.


הועדההמחוזיתלתכנומשרדיהתכניתהאמורהנמצאתב
אביב תל מחוז ולבניה דר, בגי 125אביב יפותל

67012טלפו :03-7632588במשרדי הוכועדה
אביבה תל ולבניה לתכנו מקומית , גוריו ב תל68שד

בהו03-5217162'טליפואביב לעיי רשאי המעוני כל
ובשע לקהלבימי פתוחי האמורי שהמשרדי ,ות

. www.pnim.gov.ilהפנימשרדשלהאינטרנטבאתרו




יפותלאביב:מרחבתכנומקומי,אביבתל:מחוז



בדבראישורהודעהמפורטתברמהמפורטתתכנית
/3994תא'מס
אצטדיובלומפילד:שהתכנית



הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה ,1965–ה"התשכ, אישור מפורטתבדבר תכנית

/3994תא'מסברמהמפורטת
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וחל ו:וקהאיחוד הבעלי/איחוד כל בהסכמת חלוקה או
בחלקמתחוהתכנית/בכלתחוהתכנית

והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות

:המתיחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי תא/2606
שינוי תא/250

כפיפות תא/500
ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

8,6,10,12שאריתישראל:יפורחובתלאביב:ישוב
7.התחיה:יפורחובתלאביב:ישוב
5.התקומה:יפורחובתלאביב:ישוב
1,3,5.התחיה:יפורחובתלאביב:ישוב
3.התקומה:יפורחובתלאביב:ישוב

שוני ומבני בלומפילד איצטדיו נמצא התכנית בשטח
א"ייתתהמשרתיאתעיר .עירייה במקובנויימחסני

איצטדיו,עהינושטחלמבניציבור"עלשטחשיעודובתב
שצ שיעודו שטח על הבנוי אומנויות"בלומפילד ומבנה פ

.הבנויעלשטחזה
:גושיוחלקות

:56,126.חלקיחלקות:7087גוש
:4,5558.חלקותבמלוא:7088גוש
:7374.חלקיחלקות:7088גוש

:תהתכניתמטר
1.עליופתוחציבורישטחביהבניהשטחיבחלוקתשינוי

ומוסדות למבני השטח לבי בלומפילד איצטדיו נמצא
ציבור .בנוס ,לש הקטנתה ללא הדר מיקו שינוי

.שדרוגווהתאמתולתקניספורט
2.שירותשטחיתוספת
3.בנייקוויקביעת
4 . של 6%תוספת בשצלשטחי המותרי פ"בניה

.במסגרתהקלהמותרת
:עיקריהוראותהתכנית

1 .ציבור מבני ליעוד ממגרשי בניה שטחי העברת
פמבלילשנותאתסכלהשטחהכולל"למגרשליעודשצ

 של לתקרה ועד המותר50%המותר הבניה משטח
).6סעיקט'א62סעי(פ"בייעודהשצ

2.שלה6%תוספתהבניהלשטחיבשצמותרי"פ)סעי
151)9(א,'א62סעי'קט9סעי.(

3.שטחיעבורנקבעושלאלמבנישירותשטחיתוספת
.שירותבתכניתהראשית

4 .הדר שטח על שמירה תו קיימת דר תוואי שינוי
)א(א62סעי(קט6סעי.(
5.השצבייעודמותריבנייקוויקביעת"פ)א(א62סעי(

סעיקט4.(


 התכנית הפקדת על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
02/12/2011הפרסומיובילקוט6349,ב"התשע,עמוד

1675,28/12/2011בתארי.


ב נמצאת האמורה לתכנומשרדיהתכנית הועדההמחוזית 
אביב תל מחוז ולבניה , בגי אביב125דר יפותל 

67012טלפו במשרדי03-7632588: וכהועדה 
אביבה תל ולבניה לתכנו מקומית , גוריו ב תל68שד 

טלפואביב יפו :03-5217162לעיי רשאי המעוני וכל 

לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ובשעות בימי ,בה
.i.gov.pnim.wwwהפנימשרדשלהאינטרנטבאתרו





בתי:מרחבתכנומקומי,אביבתל:מחוז



בדבראישורהודעהברמהמקומיתמתארתכנית
/512בי'מסמפורטת

9הרבקוק'בנימגורירח:שהתכנית


הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה ,1965–ה"התשכ, אישור מתארבדבר תכנית

/512בי'מסמקומיתברמהמפורטת
לאאיחודוחלוקהל:איחודוחלוקה

והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות

:המתיחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי בי/328
שינוי בי/430
שינוי בי/328/ב
שינוי בי/2/א

כפיפות תמא/4/2
כפיפות בי/403

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
9.הרבקוק:חובבתיר:ישוב

:גושיוחלקות
:18.חלקותבמלוא:7144גוש

:תהתכניתמטר
קוקהרבברחובעירוניתע9התחדשותוזאת"י:

1.במגורימאזוריעודשינוי'דמגורילאזור'.
2 ב. מגורי מאזור יעוד שינוי 'ציבור ומוסדות למבני

.להשלמהלשטחציבוריגובל
3 ב. זכויות בנייקביעת הקמת לצור בינוי והוראות ניה

ב7מגוריגגוקומתמפולשתעמודיקומתמעלקומות
.חלקית

:עיקריהוראותהתכנית
1.דמגוריאזורקביעת'.
2 ב. מגורי מאזור יעוד שינוי 'ציבור ומוסדות למבני

.להשלמהלשטחציבוריגובל
3.בניהזכויותקביעת:
.קרילמגורירשטחעי"מ.3,000א
ב . בלבד364יתווספו למרפסות עיקריי שטחי .לא

תותרסגירתהמרפסות ,סטייהתהווה סטייהמהוראהזו
.ניכרת

דבשטחעיקרילפחות"יח26מתוכ30,דעד"יח'מס.ג
רולאיותר"מ60דבשטחעיקרילפחות"יח,4ר"מ100

.תסטייהמהוראהזותהווהסטייהניכר.ר"מ75מ
ד מס. קומות' :7מפולשת עמודי קומת מעל קומות

.וקומתגגחלקית
4.בניההיתרילמתותנאיבינויהוראותקביעת.
5.רגלוהולכיחירולרכבלמעברהנאהזיקתקביעת.
6.סביבתיותהנחיותקביעת.
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7 ע. ורישומו ציבור למבנה שטח הרשות"הקצאת ש
.המקומית



 הפקדת על הודעה בתאריהתכנית בעיתוני פורסמה
16/11/2011הפרסומיובילקוט6346,ב"התשע,עמוד

1564,22/12/2011בתארי.


הועדההמחוזיתלתכנומשרדיהתכניתהאמורהנמצאתב
אביב תל מחוז ולבניה , בגי אביב125דר יפותל

67012טלפו :03-7632588במשרדי הוכועדה
:בתיטלפו1סטרומה,ניהבתימקומיתלתכנוולבה

ותכלהמעונירשאילעייבהבימיובשעו03-5556030
שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל האינטרנטבאתרו,

il.gov.pnim.www.הפנימשרדשל




הרצליה:מרחבתכנומקומי,אביבתל:מחוז


תכניתמתארמקומיתברמהקדתהודעהבדברהפ
/2167הר'מסמפורטת

ביטולחלקמדרהמסילה:שהתכנית
הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק

והבניה 1965–ה"התשכ, , במשרדי מחוזיתכי ועדה
 מחוז לבניה לתכנו אביב המקומיתתל הועדה ובמשרדי

ולבניה לתכנו מקמופקדתהרצליה מתאר ומיתתכנית
/2167.הר'מסברמהמפורטת
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה

והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות

:לתכניותהבאותתהמתייחס
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי הר/253/א
שינוי הר/1265
שינוי הר/1141/א

כפיפות הר/2000/מ
כפיפות הר/2000/א

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
33.המסילה:הרצליהרחוב:ישוב

:גבולותהתכנית
69חלקהבגוש6520שדמותנופינתהמסילהברחוב.

:גושיוחלקות
:69.חלקותבמלוא:6520גוש

:מטרתהתכנית
ונוהמסילההרחובותבצומתהנדרשתההפקעההסדרת

.יהמצבהקיי"עפ,שדמה
:אותהתכניתעיקריהור

1.במגורילאזורמדריעודשינוי'.
2.בנייקוויקביעת.
3 ב. ממגורי יעוד שינוי ב' למגורי מוגבל 'לצור

.ת"התאמהלנוהלמבא


ותשהמשרדיבימיובשע,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.בקרקע מעוניכל ,או בבני
ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל

רשאי,לחוק100וככלהזכאילכעלפיסעי,התכנית
 תו התנגדות של60להגיש פרסומה ממועד ימי

בעתוני הפרסומי בי המאוחרת ההודעה ,למשרדי
אביבהועדהתלמחוזולבניה לתכנוהמחוזית,בגידר

125 תלאביב, טלפו67012יפו :03-7632586 .העתק
מקומיתלתכנוולבניההועדההההתנגדותיומצאלמשרדי

:09-9591545.הרצליהטלפו22סוקולוב,הרצליה


כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
ובלוויתצהירהמאמתאתהוגשהבכתבבפירוטהנמקות

התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"תשמה,)וסדריעבודתו




קריתאונו:מקומימרחבתכנו,אביבתל:מחוז


בדבראישורהודעהברמהמקומיתמתארתכנית
/420קא'מסמפורטת

21גורדוהגדלתזכויותבניה:שהתכנית


הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה ,1965–ה"התשכ, אישור מתארבדבר תכנית

/420קא'מסמקומיתברמהמפורטת
והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתיחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר
שינוי תממ/195
שינוי קא/מק/67

כפיפות תמא/4/2
כפיפות תממ/341
כפיפות קא/מק/122

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.21גורדו:קריתאונורחוב:ישוב

:גבולותהתכנית
.רחובגורדוהתכניתתחומהמדרובכביש

304מגרשממזרח
306מגרשממערב

מצפושצ"378פ
:גושיוחלקות

:305.חלקותבמלוא:6495גוש
:תהתכניתמטר

הקיי הבינוי שינוי בניה, זכויות תוספת ,בניי קו שינוי
.דבמגרש"אחוריותוספתיח

:עיקריהוראותהתכנית
1 מס. הגדלת מיח"יח' במגרש המותרות ל"ד אחת 3ד

.ד"יח
2 . המגרש על לבנות יהיה מ557נית"עיק שטח ריר

קומות בשתי הגג"מ30+ על לחדרי עיקרי שטח /ר
.דמעלקומתמרתאחת"עלייתגגלכליח

הקרקע מעל נוספי שירות שטחי "ממ: לכל"מ12ד ר
ד"יח ,עדלרכבמ15חנייה"ליחד"ר ,עדבחצר 6מחס
.ד"רליח"מ
3.מאחוריבנייקושינוי5מ'ל4מ'.

7 ע. ורישומו ציבור למבנה שטח הרשות"הקצאת ש
.המקומית



 הפקדת על הודעה בתאריהתכנית בעיתוני פורסמה
16/11/2011הפרסומיובילקוט6346,ב"התשע,עמוד

1564,22/12/2011בתארי.


הועדההמחוזיתלתכנומשרדיהתכניתהאמורהנמצאתב
אביב תל מחוז ולבניה , בגי אביב125דר יפותל

67012טלפו :03-7632588במשרדי הוכועדה
:בתיטלפו1סטרומה,ניהבתימקומיתלתכנוולבה

ותכלהמעונירשאילעייבהבימיובשעו03-5556030
שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל האינטרנטבאתרו,

il.gov.pnim.www.הפנימשרדשל




הרצליה:מרחבתכנומקומי,אביבתל:מחוז


תכניתמתארמקומיתברמהקדתהודעהבדברהפ
/2167הר'מסמפורטת

ביטולחלקמדרהמסילה:שהתכנית
הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק

והבניה 1965–ה"התשכ, , במשרדי מחוזיתכי ועדה
 מחוז לבניה לתכנו אביב המקומיתתל הועדה ובמשרדי

ולבניה לתכנו מקמופקדתהרצליה מתאר ומיתתכנית
/2167.הר'מסברמהמפורטת
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה

והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות

:לתכניותהבאותתהמתייחס
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי הר/253/א
שינוי הר/1265
שינוי הר/1141/א

כפיפות הר/2000/מ
כפיפות הר/2000/א

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
33.המסילה:הרצליהרחוב:ישוב

:גבולותהתכנית
69חלקהבגוש6520שדמותנופינתהמסילהברחוב.

:גושיוחלקות
:69.חלקותבמלוא:6520גוש

:מטרתהתכנית
ונוהמסילההרחובותבצומתהנדרשתההפקעההסדרת

.יהמצבהקיי"עפ,שדמה
:אותהתכניתעיקריהור

1.במגורילאזורמדריעודשינוי'.
2.בנייקוויקביעת.
3 ב. ממגורי יעוד שינוי ב' למגורי מוגבל 'לצור

.ת"התאמהלנוהלמבא


ותשהמשרדיבימיובשע,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.בקרקע מעוניכל ,או בבני
ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל
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 התכנית הפקדת על בתאריפורסמהודעה בעיתוני ה
09/02/2012 הפרסומי 6346ובילקוט התשעב, ,עמוד

1566,22/12/2011בתארי.


הועדההמחוזיתלתכנומשרדיהתכניתהאמורהנמצאתב
אביב תל מחוז ולבניה , בגי אביב125דר יפותל

67012טלפו :03-7632588במשרדי הוכועדה
כלהמעוניוקריתאונו,מקומיתלתכנוולבניהקריתאונוה

ובשע בימי בה לעיי האמורירשאי שהמשרדי ות
לקהל פתוחי הפנימשרדשלהאינטרנטבאתרו,

il.gov.pnim.www.




מחוזחיפה


מחוזחיפהגלילית:מרחבתכנומקומי,חיפה:מחוז
חיפה:מרחבתכנומקומי

זבולו:בתכנומקומימרח


הפקדתבדברמפורטתהודעהתכניתמס' 
ב//1200חפאג

מתחבתיזיקוקלנפטמפרחיפה:שהתכנית


הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965–ה"התשכ, במשרדי המחוזיתכי הועדה

חיפה מחוז ולבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי
 ולבניהלהמשותפת לנפטתכנו זיקוק בתי מתח,

ובמשרדי,ובמשרדיהועדההמקומיתלתכנוולבניהחיפה
זבולו ולבניה לתכנו המקומית הועדה , תכניתמופקדת

ב/1200/חפאג'מסמפורטת
:לתכניותהבאותתהמתייחס
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי חפאג/1063/א
שינוי חפאג/1123/א
שינוי ג/ד/1022/ב/זב/209/א
שינוי חפ/222
שינוי חפאג/1063
שינוי חפ/899
שינוי חפאג/1066
שינוי חפ/186/א
שינוי חפ/1459/א
שינוי חפ/1459
שינוי זב/124

כפיפות תמא/34/ב/4
כפיפות תמא/37/ב/1
כפיפות תמא/37/ב/2
כפיפות תמא/22
כפיפות תמא/34/ב/3
כפיפות תמא/3/78
כפיפות תמא/37/ב/3
כפיפות חפ/1091
כפיפות תמא/23
כפיפות תמא/37/ב
כפיפות תמא/35

כפיפות תמא/15
כפיפות ג/ד/991/ד
כפיפות חפ/1970/ד


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.חיפה:ישוב
.מחוזחיפהמרחבתכנומחוזי:ישוב

נוס ומפעלי לנפט זיקוק בתי באזורשטח במתח פי
.מפרחיפה

:גושיוחלקות


:21.חלקיחלקות:10518גוש
:3,23,36.חלקיחלקות:11222גוש
:9799.חלקותבמלוא:11223גוש
:96.חלקיחלקות:11223גוש
:7.חלקיחלקות:11610גוש
:8,13.חלקיחלקות:11618גוש
:4,6,10,1215.חלקותבמלוא:11623גוש
:8,21.חלקיחלקות:11623גוש
:5,79,11,1921.חלקותבמלוא:11624גוש
:4.חלקיחלקות:11624גוש
:614.חלקותבמלוא:11625גוש
:5.חלקיחלקות:11625גוש
:3,5.חלקיחלקות:11646גוש



:מטרתהתכנית
א מיוח. הנחיות ע לתעשייה קרקע יעודי דותקביעת

הזיקוק בתי מתח בשטח זה לייעוד והנחיות והוראות
.לנפט

ב .וצמצו הסביבה איכות על להגנה הנחיות קביעת
סיכוני.

ג .לאופ הוראות וקביעת תשתיות רצועות התווית
בההשימוש.

.קביעתהוראותשימור.ד
.קביעתרצועותירוקותלאורנחליהגדורהוהקישו.ה
.לנגישותלמתחקביעתהנחיות.ו


:עיקריהוראותהתכנית
ייעודיקביעת ,שימושי,באזורוהנחיותבניההוראות

.תעשייהעהנחיותמיוחדות
ייעודי קביעת ,שימושי ,והנחיות בניה הוראות

הפרטייולשטחיתשתיתלרצועות
הפתוחי ,פתוחי ציבוריי שטחי ,וגדותיה נחלי

.פיודראושיקונו
במתחבניההיתרילמתוכלליהנחיותקביעת.
איכותעלהגנהבדברוהוראותסביבתיותהנחיותקביעת

סיכוניוצמצוהסביבה.
במתחנופיועיצובחזותבדברהוראותקביעת.
ומתחמי מבני שימור בדבר הוראות קביעת

ותחזוקת.




ותשהמשרדישעבימיוב,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.בקרקע מעוניכל ,או בבני
ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל

 התכנית הפקדת על בתאריפורסמהודעה בעיתוני ה
09/02/2012 הפרסומי 6346ובילקוט התשעב, ,עמוד

1566,22/12/2011בתארי.


הועדההמחוזיתלתכנומשרדיהתכניתהאמורהנמצאתב
אביב תל מחוז ולבניה , בגי אביב125דר יפותל

67012טלפו :03-7632588במשרדי הוכועדה
כלהמעוניוקריתאונו,מקומיתלתכנוולבניהקריתאונוה

ובשע בימי בה לעיי האמורירשאי שהמשרדי ות
לקהל פתוחי הפנימשרדשלהאינטרנטבאתרו,

il.gov.pnim.www.




מחוזחיפה


מחוזחיפהגלילית:מרחבתכנומקומי,חיפה:מחוז
חיפה:מרחבתכנומקומי

זבולו:בתכנומקומימרח


הפקדתבדברמפורטתהודעהתכניתמס' 
ב//1200חפאג

מתחבתיזיקוקלנפטמפרחיפה:שהתכנית


הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965–ה"התשכ, במשרדי המחוזיתכי הועדה

חיפה מחוז ולבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי
 ולבניהלהמשותפת לנפטתכנו זיקוק בתי מתח,

ובמשרדי,ובמשרדיהועדההמקומיתלתכנוולבניהחיפה
זבולו ולבניה לתכנו המקומית הועדה , תכניתמופקדת

ב/1200/חפאג'מסמפורטת
:לתכניותהבאותתהמתייחס
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי חפאג/1063/א
שינוי חפאג/1123/א
שינוי ג/ד/1022/ב/זב/209/א
שינוי חפ/222
שינוי חפאג/1063
שינוי חפ/899
שינוי חפאג/1066
שינוי חפ/186/א
שינוי חפ/1459/א
שינוי חפ/1459
שינוי זב/124

כפיפות תמא/34/ב/4
כפיפות תמא/37/ב/1
כפיפות תמא/37/ב/2
כפיפות תמא/22
כפיפות תמא/34/ב/3
כפיפות תמא/3/78
כפיפות תמא/37/ב/3
כפיפות חפ/1091
כפיפות תמא/23
כפיפות תמא/37/ב
כפיפות תמא/35
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רשאי,לחוק100וככלהזכאילכעלפיסעי,התכנית
התנג להגיש תו של60דות פרסומה ממועד ימי

הפרסומ בי המאוחרת בעתוניההודעה י למשרדי,
חיפה מחוז ולבניה לתכנו המחוזית הועדה הפלי, "שד

15 טלפו33095חיפה :04-8633455 .העתק
מקומיתלתכנוולבניההועדההההתנגדותיומצאלמשרדי

חיפה מחוז מחוזית מקומית הפלי, "שד 15חיפה,
זהועדהה ובניהמתחבתי לתכנולנפטמשותפתיקוק,

חיפה , 3ביאליק חיפה, ולבניההועדהה, לתכנומקומית
חיפה , טלפוחיפה3ביאליק ועדהוה04-8356807:

זבולוה ולבניה לתכנו ,מקומית המכבי 30030כפר
טלפו:04-8478105


כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות

גשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאתהו
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי
1989.ט"תשמה,)וסדריעבודתו





חיפה:מרחבתכנומקומי,חיפה:מחוז



בדבראישורהודעהמפורטתתכניתמס'חפ/2277
התחדשות"מתחהמלחיזקיהו":כניתשהת

פינויבמסלולעירוניתבינוי
הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

והבניה ,1965–ה"התשכ, אישור מפורטתבדבר תכנית
/2277חפ'מס

:המתיחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי חפ/1820
שינוי חפ/229/ה
שינוי חפ/229
שינוי חפ/229/ד
שינוי חפ/1400/יב

כפיפות חפ/229/י/1
כפיפות חפ/1151/ט
כפיפות חפ/1400/שש
כפיפות חפ/מק/229/י/2
כפיפות חפ/229/י
כפיפות חפ/מק/1400/תט
כפיפות חפ/מק/1400/פמ
כפיפות חפ/מק/1400/יב/4
כפיפות חפ/מק/1400/גב
כפיפות חפ/מק/1400/יב/1

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.חיפה:ישוב

דוד נווה שכונת חיזקיהו, המל רחוב ,מרחובות חלק
.המליהושפטוהמלשלמה

שלמההמל37רחוב,יהושפטהמל12רחוב,14,15
:גושיוחלקות

גוש :10743במלוא חלקות :132133 ,142 ,166,
170,191,194.

:155156,160,200.חלקיחלקות:10743גוש
:תהתכניתמטר

מסחר המשלב מתח ושיקו עירונית ,התחדשות
מגורי,צ"אבבינוי"ושצפינויבמסלולפ.

:עיקריהוראותהתכנית
במטרהוהריסתהקיימיוהמסחרהמגורי בנייני פינוי

תוהאזורושיקועירוניתהתחדשותלאפשר:
בניה זכויות השטחיקביעת ופיתוח בניה והוראות

.הכלוליבתכנית
התכניתבתחולפרוייקטוחניהתנועההסדריקביעת.
וחלוקהאיחוד.
ביצועשלביקביעת.
יחמספרוהגדלתבנייהזכויותתגבור"ד.



 התכנית הפקדת על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
18/09/2009 הפרסומי 6004ובילקוט התשע, ודעמ,

107,13/10/2009בתארי.
הועדההמחוזיתלתכנומשרדיהתכניתהאמורהנמצאתב

:טלפו33095חיפה15"שדהפלי,ולבניהמחוזחיפה
04-8633455במשרדי הוכ לתכנוהועדה מקומית
חיפה ולבניה , טלפוחיפה3ביאליק :04-8356807וכל

ובשע בימי בה לעיי רשאי שהמשרהמעוני דיות
לקהל פתוחי האמורי משרדשלהאינטרנטבאתרו,

הפני www.pnim.gov.il.




חיפה:מרחבתכנומקומי,חיפה:מחוז



הפקדתבדברמפורטתהודעהתכניתמס' 
א//1922חפ

קריתחיי"פז"תחנתתדלוק:שהתכנית


הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה "להל(1965–ה"התשכ, במשרדי,")החוק: כי

חיפה מחוז ולבניה לתכנו המחוזית ובמשרדיהועדה
ולבניה לתכנו המקומית חיפההועדה תכניתמופקדת

א//1922חפ'מסמפורטת
:לתכניותהבאותתהמתייחס
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי חפ/1922
כפיפות חפ/1091
כפיפות חפ/1400/יב
כפיפות חפ/מק/1400/יב/1
כפיפות חפ/1400/שש
כפיפות חפ/800
כפיפות חפ/מק/1400/יג
כפיפות חפ/1400/מר

א"פתמ"אישורע תמא/18/4
ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.האצטדיו:רחוב,קריתחיי,חיפה:ישוב
:גושיוחלקות

:61.חלקותבמלוא:11578גוש
:62,81.חלקיחלקות:11578גוש
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:מטרתהתכנית
.ביטוליעודתחנתתדלוק.א
ב .תעשיהלאזורוייעודאחדשטחלתאמגרשיאיחוד

.תוקביעתזכויותוהוראותבניה
:עיקריהוראותהתכנית

לאזור המגרשי יעוד וקביעת הקיימי היעודי שינוי
תעשיה" "לקיי בהתא התדלוק תחנת מיקו וסימו

.יהיתרהבניה"עפ
בניהוהוראותזכויותקביעת.



ותשהמשרדיבימיובשע,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.בקרקע מעוניכל ,או בבני
 על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט ידיבכל

רשאי,לחוק100וככלהזכאילכעלפיסעי,התכנית
 תו התנגדות של60להגיש פרסומה ממועד ימי

בעתוני הפרסומי בי המאוחרת ההודעה ,למשרדי
 חיפההועדה מחוז ולבניה לתכנו המחוזית הפלי, "שד

,15 טלפו33095,חיפה :04-8633455 .העתק
מקומיתלתכנוולבניהההועדהההתנגדותיומצאלמשרדי

אביב תל , גוריו ב אביב68שד טלפותל  יפו :03-
5217162.



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

 (והבניה לתכנית בהתנגדויות נוהל חוקרסדרי סמכויות
1989.ט"תשמה,)וסדריעבודתו




חדרהמקומיתכנומרחב
מיתארתכניתשינויהכנתבדברהודעה 

חדמקומית/1085
 לסעי בהתא הודעה בזה התכנו77נמסרת לחוק

כיועדתהמשנה,1965ה"התשכ,והבניה
שלהועדההמחוזיתלתכנוולבניהמחוז,'לתכניותא

'2011010חיפההחליטהבישיבתהמס
15.06.2011מיו,שלבשנההארכהפרסולאשר

עיר תכנותכניתהכנתעלהודעהתוק ,תכנית שינוי
מתארמקומיתהנקראת חד: /1085–השלודר–

חוליביתיפה"כבישהלל"חדרה.
:לוליבתכניתהמוצעתואלוהשטחיהכ

10001גושחלקות65-72חלקי,79-81
10003גושחלקות55חלקי
10004גושחלקות62-63חלקי
10008גושחלקות327חלקי,332,355,357

במלוא328-331חלקות,345
10009גושחלקות33-37חלקי,63,68-69,112,117,

  119,121,456,466
  במלוא38-62חלקות,64-67,101-110, 

457-462,464
10012גושחלקות1-9חלקי,11-14,19,21-23

במלואחלקות20

10013גושחלקות4-6חלקי,14,26,50,56,79
 במלוא 40-43חלקות ,57 ,81 ,132, 

134 ,136 ,138-139 ,141-142 ,144-
145 ,147,149-150 ,152-153 ,155,
157,159,161,163

10014גושחלקות1חלקי,95 
  במלוא189חלקות


:מטרתהתכנית

1 .חרושת צומת בי ראשית עירונית דר התווית
הסדרתמערכתהתנועהוהדרכי.לצומתגבעתאולגה

.הנגזרתבאזור
2.בעליהסכמתללאמחדשוחלוקהאיחוד.
3.חרושתלצומתבסמובאחדתעסוקהאזוריקביעת

.והשניבצמודלצומתאולגה
4.יפההללהחולילביתלרכבנגישיותנושאהסדרת.
5.בניהאזוריקביעת:ציבורילבניינישטחמגורי

.פי"ושצ
6.תשתיתלקווימעבררצועתהסדרת.

ככמו,לסעילחוק78בהתא,כלהלהועדההחליטה:
1בניההיתריהוצאתתיאסרלהלהמפורטיבשטחי:

גוש10008  חלקות 327חלקי ,332,
355,357

  במלוא ,328-331חלקות
345

10009גוש  חלקות 33-37חלקי ,63,
68-69 ,112 ,117 ,119,

121,456,466
  במלוא 38-62חלקות ,64-

67 ,101-110 ,457-462,
464

10012גוש חבמלוא6לקות,23
10013גוש חלקות26חלקי

  במלוא ,149-150חלקות
155,157,161 

2המקומית הועדה תהיה להל המפורטי בשטחי
ישירהגישהתותרשלאבתנאיבניה רשאיתלתתהיתרי

לכלירכבלמגרשיהבניהשבתחוהשטח'33מכבישמס
להל:

10012גוש  במלוא24חלקות
ברשומותתוקההודעהפרסומיולשנההואההודעה.




חדרה:מרחבתכנומקומי,חיפה:מחוז



בדבראישורהודעהמפורטתתכניתמס'חד/1200/ב
)קטעצפוני(שכונתהפארק:שהתכנית



הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה ,1965–ה"התשכ, אישור מפורטתבדבר תכנית

ב//1200חד'מס
:המתיחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר
שינוי חד/1200
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ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
שכונתהפארק,חדרה:ישוב

 )המששלביאליק(רחובמשמרהגבול ,ל"חטיבתהנח,
גלעד ,האפרסמו שד, ' המש)הלברשטיי(אלכסנדר

.ואחרי,שלרחובפינברג
:תגושיוחלקו

:35,61,76.חלקותבמלוא:10038גוש
:56.חלקיחלקות:10038גוש
:41.חלקותבמלוא:10402גוש
:45,42,44,288.חלקיחלקות:10402גוש
:18.חלקיחלקות:10403גוש

:תהתכניתמטר
.התכניתמאחדתומחלקתחלקמהמגרשי.א
ב . בנוי שינוי בדבר הוראות כוללת ועיצובהתכנית

מס שינוי לרבות למגרשי 'הבנייני הקומות, ,מספר
במגרשיהעמדת,וחניהבנייקוי.

ג ויח. בניה שטחי הוראות"ניוד ושינוי מגרשי בי ד
.התכניתבהתאלבינוי

ד .הבניה למגרשי והזכויות הבניה בהוראות שינוי אי
א איזור הקרקע צמודת ב, חד, תכנית הוראות /1200

.יחולובתחומבלבד
כלהוראותתכניתחד.ה /1200,אחרותתקפותותכניות

התכנית אישור ביו חלות, נספחיה התכניתעל בתחו
.ששונובתכניתזולמעטהוראות

:עיקריהוראותהתכנית
מהתכנית בחלק מגרשי וחלוקת איחוד ,שינוי ללא

.בשטחהכולל
דרהזזת17.
מ בניי קוי מ3שינוי 'מ7עד מ3ל', 'מ5עד ')ע

).הוראהנקודתיתלבניניבכיכר
הוראות שינוי ,לבניה למגרשי אדריכלי ועיצוב בינוי

:לרבות,רוויה
1.מסשינוי'מהבנייני56ל33,במגרשיהעמדת

.וחניה
2.המבניוגובההקומותבמספרשינוי:

מ קומה+קומות+.17קגגעד.ח+קומות:4שינוי
טכנית ח+קומות+.7קל, וקומהטכניתעדק. 17+גג

.וקומהטכנית
3.למבניגובהשינויעד67מ'.
הבניההוראותבטבלתהמפורטפיעלזאתכל.
שינוי ללא התכנית בתחו בניה שטחי חלוקת שינוי

.בשטחהכולל
יחניוד"במספשינויללאהתכניתבתחוהכוללדר.



 התכנית הפקדת על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
22/07/2011הפרסומיובילקוט6292,א"התשע,עמוד

6488,12/09/2011בתארי.


הועדההמחוזיתלתכנומשרדיהתכניתהאמורהנמצאתב
:טלפו33095חיפה15"שדהפלי,ולבניהמחוזחיפה

04-8633455במשרדי הוכ לתכנומהועדה קומית
חדרה ולבניה , יפה 9הלל :טלפו38100חדרה 
04-6303113ובשעבימיבהלעיירשאיהמעוניוכלות

שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל האינטרנטבאתרו,
il.gov.pnim.www.הפנימשרדשל



חדרה:מרחבתכנומקומי,חיפה:מחוז


הפקדתבדברמפורטתהודעהתכניתמס'חד/793/ג
פ"קביעתזיקתהנאהלמעבררכבבשצ:שהתכנית

,לחוקהתכנווהבניה89בהתאלסעי,נמסרתבזההודעה
כיבמשרדיועדהמחוזיתלתכנולבניהמחוז1965,–ה"התשכ
ולבניהחיפה לתכנו המקומית הועדה הדרחובמשרדי

מפמופקדתתכניתמסורטת'חד/793/ג
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה

והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות

:לתכניותהבאותתהמתייחס
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי חד/במ/793/א
כפיפות חד/450/ה

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
7.הצוקי:חדרהרחוב:ישוב

ונתעיהישכ
:גושיוחלקות

:2021,23.חלקיחלקות:10573גוש
:מטרתהתכנית

.פ"קביעתזיקתהנאהלמעבררכבבשצ.א
.שינויבקובנייצידי.ב

:עיקריהוראותהתכנית
בשצרכבלמעברהנאהזיקתתותר"בתשריטכמסומפ,

מחומריאלאבאספלטומצופהסלוליהיהלאהמעבר
נקבובייהשצבפיתוחפ"שמשתלבי.
יהיהמערביצידיבנייקו2.7מ')בקובתשריטכמסומ

).אדומקווקו


ותשהמשרדיבימיובשע,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.בקרקע מעוניכל ,או בבני
ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל

רשאי,לחוק100וככלהזכאילכעלפיסעי,התכנית
 תו התנגדות של60להגיש פרסומה ממועד ימי

המאוח בעתוניההודעה הפרסומי בי רת למשרדי,
חיפה מחוז ולבניה לתכנו המחוזית הועדה הפלי, "שד

15 טלפו33095חיפה :04-8633455 .העתק
מקומיתלתכנוולבניההועדההההתנגדותיומצאלמשרדי

:04-6303113טלפו38100חדרה9הלליפה,חדרה


כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה

תאלתקנותהתכנוהעובדותשעליההיאמסתמכתובה
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"תשמה,)וסדריעבודתו



חוהכרמל:מרחבתכנומקומי,חיפה:מחוז



בדבראישורהודעהמפורטתתכניתמס'מכ/362/א
.עתליתמתחהרכס:שהתכנית

הודעה בזה נמסרת , לסעי התכנו117בהתא לחוק
והבניה ,1965–ה"התשכ, אישור מפורטתבדבר תכנית

א//362מכ'מס
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:המתיחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי טב/2
פירוט טב/34



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
7.זיידאלכסנדר:קריתטבעורחוב:ישוב

אלכסנדרזיידוחנהסנש'קריתעמלבפינתרח


:גושיוחלקות
:79,86.חלקיחלקות:11393גוש



:תהתכניתמטר
 למגרש מפורט א79תכנו'1 לתכנ, מתארבהתאמה ית

,המייעדתשטחזה,34/טב
שטח100תא,משולבפעילותלמרכז.



:עיקריהוראותהתכנית
מהנגזרותמפורטותהוראותמתטב/34.
משולבמסחריבמבנהבניהוזכויותהוראותקביעת.
למבנחניהפתרותכנו.
אדריכלילעיצובהוראותקביעת.



 התכנית הפקדת על בתאריפורהודעה בעיתוני סמה
10/02/2012הפרסומיובילקוט6388,ב"התשע,עמוד

2982,07/03/2012בתארי.


הועדההמחוזיתלתכנומשרדיהתכניתהאמורהנמצאתב
:טלפו33095חיפה15"שדהפלי,ולבניהמחוזחיפה

04-8633455במשרדי הוכ לתכנוהועדה מקומית
טבעו קרית קרי,ולבניה טבעו :טלפו36100ת 

04-9539249ובשעבימיבהלעיירשאיהמעוניוכלות
שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל האינטרנטבאתרו,

. www.pnim.gov.ilהפנימשרדשל




קריתטבעו:מרחבתכנומקומי,חיפה:מחוז



הפקדתבדברמפורטתהודעהתכניתמס'טב/261
קריתטבעושכונתאורי:שהתכנית
הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק

והבניה 1965–ה"התשכ, במשרדי המחוזיתכי הועדה
חיפה מחוז ולבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי

ולבניה לתכנוטבעוקריתמפורטתמופקדתתכניתמס'
/261טב

:לתכניותהבאותתהמתייחס
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי טב/97
שינוי טב/18
שינוי טב/מק/210
שינוי טב/34

כפיפות טב/מק/233
כפיפות טב/127

מ"פתמ"אישורע תממ/6
א"פתמ"אישורע תמא/22
א"פתמ"אישורע תמא/35

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.הכרמל:קריתטבעורחוב:ישוב

:גושיוחלקות
:23.חלקיחלקות:11390גוש
:2735.חלקותבמלוא:11391גוש
:2426,36,57,68.חלקיחלקות:11391גוש
:5.חלקיחלקות:12193גוש

:מטרתהתכנית
 למגורי מתח יח66תכנו"ושטחי ציבור ולמבנה ד

פתוחי.


:עיקריהוראותהתכנית
למגוריחינוכיממוסדשטחיעוד שינוי ,לדרכי,למבני

.שטחפרטיפתוחולשטחציבוריפתוחל,ציבור
שימושי והסדרת קביעת ,באזור בניה וזכויות הוראות

.המגוריותנאילמתהיתריבניה
הקרקעליעודיהמותרותהתכליותקביעת.
ופיתוח לבינוי הנחיות קביעת ,הוצאת לאפשר מנת על

סעילפיבניהג145היתרי'לחוק.
התנועהמערכתהסדרתבשכונה.
ונופיותסביבתיותהנחיותקביעת.
 בניה הוראות קביעתקביעת צפיפות: בניה, ,מרווחי

בניניגובה,היישובשלהכפריאופיועללשמורבמגמה.


ותשהמשרדיבימיובשע,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.בקרקע מעוניכל ,או בבני
ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל

רשאי,לחוק100וככלהזכאילכעלפיסעי,התכנית
 תו התנגדות של60להגיש פרסומה ממועד ימי

המאוח בעתוניההודעה הפרסומי בי רת למשרדי,
חיפה מחוז ולבניה לתכנו המחוזית הועדה הפלי, "שד

15 טלפו33095חיפה :04-8633455 .העתק
מקומיתלתכנוולבניההועדההההתנגדותיומצאלמשרדי

טבעוקרית,טבעוקרית36100טלפו:04-9539249.


כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
הנמקותבפירוטבכתבהוגשהאתהמאמתתצהירובלווי

התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"התשמ,)וסדריעבודתו



רכסהכרמל:מרחבתכנומקומי,חיפה:מחוז



בדבראישורהודעהמפורטתתכניתמס' 
356-0073197.

רותעסוקהבגתעשיותדליתשטחמסח:שהתכנית
אלכרמל



הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה ,1965–ה"התשכ, אישור מפורטתבדבר תכנית
356-0073197.:מספר

:המתיחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי עד/בת/165
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שינוי עד/300
כפיפות עד/113
כפיפות עד/במ/132



:שטחיהכלוליבתכניתומקומה
.כרמלדאליתאל:ישוב

אזורתעשיהדליתאלכרמל


:גושיוחלקות
:104106,125,130.חלקותבמלוא:11506גוש
:89,124,129,131.חלקיחלקות:11506גוש

:תהתכניתמטר
התעשיה אזור בתחו למסחר שימושי תוספת לאפשר

.המאושר
:התכניתעיקריהוראות

ותעסוקהמסחרלשטחומלאכהזעירהמתעשיהיעודשינוי.
למסחרשימושתוספת.
שרותשטחיתוספת,קרקעיתתתלחניהשטחלרבות.
תכסיתהגדלת,השרותשטחיתוספתלאפשרמנתעל.
התכניתבשטחבניההוראותקביעת.



 התכנית הפקדת על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
06/04/2012הפרסומיובילקוט6420,ב"התשע,עמוד

4233,23/05/2012בתארי.


הועדההמחוזיתלתכנומשרדיהתכניתהאמורהנמצאתב
:טלפו33095חיפה15"שדהפלי,ולבניהמחוזחיפה

04-8633455במשרדי הוכ לתכנוהועדה מקומית
לדאליתא10אבאחושישדעספיא,ולבניהרכסהכרמל

טלפוכרמל :04-839938בה לעיי רשאי המעוני וכל
ובשע לקהלבימי פתוחי האמורי שהמשרדי ,ות

הפנימשרדשלהאינטרנטבאתרו
www.pnim.gov.il.




שומרו:מרחבתכנומקומי,חיפה:מחוז


הפקדתבדברמפורטתהודעהתכניתמס'ש/1240/א
יפתוחלמגורישינוייעודמשטחציבור:שהתכנית



הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה "להל(1965–ה"התשכ, במשרדי,")החוק: כי

חיפה מחוז ולבניה לתכנו המחוזית ובמשרדיהועדה
ולבניה לתכנו המקומית שומרוהועדה תכניתמופקדת

א//1240ש'מסמפורטת
והרשאות בניה נית:התרי שמכוחה להוציאתכנית 

היתריאוהרשאות
:לתכניותהבאותתהמתייחס
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי ש/356
כפיפות ש/מק/950/א
כפיפות ש/מק/1076
כפיפות ש/730

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.זרקאסרא'ג:ישוב

סראלזרקא'בחלקהצפוניבישובג
:גושיוחלקות

:62.חלקותבמלוא:10398גוש
:מטרתהתכנית

למגוריציבורימשטחקרקעיעודשינוי.


:עיקריהוראותהתכנית
מחלקהקרקעיעודשינוי62בגוש10398ציבורימשטח

.'פתוחלמגוריא
החלקהבתחוחדשהחלוקההסדרת.
בניקווישינוי.
מינימלימגרשגודלשינוי.



ותשהמשרדייובשעבימ,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.בקרקע מעוניכל ,או בבני
ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל

רשאי,לחוק100וככלהזכאילכעלפיסעי,התכנית
להגיש תו של60התנגדות פרסומה ממועד ימי

המאוח בעתוניההודעה הפרסומי בי רת למשרדי,
חיפה מחוז ולבניה לתכנו המחוזית הועדה הפלי, "שד

15 04-8633455'טל33095חיפה .ההתנגדות העתק
למשרדי היומצא שומרוהועדה ולבניה לתכנו ,מקומית

54המיסדייעקבזכרו30950טל'04-6305522.


כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי
1989.ט"תשמה,)וסדריעבודתו





שומרו:קומימרחבתכנומ,חיפה:מחוז



הפקדתבדברמקומיתהודעהמתארתכניתמס' 
/1484ש

שינוייעודמאזורמשקיעזרלאזורמגורי:שהתכנית
א

הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965–ה"התשכ, במשרדי המחוזיתכי הועדה

חיפה מחוז ולבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי
'מסתכניתמתארמקומיתמופקדתשומרובניהלתכנוול

/1484ש
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה

והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:לתכניותהבאותתהמתייחס
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי ש/95
כפיפות ש/מק/950/א
כפיפות ש/מק/783

:ניתומקומהשטחיהכלוליבתכ
.האורניגבעתעדה:גבעתעדהרחובבנימינה:ישוב

הגבעה'פינתרח
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:גושיוחלקות
:55.חלקותבמלוא:10146גוש

:מטרתהתכנית
.'שינוייעודמשקיעזרוהפיכתולשטחמגוריא

:עיקריהוראותהתכנית
המותרי הבניה שטחי בדבר הנחיות קביעת ,הוראות

.היתרי/תלביצועהוראו,בניה
קיילמבנהבניקוהסדרת.
אלמגוריעזרממשקייעודשינוי'.



ותשהמשרדיבימיובשע,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.בקרק מעוניעכל ,או בבני
ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל

רשאי,לחוק100וככלהזכאילכעלפיסעי,התכנית
 תו התנגדות של60להגיש פרסומה ממועד ימי

המאוח בעתוניההודעה הפרסומי בי רת למשרדי,
חיפה מחוז ולבניה לתכנו המחוזית הועדה הפלי, "שד

15 טלפו33095חיפה :04-8633455 עתקה.
מקומיתלתכנוולבניההועדההההתנגדותיומצאלמשרדי

שומרו , 54המיסדי יעקב זכרו30950טלפו :04-
6305522.



 לסעי לחוק)א(103בהתא ,לא לתכנית התנגדות
בפירוט בכתב הוגשה כ א אלא תידו ולא תתקבל

היאהנמקותובלוויתצהירהמאמתאתהעובדותש עליה
 והבניה התכנו לתקנות ובהתא נוהל(מסתמכת סדרי

וסדרי חוקר סמכויות לתכנית בהתנגדויות
1989.ט"התשמ,)עבודתו





שומרו:מרחבתכנומקומי,חיפה:מחוז



תכניתמפורטתאישורביטולהודעתהודעהבדבר
אישורבדברמתוקנתמפורטתוהודעהתכניתמס' 

א//749ש
פרדסחנההנדיב'איזורמגוריברח:כניתשהת



הודעה בזה נמסרת אישור הודעת ביטול תכניתעל
שמספרמפורטת /749 פורסמהבעיתוניבתארישא/

26/08/2011הפרסומיובילקוט6288,א"התשע,עמוד
6276 , 31/08/2011בתארי. וכי לסעי 117בהתא

והבניה התכנו לחוק הודעהנ,1965–ה"התשכ, מסרת
אישורמפורטתבדברתכניתמס'ש/749/א

:המתיחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי ש/1
ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.כרכורפרדסחנה:ישוב
.80הנדיבומצפולמחנה'ממזרחלרח

:גושיוחלקות
:3,30,3233,48.חלקותבמלוא:10106גוש
:24,26,28.חלקיחלקות:10106גוש

:תהתכניתמטר
לבניית למוסד ושטח חקלאית קרקע של יעוד שינוי

מגורי,)116יח"ד(ציבורושטחי.

כדלקמבניהאיזוריקביעת:
1.במגוריאיזור'.
2.ציבורלבנינישטח.
3פתוחציבורישטח.
4.דרכי.
הבעל הסכמת ללא מחדש וחלוקה בחלקאיחוד י

.משטחהתכנית
הגובליהכבישיעבשילובדרכימערכתתכנו.



התכנית הפקדת על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
24/08/2007 הפרסומי 5717ובילקוט התשסז, ,עמוד

4361,11/09/2007בתארי.


הועדההמחוזיתלתכנומשרדיהתכניתהאמורהנמצאתב
:טלפו33095חיפה15"פלישדה,ולבניהמחוזחיפה

04-8633455במשרדי הוכ לתכנוהועדה מקומית
שומרו ולבניה , 54המיסדי יעקב זכרו30950טלפו:
04-6305522ובשעבימיבהלעיירשאיהמעוניוכלות

שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל האינטרנטבאתרו,
 www.pnim.gov.il.הפנימשרדשל










גליליתמחוזהמרכז:מרחבתכנומקומי,מרכז:וזמח


הפקדתבדברמקומיתהודעהמתארתכניתמס' 
/291מח

מחנהצבאיוילהלמה:שהתכנית


הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965–ה"התשכ, במשרדי המחוזיתכי הועדה

לתכנוולבניהמחוזהמרכז
המקומ הועדה ולבניהובמשרדי לתכנו ית מחוז ולבניה

/291מח'מסתכניתמתארמקומיתמופקדתהמרכז
:לתכניותהבאותתהמתייחס
סוגהיחס התכניתמספר

כפיפות תמא/34/ב/3
כפיפותופירוט תמא/4/2

כפיפות
שינוי תממ/3/21

3000116ק.מ


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.שטחגלילי:המרכזרחובמחוזיתמחוזמקומית:ישוב

לשעבר27א"גוגובלעבח"המחנהנמצאצפוניתלנתב
 .עיריית בתחו פנימי גישה מכביש המחנה אל הגישה

 חכביש המתחבר 461יהוד לצומת"ק1.5כ מזרחית מ
טייסי.



:גושיוחלקות


:14,17,3143.חלקיחלקות:6710גוש


יוסף	משלב	

  יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה

מחוז	המרכז
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:מטרתהתכנית
הס המצב מהסדרת וילהלמה מחנה של .ק.טטוטורי

.והוספתזכויותבניה3000116


:עיקריהוראותהתכנית
1.תכליותהוספת
2.במחנההבינויוגובהנפחקביעת.
הסדרתדרהגישהלמחנה.3
4.שלההשפעהבתחוונוניקוזבנושאהנחיותקביעת

.אפיקנחליהוד


ותשהמשרדיעבימיובש,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.בקרקע מעוניכל ,או בבני
ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל

רשאי,לחוק100וככלהזכאילכעלפיסעי,התכנית
התנגד להגיש תו של60ות פרסומה ממועד ימי

בעתוני הפרסומי בי המאוחרת ההודעה ,למשרדי
המרכז מחוז ולבניה לתכנו המחוזית הועדה ,הרצל שד

91 טלפו72430רמלה :08-9788409 .העתק
מקומיתלתכנוולבניההועדההההתנגדותיומצאלמשרדי

מלהר91שדהרצל,מחוזיתלתכנוולבניהמחוזהמרכז
72430.



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי
1989.ט"תשמה,)וסדריעבודתו






גבעתשמואל:קומימרחבתכנומ,מרכז:מחוז


בדבראישורהודעהמקומיתמתארתכניתמס' 
/3075/8/1ממ

.גבעתשמואל3יצחקמודעי'רח:שהתכנית


הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
תכניתמתארמקומיתבדבראישור,1965–ה"התשכ,והבניה

/3075/8/1ממ'מס
:המתיחסתלתכניותהבאות

חססוגהי התכניתמספר
שינוי ממ/מק/3075/8
שינוי ממ/במ/3075

כפיפות ממ/3075/20
כפיפות תמא/4/2



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:


3.מודעייצחק:גבעתשמואלרחוב:ישוב
ביתמגוריקייבחלקההמזרחישלגבעתשמואל



:גושיוחלקות
:215.חלקותבמלוא:6392גוש

מגרשי:
/3075/8מק/בהתאלתכניתממ76



:תהתכניתמטר
שלהגגעלקיימילחדרישטחיח3תוספת"קיימותד.



:עיקריהוראותהתכנית
שלהגגעלקיימידירות3לחדרי,שלעיקרישטחנוס

יתוספת"ער"מ108.00
קירות+גג.

.השטחאינוכוללהיטלחדרימדרגות


ה הפקדת על הודעה בתאריתכנית בעיתוני פורסמה
22/09/2011הפרסומיובילקוט6315,ב"התשע,עמוד

402,07/11/2011בתארי.


הועדההמחוזיתלתכנומשרדיהתכניתהאמורהנמצאתב
:טלפו72430רמלה91שדהרצל,ולבניהמחוזהמרכז

08-9788409במשרדי הוכ לתכנוהועדה מקומית
לולבניהגבעתשמוא , עציושמואל11גושגבעתטלפו:

03-7266847,ובשעובימיבהלעיירשאיהמעוניכלות
שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל האינטרנטבאתרו,

.www.pnim.gov.il הפנימשרדשל





גבעתשמואל:מרחבתכנומקומי,מרכז:מחוז


בדבראישורהודעהמקומיתמתארתכניתמס' 
/3098/20ממ

גבעתשמואל1סמטתאברהבוני:שהתכנית


הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה ,1965–ה"התשכ, אישור מתארבדבר תכנית

מסמקומית'ממ/3098/20
:המתיחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר
שינוי ממ/3098/13
שינוי ממ/מק/3098/3

כפיפות ממ/950
פיפותכ ממ/מב/3098

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
1.סמבוניאברה:גבעתשמואלרחוב:ישוב

:גושיוחלקות
:112.חלקותבמלוא:6392גוש

:תהתכניתמטר
כניסה בקומת שטחי המרת /מפולשת מקומה לובי

שטחי והוספת לדיירי ציבוריי שטחי עבור לשטח
ל ושירות עיקריי21ירחוב מגורי לבניי דיור חידות

בונישמואל1אברהבגבעת.


:עיקריהוראותהתכנית
 כניסה בקומת שטחי המרת /מפולשת מקומה לובי

שלבסלדייריציבוריישטחיעבורמ113לשטח"ר+
שלבסעיקרישטחמ745תוספת"בסשירותושטחיר

 ר"מ55של מגו21ל, לבניי דיור בגבעתיחידות רי
שמואל ,מרחפות לקורות עד הבניה השלמת ידי על
.קיימות



 התכנית הפקדת על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
08/11/2011הפרסומיובילקוט6315,ב"התשע,עמוד

403,07/11/2011בתארי.


הועדההמחוזיתלתכנומשרדיהתכניתהאמורהנמצאתב
:טלפו72430רמלה91שדהרצל,ולבניהמחוזהמרכז
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08-9788409במשרדי וכ:ה לתכנוהועדה מקומית
ולבניהגבעתשמואל , עציושמואל11גושגבעתטלפו:

03-7266847,ובשעבימיבהלעיירשאיהמעוניוכלות
שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל האינטרנטבאתרו,

.www.pnim.gov.il הפנימשרדשל



טירה:חבתכנומקומימר,מרכז:מחוז
הפקדתבדברמקומיתהודעהמתארתכניתמס' 
/2800טר

יחידותדיור'הגדלתמס+קוויבנישינוי:שהתכנית
+בניהאחוזיהגדלת.



הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965–ה"התשכ, במשרדי המחוזיתכי הועדה

המרכז מחוז ולבניה לתכנוובהמקומית הועדה משרדי
ולבניה לתכנוטירהמקומיתמופקדתמתארתכניתמס'

/2800טר
:לתכניותהבאותתהמתייחס
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי טר/במ/3004
ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:ישוב:טירה.

:גושיוחלקות
:40.חלקיחלקות:7760גוש

:מטרתהתכנית
.והקטנתקובניילפיהמצבהקייתוספתזכויותבניה

:עיקריהוראותהתכנית
1.קיימצבלפיבנייקוהקטנת.
2.מבניהאחוזיהגדלת30%ל41.5%קומהלכל.
3.מסהגדלת'מוקומותדיוריחידות3יח"בד3קומות

ד"יח4עלעמודיל
ב4עמודיעלקומות.
4.בניהוהוראותזכויותקביעת.



ותשהמשרדיבימיובשע,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.בקרקע מעוניכל ,או בבני
ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל

רשאי,לחוק100כעלפיסעיוככלהזכאיל,התכנית
 תו התנגדות של60להגיש פרסומה ממועד ימי

המאוח בעתוניההודעה הפרסומי בי רת למשרדי,
המרכז מחוז ולבניה לתכנו המחוזית הועדה ,הרצל שד

91 טלפו72430רמלה :08-9788409העתק
מקומיתלתכנוולבניההועדההההתנגדותיומצאלמשרדי

:.09-7938914טלפו44915טירה,טירה


כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי
1989.ט"התשמ,)וסדריעבודתו






















לוד:מרחבתכנומקומי,מרכז:מחוז


בדברהודעהביטולמקומיתהפקדתמתארתכנית
תכניתהפקדתבדברמתוקנתמסוהודעה'לד/456/1

"פסיפסלוד"מתחעתיקות:שהתכנית
הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק

והבניה 1965–ה"התשכ, במשרדי המחוזיתכי הועדה
ו המרכזלתכנו מחוז המקומיתלבניה הועדה ובמשרדי

ולבניה לתכנו לוד מקומיתמופקדת מתאר 'מסתכנית
/456/1לד


:לתכניותהבאותתהמתייחס
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי לד/213/2
שינוי לד/442
שינוי לד/20/3/ב
שינוי לד/425/1
שינוי לד/1000
שינוי לד/11/1


.לוד:ישוב:בתכניתומקומהשטחיהכלולי

:גושיוחלקות
:4950,52.חלקיחלקות:3937גוש
:3743.חלקיחלקות:3973גוש
:14.חלקיחלקות:4019גוש
:21,53,75,93.חלקיחלקות:4020גוש
:122.חלקותבמלוא:4548גוש
גוש חלקות4548: חלקי :91 ,93 ,102 ,106109,

114.


:טרתהתכניתמ
 כדר המוגדר משטח הקרקע ייעוד שינוי ,ציבורי שטח

פתוח , המיועד לשטח ומגורי ומוסדותלמבניחקלאות
.חניוומגורי,שטחציבוריפתוח,דרמוצעת,ציבור



:עיקריהוראותהתכנית
.שימורופיתוחאתרעתיקות

למבני המיועד בשטח המותרי השימושי קביעת
צ פסיפסומוסדות אתר שימור לצור ופנאי לתרבות יבור

.לודוהצגתולציבור
ומוסדות למבני המיועד בשטח בניה הוראות קביעת

.ציבורלתרבותופנאי
באתר פתוח ציבורי שטח לפיתוח הוראות קביעת

 להרחבתהעתיקות ועתודה מגוננת עירונית כיכר
הארכיאולוגיתהחפירה.

ניהמגונישתלבבפיתוחוקביעתהוראותלפיתוחמגרשח
איילונחללערובקרבתוהנופי

.קביעתהוראותומתהנחיותלפיתוחסביבתי


ותשהמשרדיבימיובשע,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.בקרקע מעוניכל ,או בבני
ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל

רשאי,לחוק100וככלהזכאילכעלפיסעי,התכנית
 תו התנגדות של60להגיש פרסומה ממועד ימי

בעתוני הפרסומי בי המאוחרת ההודעה ,למשרדי
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 המרכזהועדה מחוז ולבניה לתכנו המחוזית ,הרצל שד
91 טלפו72430רמלה :08-9788409 .העתק

מקומיתלתכנוולבניההועדההההתנגדותיומצאלמשרדי
:08-9279967.טלפו71104לוד1ככרקומנדו,לוד



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה

תאלתקנותהתכנוהעובדותשעליההיאמסתמכתובה
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"תשמה,)וסדריעבודתו



רעותמכבימודיעי:מרחבתכנומקומי,מרכז:מחוז


הפקדתבדברמקומיתהודעהמתארתכניתמס' 
/3/18מד

,25/4שני'רחתוספתזכויותבניה:שהתכנית
מודיעי



הודעהנמסר בזה ת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965–ה"התשכ, במשרדי המחוזיתכי הועדה

המרכז מחוז ולבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי
ולבניה לתכנו מודיעימכבירעות תכניתמופקדת
/3/18מד'מסמתארמקומית

:לתכניותהבאותתהמתייחס
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי דמ/במ/3
ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:



25.שני:רעותרחובמכבימודיעי:ישוב


 יח105/3במגרש מס' דיור '4F3 ,של בקומפלקס
ענבה'קוטג ואדי לכוו מדורגי י , קומפלקס 14בכל

ד"יח ברח, גובל הקומפלס 'מצפו שני ,ענבה ובואדי
מדרו.



:גושיוחלקות


:22.ותבמלואחלק:5874גוש


:מטרתהתכנית
 קיימת דיור יחידת להרחבת בניה זכויות 'קוטג(תוספת

).מדורג
:עיקריהוראותהתכנית

'רעבורקוטג"מ56.5תוספתזכויותבניהבשטחעיקרי.א
.מודיעי25/4,שני'מדורגברח

.הנחיותלעיצובאדריכליעבורתוספתהבניה.ב


ותשהמשרדיבימיובשע,כניתכלמעונירשאילעייבת
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.בקרקע מעוניכל ,או בבני
ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל

שאיר,לחוק100וככלהזכאילכעלפיסעי,התכנית
 תו התנגדות של60להגיש פרסומה ממועד ימי

בעתוני הפרסומי בי המאוחרת ההודעה ,למשרדי
 המרכזהועדה מחוז ולבניה לתכנו המחוזית ,הרצל שד

91 טלפו72430רמלה :08-9788409 .העתק
מקומיתלתכנוולבניההועדההההתנגדותיומצאלמשרדי

מודיעימכבירעות,המכבי1דמודיעימכבירעות
טלפו:08-9726045.



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי
1989.ט"תשמה,)וסדריעבודתו


רעותמכבימודיעי:מרחבתכנומקומי,מרכז:מחוז

הפקדתבדברמקומיתהודעהמתארתכניתמס' 
/3/19מד

,25/2שני'תוספתזכויותבניהרח:שהתכנית
מודיעי

הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965–ה"התשכ, במשרדי המחוזיתכי הועדה

מח ולבניה המרכזלתכנו המקומיתוז הועדה ובמשרדי
ולבניה לתכנו מודיעימכבירעות תכניתמופקדת
/3/19מד'מסמתארמקומית

:לתכניותהבאותתהמתייחס
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי מד/במ/3
ומקומ בתכנית הכלולי השטחי ישוב: :מודיעי

מכבירחוברעות:25שני.
 יח105/3במגרש ' מסדיור '3-2F ,של בקופלקס

ענבה'קוטג ואדי לכוו מדורגי י , ,ד"יח14בקומפלקס
.ובואדיענבהמדרו,שנימצפו'הקומפלקסגובלברח



:גושיוחלקות
:22.חלקותבמלוא:5874גוש



:מטרתהתכנית
 קיימת דיור יחידת להרחבת בניה זכויות 'קוטג(תוספת

).מדורג


:תעיקריהוראותהתכני
.א 'רעבורקוטג"מ83תוספתזכויותבניהבשטחעיקרי

.מודיעי25/2,שני'מדורגברח
.הנחיותלעיצובאדריכליעבורתוספתהבניה.ב



ותשהמשרדיבימיובשע,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.בקרקע מעוניכל ,או בבני
ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל

רשאי,לחוק100וככלהזכאילכעלפיסעי,התכנית
 תו התנגדות של60להגיש פרסומה ממועד ימי

בעתוני הפרסומי בי המאוחרת ההודעה ,למשרדי
 להועדה המרכזהמחוזית מחוז ולבניה תכנו ,הרצל שד

91 טלפו72430רמלה :08-9788409 .העתק
מקומיתלתכנוולבניההועדההההתנגדותיומצאלמשרדי

מודיעימכבירעות,המכבי1דמודיעימכבירעות
טלפו:08-9726045.



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
מקותובלוויתצהירהמאמתאתהוגשהבכתבבפירוטהנ

התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"תשמה,)וסדריעבודתו
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רעותמכבימודיעי:מרחבתכנומקומי,מרכז:מחוז



הפקדתבדברמקומיתהודעהמתארתכניתמס' 
/5/34מד

,29נחלצופר'רחתוספתזכויותבניה:התכניתש
מודיעי

הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965–ה"התשכ, במשרדי המחוזיתכי הועדה

המרכז מחוז ולבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי
ולבניה לתכנו מודיעימכבירעות תכניתמופקדת
5/34/מד'מסמתארמקומית



:לתכניותהבאותתהמתייחס
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי גז/מד/במ/5
שינוי מד/5/1


ומקומ בתכנית הכלולי השטחי:ישוב :מודיעי

מכבירחוברעות:צופר29נחל.


 15מגרש /מד118מתכנית לפי /5א /1מגורימגרש
יח קרקע"של צמודות ד ,משולבת בדר גובל המגרש
ממזרח ,ודרו מצפו במגורי ,גובל המגרש ממערב

.שדרותהחשמונאי'2בכבישמס


:גושיוחלקות


:6.חלקותבמלוא:5682גוש


ישניגושי:
:5305.גושיש:5682גושנוכחי



:מטרתהתכנית
.דבמבנהקיי"תוספתזכויותבניהליח
:עיקריהוראותהתכנית

1 . ל"מ32.5תוספת עיקריר בשטח בניה זכויות ,עבור
.דקיימתבנפחמבנהקיי"הרחבתיח

2.הבניהתוספתעבורבינויהוראות.


ותשהמשרדיבימיובשע,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.בקרקע מעוניכל ,או בבני
ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל

רשאי,לחוק100וככלהזכאילכעלפיסעי,התכנית
 תו התנגדות של60להגיש פרסומה ממועד ימי

בעתוני הפרסומי בי המאוחרת ההודעה ,למשרדי
 המרכזהועדה מחוז ולבניה לתכנו המחוזית הרצ, לשד

91 טלפו72430רמלה :08-9788409 .העתק
מקומיתלתכנוולבניההועדההההתנגדותיומצאלמשרדי

מודיעימכבירעות,המכבי1דמודיעימכבירעות
טלפו:08-9726045.



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה

דותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנוהעוב
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"תשמה,)וסדריעבודתו



רעותמכבימודיעי:מרחבתכנומקומי,מרכז:מחוז
הפקדתבדברמקומיתהודעהמתארתכניתמס' 
/5/38מד

,23נחלצופר'רחתוספתזכויותבניה:שהתכנית
מודיעי



הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965–ה"התשכ, במשרדי המחוזיתכי הועדה

המרכז מחוז ולבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי
ולבניה לתכנו מודיעימכבירעות תכניתמופקדת
/5/38מד'מסמתארמקומית

:לתכניותהבאותתהמתייחס
וגהיחסס התכניתמספר

שינוי גז/מד/במ/5
שינוי מד/5/1



ומקומ בתכנית הכלולי השטחי:ישוב :מודיעי
מכבירחוברעות:צופר23נחל.

קוטג יחידתדיורמסוג '118/15במגרש בני4D .יחידה
יברצ'קיצוניתמתושורתקוטג .בקצהנמצאהמגרש

רח של מוצא' ללא משולב בשדהמגר. גובל 'ש
ממערב החשמונאי ,מדרו פתוח ציבורי בשטח 'ביח,

.מטיפוסזההממזרחומצפו'קוטג


:גושיוחלקות
:6.חלקיחלקות:5682גוש

מגרשי:
/5/1אבהתאלתכניתמד118מ



:מטרתהתכנית
.'יחידתדיורקיימתמטיפוסקוטגבניהלהרחבתתוספתזכויות



:עיקריהוראותהתכנית
א . בניה זכויות ו"מ36תוספת עיקר לשטח ר"מ6ר

מרתהרחבתעבורשרותישטח.
0.00רלשטחעיקרימעלל"מ17תוספתזכויותבניה.ב

מדרגות ותוספת קיי בני בנפח חללי סגירת עבור
למרתפנימיות.

.הנחיותלעיצובאדריכליעבורתוספתהבניה.ג


ותשהמשרדיבימיובשע,יתכלמעונירשאילעייבתכנ
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.בקרקע מעוניכל ,או בבני
ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל

ירשא,לחוק100וככלהזכאילכעלפיסעי,התכנית
 תו התנגדות של60להגיש פרסומה ממועד ימי

בעתוני הפרסומי בי המאוחרת ההודעה ,למשרדי
 המרכזהועדה מחוז ולבניה לתכנו המחוזית ,הרצל שד

91 טלפו72430רמלה :08-9788409 .העתק
מקומיתלתכנוולבניההועדההההתנגדותיומצאלמשרדי

מודיעימכבירעות,המכבי1דמודיעימכבירעות
טלפו:08-9726045.



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי
1989.ט"תשמה,)וסדריעבודתו
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נתניה:מרחבתכנומקומי,מרכז:מחוז


הפקדתבדברמקומיתהודעהמתארתכניתמס' 
/1ו//545נת

,יפינוי"ע"רמתהרצל"שיקומתח:שהתכנית
.הריסהובינוימחדש

הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965–ה"התשכ, במשרדי המחוזיתכי הועדה

 ולבניה המרכזלתכנו המקומיתמחוז הועדה ובמשרדי
'מסתכניתמתארמקומיתמופקדתנתניהלתכנוולבניה

/1ו//545נת
:לתכניותהבאותתהמתייחס
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי נת/מק/400/7/96/ב
שינוי נת/545/ג
שינוי נת/400/7
שינוי נת/100/ש/1
שינוי נת/545
שינוי נת/545/ו


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.דרור:נתניהרחוב:ישוב
.אינשטיי:נתניהרחוב:ישוב

צפונתניה
:גושיוחלקות

:פרצלציהחלקותלרה
גוש :8228במלוא חלקות :43 ,78 ,97114 ,119

122,164.
:181183,391.חלקותבמלוא:8230גוש

:חלקותללארהפרצלציה
 8228גוש במלוא חלקות חלקות159-163: :חלקי

145,147,158
חלקות8230גושחלקי:389,292.

:מטרתהתכנית
מתחשיקו"הרצלרמת"ע"פינויי,מחדשובינויהריסה

:י"ע
א מחדש. וחלוקה איחוד ,הבעלי הסכמת ,ללא

.1965לחוקהתכנווהבניה'סימז'כמשמעותבפרקג
ב יעודמאזו. רמגורימיוחדלשיקושינוי ,מגוריאזור

 1מיוחד אזורמגוריא, אזורמגוריג', פ.צ.צש.ב.ש',
,לאזורמגורימיוחדרבקומות.ודרקיימתדרמשולבת

פודרקיימתודרחדשה.צ.צש.ב.ש',אזורמגוריא
.הגדלתוקביעתשטחיעיקרייושטחישירות.ג
569.ל177דמ"הגדלתמספריח.ד
4יציאהלגגל+'ק+3מרתקומותמ'הגדלתמס.ה

 מרת קומות +20-24 קומות גג+ קומת קומת"ע, ג
.עמודיכפולה

.קביעתהוראותומגבלותבניה.ו
.קביעתזכויותלשטחבנייציבורי.ז
.קביעתחנייהמתחתלשטחציבוריפתוח.ח
.קביעתקוויבניי.ט
.יקיימיהריסתמבנ.י

יא .שבתחו הבתי לדיירי למעבר הנאה זיקת קביעת
.התכנית



ותשהמשרדיבימיובשע,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.בקרקע מעוניכל ,או בבני
ידיבכל על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט

רשאי,לחוק100וככלהזכאילכעלפיסעי,התכנית
 תו התנגדות של60להגיש פרסומה ממועד ימי

בעתוני הפרסומי בי המאוחרת ההודעה ,למשרדי
 המרכזהועדה מחוז ולבניה לתכנו המחוזית ,הרצל שד

91 טלפו72430רמלה :08-9788409 .העתק
מקומיתלתכנוולבניההועדההההתנגדותיומצאלמשרדי

:09-8603170.טלפו42439נתניה6הצור,נתניה


כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

 חוקרסדרי(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל
1989.ט"תשמה,)וסדריעבודתו




נתניה:מרחבתכנומקומי,מרכז:מחוז
הפקדתבדברמקומיתהודעהמתארתכניתמס 

/650/56נת
3הגפ'רח,מגוריצמודיקרקע:שהתכנית



הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965–ה"התשכ, במשרדי המחוזיתכי הועדה

המרכז מחוז ולבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי
'מסתכניתמתארמקומיתמופקדתנתניהלתכנוולבניה

/650/56נת
:לתכניותהבאותתהמתייחס
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי נת/3
שינוי נת/379/8
שינוי נת/400/7


:מהשטחיהכלוליבתכניתומקו

3.הגפ:נתניהרחוב:ישוב
עיהתכלת:שכונה



:גושיוחלקות
:77.חלקיחלקות:8322גוש



:מטרתהתכנית
.דוהגדלתזכויותבנייהלבנייהקיימת"תוספתיח



:עיקריהוראותהתכנית
1.מעיקרישטחתוספת395.7מ"לר740מ"ר.
2.שירותשטחיתוספת.
3.יחמ"תוספתד1ל4יח"ד.
4.למרתקומותמספרקביעת,2+גגעליית.
5 מ. ודרומי צפוני צידי בניי מ8.00קביעתקווי 3.00ל'
'.מ5.0ל'מ6.5אחורימ',מ
6.תכסיתהגדלת.
7.בנייההוראותקביעת.
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ותשהמשרדיבימיובשע,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלאינטרנטהבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.בקרקע מעוניכל ,או בבני
ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל

רשאי,לחוק100וככלהזכאילכעלפיסעי,התכנית
 תו התנגדות של60להגיש פרסומה ממועד ימי

המאוחר בעתוניההודעה הפרסומי בי ת ,למשרדי
 המרכזהועדה מחוז ולבניה לתכנו המחוזית ,הרצל שד

91 טלפו72430רמלה :08-9788409 .העתק
מקומיתלתכנוולבניההועדההההתנגדותיומצאלמשרדי

:09-8603170.טלפו42439נתניה6הצור,נתניה


כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי
1989.ט"תשמה,)וסדריעבודתו




פתחתקוה:מרחבתכנומקומי,מרכז:מחוז
בדבראישורהודעהמקומיתמתארתכניתמס' 

ב//1268/66תפ
ב//1268/66שינוימתארפת:שהתכנית



הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
תכניתמתארמקומיתבדבראישור,1965–ה"התשכ,והבניה

ב//1268/66פת'מס
:המתיחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר
שינוי פת/2000


.פתחתקוה:ישוב:השטחיהכלוליבתכניתומקומ

.ת"לילינבלופ'האתרוגורח'רח,גיסי'רח


:גושיוחלקות
:23,2829,30,96,104חלקותבמלוא:6376גוש

108.
:95,97.חלקיחלקות:6376גוש



:תהתכניתמטר
שכונת להקמת תכנו מסגרת לקבוע באה זו תכנית

 בת שינ156מגורי באמצעות דיור תכניתיחידות וי
כדלקמהמקומיתהמתאר:

שינויייעודמאזורמגוריצפיפותבינוניתלאזורמגורי.א
.ולשטחפרטיפתוח,ולשטחציבוריפתוח',ג
ב ג. מגורי לאיזור מדרכי יעוד שינוי ,'ציבורי ולשטח

.פתוח
ג ג. פרק וחלוקהמחדשללאהסכמתבעלילפי 'איחוד

.לחוק'סימז
ד לקביעת. בניה והנחיות דיור156הוראות יחידות

בניקומות16במבני.


 התכנית הפקדת על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
27/07/2007 הפרסומי 5705ובילקוט התשסז, ,עמוד

4004,20/08/2007בתארי.


הועדההמחוזיתלתכנומשרדיהתכניתהאמורהנמצאתב
המרכז מחוז מחוז ולבניה הר, שד 91צל 72430רמלה

טלפו :08-9788409במשרדי הוכ מקומיתהועדה

תקוה פתח ולבניה לתכנו , השניה תקוה1העליה פתח
ובשעו49100 בימי בה לעיי רשאי המעוני ותכל

שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל האינטרנטבאתרו,
il.gov.impn.www.הפנימשרדשל




ראשהעי:מרחבתכנומקומי,מרכז:מחוז


הפקדתבדברמקומיתהודעהמתארתכניתמס' 
/261רנ

דבאזור"יח960הקמתשכונתמגוריבת:שהתכנית
.הדרומי



הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965–ה"התשכ, במשרדי המחוזיתכי הועדה

ולבני המרכזלתכנו מחוז המקומיתה הועדה ובמשרדי
תכניתמתארמקומיתמופקדתראשהעילתכנוולבניה

/261רנ'מס


:לתכניותהבאותתהמתייחס


סוגהיחס התכניתמספר
שינוי אפ/2002

כפיפות תמא/4/2


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:ישוב:העיראש.


קאסכפרליישובהדרומיהאזור.


:שיוחלקותגו


,:45,1112,1718,20חלקותבמלוא:8882גוש
2528,3040,49,53,5557,6061.
,:1316,19,2123,22,29חלקיחלקות:8882גוש
41,43,5051,54,58.
:32.חלקיחלקות:8883גוש
:18,21,27.חלקותבמלוא:8884גוש
:16,19,20,22,25,36.חלקיחלקות:8884גוש



:מטרתהתכנית
בתחדשהמגורישכונתדיור969הקמתיחדות,באזור

קאסכפרחישובהדרומי.
:עיקריהוראותהתכנית

למגורי מחקלאי יעוד פתוחי,שינוי ציבוריי לשטחי
ולשטחילמבניומוסדותציבור

דרכיהתווית,וטיילתשבילי
חזיתמסחריתקביעת

קביעתהוראותוזכויותבנייה
ושירותי תשתיות כולל השטח לפיתוח הוראות קביעת

כגו:דרכי,ביוב,ניקוז,חשמלתקשורת,וכוגז'.
.קביעתהנחיותסביבתיות

קביעתהשלביוההתניותלביצוע
קביעתהוראותבדברהכנתתכניתאיחודוחלוקה



ותשהמשרדיבימיובשע,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.בקרקע מעוניכל ,או בבני
ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל

רשאי,לחוק100וככלהזכאילכעלפיסעי,התכנית
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 תו התנגדות של60להגיש פרסומה ממועד ימי
בעתוני הפרסומי בי המאוחרת ההודעה ,למשרדי

 המרכזהועדה מחוז ולבניה לתכנו המחוזית ,הרצל שד
91 טלפו72430רמלה :08-9788409 .העתק

מקומיתלתכנוולבניההועדההההתנגדותיומצאלמשרדי
העי ראש , 21שילה העי לפוט48036ראש :03-
9007289.



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי
1989.ט"תשמה,)וסדריעבודתו





ראשהעי:תכנומקומימרחב,מרכז:מחוז
הפקדתבדברמקומיתהודעהמתארתכניתמס' 
/262רנ

.ד"יח960הכוללתהקמתשכונתמגורי:שהתכנית


הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965–ה"התשכ, במשרדי המחוזיתכי הועדה

המרכז מחוז ולבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי
תכניתמתארמקומיתמופקדתראשהעיולבניהלתכנו

/262רנ'מס
:לתכניותהבאותתהמתייחס
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי אפ/2000
כפיפות תמא/4/2



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:ישוב:העיראש.


קאסכפרליישובהדרומיהאזור


:גושיוחלקות


:11,2327,34,38,41חלקותבמלוא:8883גוש
43,44,46.
:1,56,1822,2830,32חלקיחלקות:8883גוש

33,3537.


:מטרתהתכנית
בתחדשהמגורישכונתדיור969הקמתיחידות,באזור

קאסכפרלישובהדרומי.
:עיקריהוראותהתכנית

למגורי מחקלאי יעוד פתוחי,שינוי ציבוריי לשטחי
ולשטחילמבניומוסדותציבור

דרכיהתווית,וטיילתשבילי
קביעתחזיתמסחרית

קביעתהוראותוזכויותבנייה
ושירותי תשתיות כולל השטח לפיתוח הוראות קביעת

כגו:דרכי,ביוב,ניקוז,חשמלתקשורת,וכוגז'.
.קביעתהנחיותסביבתיות

קביעתהשלביוההתניותלביצוע
ראותבדברהכנתתכניתאיחודוחלוקהקביעתהו



ותשהמשרדיבימיובשע,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.בקרקע מעוניכל ,או בבני
נ עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט ידיבכל על פגע

רשאי,לחוק100וככלהזכאילכעלפיסעי,התכנית
 תו התנגדות של60להגיש פרסומה ממועד ימי

בעתוני הפרסומי בי המאוחרת ההודעה ,למשרדי
 המרכזהועדה מחוז ולבניה לתכנו המחוזית ,הרצל שד

91 טלפו72430רמלה :08-9788409 .העתק
מקומיתלתכנוולבניההועדההההתנגדותיומצאלמשרדי

העי ראש , 21שילה העי טלפו48036ראש :03-
9007289.



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

 ס(והבניה לתכנית בהתנגדויות נוהל חוקרסדרי מכויות
1989..ט"תשמה,)וסדריעבודתו




ראשולציו:מרחבתכנומקומי,מרכז:מחוז


בדבראישורהודעהמקומיתמתארמספרתכנית: 
/15ב//1/2/2רצ

רמתאליהומבנהמשרדיהעירייה:שהתכנית


הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה "התשכ, 1965,–ה אישור מתארבדבר תכנית

/15.ב//1/2/2רצ:מספרמקומית


:המתיחסתלתכניותהבאות


סוגהיחס התכניתמספר
כפיפות תמא/4/2
כפיפות רצ/1/1
כפיפות רצ/1/23
כפיפות רצ/1/2/2/ב/1


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:



.ראשולציו:ישוב


:גושיוחלקות


:23.חלקיחלקות:6823גוש
:85,155.חלקותבמלוא:7281גוש
:111,113,119.חלקיחלקות:7281גוש



:תהתכניתמטר
מגרש לבי ציבורית לבניה המיועד מגרש בי הצרחה

פתוח ציבורי לשטח המיועד ,בשטחי שינויי ,ללא
.בזכויותוהוראותהבניהבכלייעודקרקע



:עיקריהוראותהתכנית
1 .מגרש לבי לבניהציבורית מגרשהמיועד ביהצרחה

מקוושינויפתוחציבורילשטחהמיועד.
2.קיימתדרהרחבת.
3.בתשריטכמסומבניקווישינוי.
4 תכניותתקפותרצ"זכויותוהוראותהבניהעפ. י /1 /2/
2/ב/1,רצ/1/23ורצ/1/1.



 התכנית הפקדת על הודעה בתאריפורסמה בעיתוני
18/02/2011הפרסומיובילקוט6224,א"התשע,עמוד

3738,12/04/2011בתארי.


ב נמצאת האמורה במשרדימשרדיהתכנית הוכועדה
ראשולציו20הכרמל,מקומיתלתכנוולבניהראשולציוה

75264טלפו :03-9547577בה לעיי רשאי המעוני וכל
באתרו,רדיהאמוריפתוחילקהלבימיובשעותשהמש

.www.pnim.gov.il הפנימשרדשלהאינטרנט
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רחובות:מרחבתכנומקומי,מרכז:מחוז


הפקדתבדברמקומיתהודעהמתארתכניתמס' 
/34א//550רח

9ביהודה:שהתכנית


הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה במ1965–ה"התשכ, כי המחוזיתשרדי הועדה

המרכז מחוז ולבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי
'מסתכניתמתארמקומיתמופקדתרחובותלתכנוולבניה

/34א//550רח
:לתכניותהבאותתהמתייחס
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי רח/550/א
כפיפות תמא/4/2
כפיפות רח/2000/ג/2
כפיפות רח/2000/ב/1

יפותכפ רח/מק/2000/ב/3


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:


9.ביהודה:רחובותרחוב:ישוב


:גושיוחלקות


:577.חלקותבמלוא:3703גוש


מגרשי:
א//550בהתאלתכניתרח557



:מטרתהתכנית
.הגדלתשטחדירתגגקיימת



:עיקריהוראותהתכנית
1.קיימגגדירתשטחמהגדלתהחמישיתבקומהת80
ל"מ "מ190ר בשטח סככה בתוספת ר"מ23ר פ"ע,

.הקייבשטח
2.בניהוהוראותזכויותקביעת.



ותשהמשרדיבימיובשע,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.בקרקע מעוניכל ,או בבני
ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל

רשאי,לחוק100וככלהזכאילכעלפיסעי,התכנית
 תו התנגדות של60להגיש פרסומה ממועד ימי

בעתוני הפרסומי בי המאוחרת ההודעה ,למשרדי
 הועדה מחוז ולבניה לתכנו המרכזהמחוזית ,הרצל שד

91 טלפו72430רמלה :08-9788409 .העתק
מקומיתלתכנוולבניההועדההההתנגדותיומצאלמשרדי

76442.רחובות2ו"ביל,רחובות


כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה

לתקנותהתכנוהעובדותשעליההיאמסתמכתובהתא
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.–ט"תשמה,)וסדריעבודתו




רחובות:מרחבתכנומקומי,מרכז:מחוז


הפקדתבדברמקומיתהודעהמתארתכניתמס' 
/7ב//2005רח

שינוייעודמתעשיהעתירתידעלמסחר:שהתכנית
ררחובות.מ.רקתותעשייהעתירתידעבפא



הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965–ה"התשכ, במשרדי המחוזיתכי הועדה

המרכז מחוז ולבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי
ולבניה לתכנו רחובות מקומיתמופקדת מתאר תכנית

/7ב//2005רח'מס
:לתכניותהבאותתהמתייחס
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי רח/2005/ב
שינוי רח/מק/2005/ב/5
שינוי רח/2005/א/ב/3


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:



8.המדע:רחובותרחוב:ישוב
6.פקריס:רחובותרחוב:ישוב



רבצומת.מ.שנימגרשיהמצוייבפארקתפארקתמר
.פלאוט,פקריס,המדע:הרחובות



:גושיוחלקות


:192193.חלקותבמלוא:3695גוש


:מטרתהתכנית
למגרשייעודו1015שינוי1016ידעעתירתמתעשייה

לתעשייה שימושי פרוט ידע עתירת ותעשיה למסחר
.עתירתידעולמסחר

:עיקריהוראותהתכנית
למגרשייעודו1015שינוי1016ידעעתירתמתעשייה

פ ידע עתירת ותעשיה לתעשייהלמסחר שימושי רוט
.עתירתידעולמסחר








ותשהמשרדיבימיובשע,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.בקרקע מעוניכל ,או בבני
את הרואה אחר תכנוני פרט ידיבכל על נפגע עצמו

רשאי,לחוק100וככלהזכאילכעלפיסעי,התכנית
 תו התנגדות של60להגיש פרסומה ממועד ימי

בעתוני הפרסומי בי המאוחרת ההודעה ,למשרדי
 המרכזהועדה מחוז ולבניה לתכנו המחוזית ,הרצל שד

91 טלפו72430רמלה :08-9788409 .העתק
יומצאהלמשרדיההתנגדותהועדהולבניהלתכנומקומית

76442.רחובות2ו"ביל,רחובות


כאאלאתידוולאתתקבללאלתכניתהתנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה

התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות
והבניה)חוקרסמכויותלתכניתבהתנגדויותנוהלסדרי

1989.–ט"תשמה,)ריעבודתווסד
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רעננה:מרחבתכנומקומי,מרכז:מחוז



תיקותכניתמתארמקומיתאישורהודעהבדבר
טעותסופר
אישורבדברמתוקנתמקומיתוהודעהמתארתכנית

/2015רע'מס
.שכונתמגוריבצפוהעיררעננה:שהתכנית

הודעה בזה להלעלנמסרת סופר טעות תיקוהתיקו :
,נפלהטעותסופרבהוראותהתכניתבטבלתזכויותהבניה

 מגרש של אותו2059בשטח של השירות ובשטח
המגרש : מגרש 2,059שטח להיות צרי5,953מ"ר

 מ3,953במקו"ושטח הזכויות בטבלת שמופיע ר
 להיות צרי במגרש "מ2,316השירות במקו 1,316ר

טעותזאתמופיעגבעותק.רהמופיעבטבלתהזכויות"מ
 המופקד ,נתוני ההקצאה ובלוח התכנית מסמכי ביתר

נכובאופמופיעיאלו.


 תיקו אישור מקומיתהודעת מתאר /רעמספרתכנית
2015ש בתארי בעיתוני ובילקוט11/05/12פורסמה

 6420הפרסומי "התשע, ב 4234עמוד ,בתארי
23/05/2012. וכי לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

והבניה ,1965–ה"התשכ, אישורנמסרת בדבר הודעה
מקומית מתאר רע–תכנית תוכנית סופר טעות תיקו/

2015.


:המתיחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי רע/2000
שינוי רע/מק/1/514

כפיפות רע/1/292/א


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.רעננה:ישוב

רעננה העיר צפו ,ויצמ לדר מצפו ,לשכונת ממערב
ממזרחלשכונתקרייתשרת,רסקו

קואורדינטהXמערבמזרח187500
קואורדינטהYדרוצפו678000

:גושיוחלקות
:3.חלקותבמלוא:7661גוש



:מוסדר
:22,77,79,170171.חלקיחלקות:7649גוש
:108,306311.חלקיחלקות:7652גוש
:31.חלקיחלקות:7656גוש
:16,1934,37,40,42חלקותבמלוא:7661גוש
51,5460,6263,6568.
:1,2,9,10,11,15,17.חלקיחלקות:7661גוש



:תהתכניתמטר
* בת חדשה מגורי שכונת דיור3,484הקמת יחידות

.הכוללתשטחילמטרותציבוריות
*פתוחמסחרימרכזהקמת.
.התווייתדרעירוניתראשיתבצפוהעיררעננה*
.הרחבתשטחספורטעירוני*

:עיקריהוראותהתכנית
 אחריליעודיודרכיחקלאיתקרקעיעודשינוי.
 יעודבכלהמותריהשימושיקביעת.
 גמגוריאזורקביעת'.
 ומשרדימסחראזורקביעת.
 ציבוריקביעבנישטחת.
 בנייההוראותקביעת:
 בנייהצפיפותקביעת.
 בניהמרווחיקביעת
 בנייניגובהקביעת.
 בינויהנחיות.
 אדריכלילעיצובהנחיות.
 פתוחציבורישטחקביעת.
 התוואית/ביטול/דרכיהרחבת.
 רגללהולכיעיליימעבריקביעת.
 מעברזכותקביעת.
 תשתיות כולל השטח לפיתוח הוראות קביעת 

 כגו ושירותי :דרכי ביוב, ניקוז, ,תקשורת, 
חשמל,גז,וכו'.

 סביבתיותהנחיותקביעת.
 קיימימבנילהריסתהוראותקביעת.
 ז סימ לפי מחדש וחלוקה איחוד 'התכנו לחוק 

תשכוהבניה"ה1965,הסכמתללאהבעליכל.


התכנית הפקדת על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
24/04/2009 הפרסומי 5960ובילקוט התשסט, ,עמוד

4188,03/06/2009בתארי.


הועדההמחוזיתלתכנומשרדיהתכניתהאמורהנמצאתב
המרכז מחוז מחוז ולבניה , הרצל 91שד 72430רמלה

טלפו :08-9788409במשרדי הוכוע מקומיתהדה
-:09טלפו43604רעננה6השוק,לתכנוולבניהרעננה

ובשעו7610516 בימי בה לעיי רשאי המעוני ותכל
שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל האינטרנטבאתרו,

il.gov.pnim.www.הפנימשרדשל





לבהשרו:מרחבתכנומקומי,מרכז:מחוז


בדבראישורהודעהמקומיתמתארתכניתמס'צש/6/
22/45

צורמשה128משק:שהתכנית


הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה ,1965–ה"התשכ, אישור מתארבדבר תכנית

/6/22/45צש'מסמקומית
:המתיחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר
שינוי שצ/77/3

כפיפות צש/77/7
כפיפות צש/0/2/0



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:


128.פלורנטידוד:צורמשהרחוב:ישוב
משקמשהצור128מושב
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:גושיוחלקות
:1.חלקיחלקות:8734גוש

מגרשי:
/77/7בהתאלתכניתצש113
/77/7בהתאלתכניתצש38



:תהתכניתמטר
לאזורמגוריאשינוי ומגורי ציבור לבנייני 'יעודמאזור

.ושטחציבוריפתוח


:עיקריהוראותהתכנית
'שינוייעודמאזורלמבניציבורומגורילאזורמגוריא.א

.ושטחציבוריפתוח
.קביעתהוראותבניה.ב
.שינויגודלמגרשהמותרלבניה.ג



 התכנית הפקדת על בעיתוניהודעה בתאריפורסמה
18/11/2011הפרסומיובילקוט6329,ב"התשע,עמוד

950,01/12/2011בתארי.


הועדההמחוזיתלתכנומשרדיהתכניתהאמורהנמצאתב
המרכז מחוז מחוז ולבניה , הרצל 91שד 72430רמלה

טלפו :08-9788409במשרדי הוכ מקומיתהועדה
40600למונדתלמונדת,לבהשרולתכנוולבניהרעננה

ובשעו בימי בה לעיי רשאי המעוני שהמשרדיכל ות
לקהל פתוחי האמורי משרדשלהאינטרנטבאתרו,

הפניil.gov.pnim.www.




מזרחהשרו:מרחבתכנומקומי,מרכז:מחוז
הפקדתבדברמקומיתהודעהמתארתכניתמס' 

/7/1/241מש
אחמדבקלסוואה,ביתגאנסאלח:שהתכנית



הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965–ה"התשכ, במשרדי המחוזיתכי הועדה

המרכז מחוז ולבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי
ולבניה לתכנו השרו מזרח מתארמופקדת תכנית

/7/1/241מש'מסמקומית
:לתכניותהבאותתייחסהמת

סוגהיחס התכניתמספר
שינוי ממ/849/1



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.קלנסווה:ישוב

בצדהדרומילישוב
:גושיוחלקות

:53.חלקיחלקות:7863גוש
מגרשי:

/849/1בהתאלתכניתממ7


:מטרתהתכנית
.אישורמצבקייותוספתזכויותוהוראותבניה.א



:עיקריהוראותהתכנית
.קומותמאושרות3ל4תוספתקומה.א
.ד"יח4כ"סה1ד"תוספתיח.ב

168%.ל90%תוספתאחוזיבניהמ.ג
ד .ממזרחיתבחזית בני בקוי מ3.0שינוי 'ל2.0מ, '

ממ5.0דרומית'ל1.481.07מ'ממ5.0ומערבית'
מ3.0ל'.
.הקביעתהוראותבני.ה



ותשהמשרדיבימיובשע,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.בקרקע מעוניכל ,או בבני
ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל

רשאי,לחוק100לכעלפיסעיוככלהזכאי,התכנית
 תו התנגדות של60להגיש פרסומה ממועד ימי

בעתוני הפרסומי בי המאוחרת ההודעה ,למשרדי
 המרכזהועדה מחוז ולבניה לתכנו המחוזית ,הרצל שד

91 טלפו72430רמלה :08-9788409 .העתק
מקומיתלתכנוולבניההועדההההתנגדותיומצאלמשרדי

.42837קלנסווה,חהשרומזר


כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי
1989.ט"תשמה,)וסדריעבודתו




מזרחהשרו:מרחבתכנומקומי,מרכז:מחוז
הפקדתבדברמקומיתהודעהמתארתכניתמס' 

/8/1/112מש
ימה2תכניתמפורטתלחלקממתח:שהתכנית

.מערב


הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965–ה"התשכ, במשרדי המחוזיתכי הועדה

המרכז מחוז ולבניה לתכנוהו המקומיתובמשרדי עדה
ולבניה לתכנו השרו מזרח מתארמופקדת תכנית

/8/1/112מש'מסמקומית
:לתכניותהבאותתהמתייחס
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי הצ/במ/8/1/1002


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.זמר:ישוב

מערבימה,שכונתאבוסארה


:גושיוחלקות
:1.חלקותבמלוא:8651גוש

מגרשי:
/8/1/1002במ/בהתאלתכניתהצ1/1



:מטרתהתכנית
הבעליהסכמתללאוחלוקהמגוריאזורהרחבת.



:עיקריהוראותהתכנית
א א. למגורי חקלאית קרקע יעוד שינוי ,'ציבורי שטח

.דרושביל,פתוח
.חלוקהלמגרשיבניהללאהסכמתהבעלי.ב
.התוויתדרמוצעתושביל.ג
.קביעתהוראותבניה.ד
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ותשהמשרדיבימיובשע,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.בקרקע מעוניכל ,או בבני
ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל

רשאי,לחוק100וככלהזכאילכעלפיסעי,התכנית
 תו התנגדות של60להגיש פרסומה ממועד ימי

בעתוני הפרסומי בי המאוחרת ההודעה ,למשרדי
 המרכזהועדה מחוז ולבניה לתכנו המחוזית ,הרצל שד

91 טלפו72430רמלה :08-9788409 .העתק
יתלתכנוולבניהמקומהועדההההתנגדותיומצאלמשרדי

השרומזרח,42837קלנסווה.


כאאלאתידוולאתתקבללאלתכניתהתנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה

התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות
והבניה)חוקרסמכויותלתכניתבהתנגדויותנוהלסדרי

1989.ט"תשמה,)וסדריעבודתו





מזרחהשרו:מרחבתכנומקומי,מרכז:מחוז
הפקדתבדברמקומיתהודעהמתארתכניתמס' 

/8/1/1005מש
זמרתוכניתמתארמקומית:שהתכנית



הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965–ה"התשכ, במשרדי המחוזיתכי הועדה

המרכז מחוז ולבניה לתכנוובמהמקומית הועדה שרדי
ולבניה לתכנוהשרו מזרח מתארמופקדת תכנית

/8/1/1005מש'מסמקומית
:לתכניותהבאותתהמתייחס
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי הצ/במ/8/1/1004
שינוי הצ/במ/8/1/1003
שינוי הצ/במ/8/1/1002
שינוי הצ/במ/8/1/1001

כפיפות תממ/3/21
תכפיפו תמא/35


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

ג. ולישוב מגל לקיבו 'דרומית ת ,בח לקיבו ,צפונית
6שומזרחיתלכביש"מערביתלאיו

:גושיוחלקות
בשלמות גושי :8642 ,8644 ,8645 ,8649 ,8650,

8651,8652,8656,8658,8660.
:16.חלקותבמלוא:8631גוש
:9,11.ותחלקיחלק:8631גוש
:7,3132,40.חלקיחלקות:8632גוש
:134.חלקותבמלוא:8643גוש
:12,47,938.חלקותבמלוא:8648גוש
:8.חלקיחלקות:8648גוש
:12,1519,2127,33חלקותבמלוא:8653גוש
36,4143,45,4748.
:14,20,3738,40.חלקיחלקות:8653גוש
:2426,34.חלקותבמלוא:8654גוש

:15,23,27,31,36.חלקיחלקות:8654גוש
גוש :8657במלואחלקות :133 ,3854 ,5660,
6570.
:55,6162,64.חלקיחלקות:8657גוש
:16,810,1215,19חלקותבמלוא:8659גוש
21,3334.
:7,16,32.חלקיחלקות:8659גוש
:13,4953,55.חלקותבמלוא:8662גוש
:12,50.חלקותבמלוא:8663גוש
:43.חלקיחלקות:8663גוש
:1112.חלקותבמלוא:8846גוש
:14,16.חלקיחלקות:8846גוש
:38.חלקיחלקות:8920גוש



:מטרתהתכנית
א ת. היוצרתהכנת זמר לישוב מקומית מתאר כנית

בשטחיזמרהקייהישובשללהרחבתותכנוניתמסגרת
לשהקמתאזורי,צמודידופבתוהישובהקייובשוליו

חדשי מגורי ,קיי תעסוקה אזור הרחבת ,הקמה
שטחי והגדרת ציבור ומבני למוסדות שטחי והרחבת

ערכייפתוחי,לצרכימענההנותנילשנתהישוב2020
.תושבי8250ולצפיאוכלוסיהשלכ

ב .לפרוגרמה בהתא ההרחבה באזורי שטחי הקצאת
הבאילנושאיהנוגעת:

1 .מגורי :צרכי את שיספקו למגורי שטחי הקצאת
.הישובבשנתהיעדשלהתכנית

2.תעסוקה:ומסחרלתעסוקהשטחיהקצאת.
3 גבוהה. והשכלה תרבות חינו:למבני שטחי תוספת

חינו למבני המיועדי שטחי הרחבת ובה ,ציבור
.לחיזוקעצמאותושלהישובומעמדובמרחב

4.פתוחיושטחינו:פתוחיציבוריישטחיתוספת
,שמירהעלחזותהכפר.בפריסההתואמתאתצרכיהישוב

לטופוגרפיה הפיתוח התאמת ,לנו מבטי על ,שמירה
.ילפארקישוביוליערוהקצאתשטח

5.תשתיות:ביובתשתיותפיתוח,וניקוזמי,שמירהתו
.עלאיכותהסביבה

6 תחבורה. :התנועתית התשתית והסדרת הרחבת
מער שיפור ולצור והבטיחות השירות רמת לשיפור

.החניהבישוב
קביעתתנאיוהוראותהמאפשריהמשבניהופיתוח.ג
.באזורימאושרילבניהפתכניותקיימות"ע
ד .ופיתוחבניה קביעתתנאיהמאפשריהוצאתהיתרי

החדשיהפיתוחבשטחי.


:עיקריהוראותהתכנית
חקלאית קרקע של יעוד שינוי ,מגורי ,דרכי ,"שצפי,

ונופש ספורט שטחי מאושרות, דרכי משולבות, דרכי,
הבאיליעודינוספימאושריויעודישבילי:

1.אמגורי'.
2.תעסוקה.
3.מסחר.
4.ציבורומוסדותמבני.
5.חקלאיתקרקע)הנחיותעמיוחדות.(
6.פתוחציבורישטח.
7.ונופשספורט.
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8.פארק/ציבוריג.
9.שביל.

10.יער.
11.מוצעתדר.
12.חניו.
13.קברותבית.

ב .איחוד תכנית עבור להכי שיש מתחמי קביעת
.אותשריטיחלוקה/חלוקהוו
מרווחי,קביעתהוראותבניהכוללשטחמבניוגובה.ג

.צפיפותוכדומהוקביעתהנחיותעבור,בניה
.קביעתהנחיותלבינויועיצובאדריכלי.ד
.קביעתהנחיותסביבתיות.ה
ו .הראשיתהדרלאורלפיתוחמיוחדותהנחיותקביעת

.החוצהאתהישובמצפולדרו
מטר35של5714ו'574קביעתקויבניימדרכימס.ז

.(מטרמשוליהדר).15מצירהדרלשניעבריה
.קביעתזכויותבניהותנאילמתהיתרי.ח
קביעתתנאילביצועהתכנית.ט



ותשהמשרדיבימיובשע,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלרנטהאינטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.בקרקע מעוניכל ,או בבני
ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל

רשאי,לחוק100וככלהזכאילכעלפיסעי,התכנית
 תו התנגדות של60להגיש פרסומה ממועד ימי
בי המאוחרת בעתוניההודעה הפרסומי  ,למשרדי

 המרכזהועדה מחוז ולבניה לתכנו המחוזית ,הרצל שד
91 טלפו72430רמלה :08-9788409 .העתק

מקומיתלתכנוולבניההועדההההתנגדותיומצאלמשרדי
השרומזרח,42837קלנסווה.



כאאלאתידוולאתתקבללאלתכניתהתנגדות
מקותובלוויתצהירהמאמתאתהוגשהבכתבבפירוטהנ

התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות
והבניה)חוקרסמכויותלתכניתבהתנגדויותנוהלסדרי

1989.ט"תשמה,)וסדריעבודתו



מזרחהשרו:מרחבתכנומקומי,מרכז:מחוז
בדבראישורהודעהמקומיתמתארתכניתמס' 

/7/1/237מש
/7/1/237משמתארשינויתכנית:יתשהתכנ



הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה ,1965–ה"התשכ, אישור מתארבדבר תכנית

/7/1/237מש'מסמקומית
:המתיחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר
שינוי ממ/849/1


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.קלנסווה:ישוב
:גושיוחלקות

:7.חלקיחלקות:7863גוש
מגרשי:

/7/1/849/1בהתאלתכניתמש9



:תהתכניתמטר
1 הדרומית. בחזית בניי קו מ5.0משינוי 'מ2.5ל'

מ מזרחית בחזית בניי קו מ3.0ושינוי ',מ2.0ל'
.לפיהקייבביתהצפוני'מ0.9ובחזיתמערביתל

2 . אחוזי להגדלת קרקע בקומת במקו55%הבניה
35% , מזרח2כולל מצד סגורות חניות חניות3ו.

בחזית א. ובקומה 55%ל' במקו35%ב ובקומה ל'
55% במקו35%א בקומות מרפסות כולל וב' 'מעל

105%.במקו165%כ"ובסה.החניה
3.בניהוהגבלותוהוראותקביעת.



 התכנית הפקדת על בתאריפוהודעה בעיתוני רסמה
20/03/2009 הפרסומי 5939ובילקוט התשסט, ,עמוד

3290,06/04/2009בתארי.


הועדההמחוזיתלתכנומשרדיהתכניתהאמורהנמצאתב
:טלפו72430רמלה91שדהרצל,ולבניהמחוזהמרכז

08-9788409במשרדי הוכ לתכנוהועדה מקומית
השרומזרחולבניה,קלנס42837ווהרשאיהמעוניוכל

ובשע בימי בה לעייפתוחי האמורי שהמשרדי ות
לקהל הפנימשרדשלהאינטרנטבאתרו,

www.pnim.gov.il.



מצפהאפק:מרחבתכנומקומי,מרכז:מחוז
הפקדתבדברמקומיתהודעהמתארתכניתמס'ממ/

1556/1
"קהילתימועדו:"שהתכנית

הו בזה דעהנמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965–ה"התשכ, במשרדי המחוזיתכי הועדה

המרכז מחוז ולבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי
תכניתמתארמקומיתמופקדתמצפהאפקלתכנוולבניה

/1556/1ממ'מס
:לתכניותהבאותתהמתייחס
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי ממ/351/3/א
וישינ ממ/825

כפיפות תמא/34/ב/4


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.ל"דרצה:באריעקברחוב:ישוב

הישוב של מזרחי צפו חלק לכבישבסמיכות, ומדרו
4313,האופלרחובממזרח,התעשייהלמגרשימצפו.

:גושיוחלקות
:44,47,99.חלקיחלקות:3831גוש
:1112.חלקיחלקות:4244גוש
:13.חלקיחלקות:4245גוש



:מטרתהתכנית
פ"איחודוחלוקהשלמגרשיביעודקרקעקיידרושצ

דרקרקעוליעודי,ושב"שצצ"פ.
:עיקריהוראותהתכנית

הבעליהסכמתללאוחלוקהאיחוד,מגרשיצירתלצור
.צלהקמתמועדוקהילתי"בייעודשב
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ותשהמשרדיבימיובשע,תכניתכלמעונירשאילעייב
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.בקרקע מעוניכל ,או בבני
ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל

רשאי,לחוק100וככלהזכאילכעלפיסעי,התכנית
 תו התנגדות של60להגיש פרסומה ממועד ימי

בעתוני הפרסומי בי המאוחרת ההודעה ,למשרדי
 המרכזהועדה מחוז ולבניה לתכנו המחוזית ,הרצל שד

91 טלפו72430רמלה :08-9788409 .העתק
מקומיתלתכנוולבניההועדההההתנגדותיומצאלמשרדי

אפק מצפה , 9גליס תקוה טלפו49277פתח :03-
9302051.



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי
1989.ט"תשמה,)וסדריעבודתו




מצפהאפק:חבתכנומקומימר,מרכז:מחוז
הפקדתבדברמקומיתהודעהמתארתכניתמס' 
/5169ממ

מתחמערביגניתקווה:שהתכנית


הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965–ה"התשכ, במשרדי המחוזיתכי הועדה

המרכז מחוז ולבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי
תכניתמתארמקומיתמופקדתמצפהאפקלתכנוולבניה

/5169ממ'מס
:לתכניותהבאותתהמתייחס
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי פת/2000
שינוי ממ/5129

כפיפות תמא/4/2


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.גניתקוה:ישוב

תקוה גני בצפו חקלאית קרקע המאושר שיעודו שטח
.דרולדרהתקוהמערביתלדראיילותומ

:גושיוחלקות
:4450.חלקותבמלוא:6717גוש



:מטרתהתכנית
 בת מגורי שכונת להקמת תכנונית מסגרת 335יצירת

 של ממוצע עיקרי בשטח דיור ליח"מ120יחידות ,ד"ר
עדשלבגובהק20בבניינימעלקומות.והקצאתכניסה

.קרקעלצרכיציבור


:יתעיקריהוראותהתכנ
:שינוייעודשלקרקעחקלאיתלמטרותהבאות.א
1.דמגורי'.
2.ציבורלבניינישטח.
3.פתוחציבורישטח.
4.מוצעתדר.
קוי,שטחמבניוגובה:קביעתזכויותוהוראותבניה.ב

בניי,וכדומהתכסית.
.קביעתתנאילמתהיתריבניה.ג

.כליקביעתהנחיותלבינויועיצובאדרי.ד
פ"קביעתהוראותבדברהכנתתכניתאיחודוחלוקהע.ה

1965ח"בהתשכ"לחוקהתו'סימז'פרקג


ותשהמשרדיבימיובשע,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.בקרקע מעוניכל ,או בבני
ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל

רשאי,לחוק100וככלהזכאילכעלפיסעי,התכנית
 תו התנגדות של60להגיש פרסומה ממועד ימי

בעתוני הפרסומי בי המאוחרת ההודעה ,למשרדי
 המרכזהועדה מחוז ולבניה לתכנו המחוזית ,הרצל שד

91 טלפו72430רמלה :08-9788409 .העתק
מקומיתלתכנוולבניההועדההההתנגדותיומצאלמשרדי

אפק מצפה , 9גליס תקוה טלפו49277פתח :03-
9302051.



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה

ובהתאלתקנותהתכנוהעובדותשעליההיאמסתמכת
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"תשמה,)וסדריעבודתו




מצפהאפק:מרחבתכנומקומי,מרכז:מחוז
בדבראישורהודעהמקומיתמתארתכניתמס' 

ממ/4170
סביותוספתזכויותבניה5התומר:שהתכנית



הודעה בזה נמסרת בהת, לסעי 117אהתכנו לחוק
והבניה ,1965–ה"התשכ, אישור מתארבדבר תכנית

/4170ממ'מסמקומית
:המתיחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר
כפיפות ממ/534/23ג/1
כפיפות ממ/מק/4100/5
כפיפות ממ/4031
כפיפות ממ/שד/534/23


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

5.התומר:יורחובסב:ישוב
ובריכת קרקעית תת חניה ע מגרש על מגורי יחידת

.שחיה
:גושיוחלקות



:51.חלקותבמלוא:7252גוש
מגרשי:

ג//534/23ממ/בהתאלתכניתשד1264


:תהתכניתמטר
1.בניהזכויותתוספת:
11.50מ"קרקעבקומתשרותשטחר.
54.95מ"בקומתעיקרישטחקרקער.
65.02מ"מרתבקומתעיקרישטחר.

2.בנייקוהקטנת.
3.תכסיתהגדלת.
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:עיקריהוראותהתכנית
החלל,הכשרתחללתתקרקעיקיי:תוספתזכויותבניה

שימוש וללא וסגור אטו הינו : עיקרי שטח (תוספת
ר"מ65.02 (ותוספת משחקי לחדר הכולל במרת

במפלסביתילמשרד1.47.
54.95(תוספתשטחעיקריבקומתקרקעפרגולותמקורות

ר"מ לג) פרגולת קרקע בקומת שרות שטח קוזי'תוספת
).ר"מ11.50(

'.מ5ל'מ10קוזימ'הקטנתקובנייאחורילג
.הגדלתתכסית



 התכנית הפקדת על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
12/10/2011הפרסומיובילקוט6315,ב"התשע,עמוד

403,07/11/2011בתארי.
הועדההמחוזיתלתכנומשרדיהתכניתהאמורהנמצאתב

:טלפו72430רמלה91שדהרצל,ולבניהמחוזהמרכז
08-9788409במשרדי הוכ לתכנוהועדה מקומית

אפק מצפה ולבניה , 9גליס תקוה :טלפו49277פתח
ותימיובשעכלהמעונירשאילעייבהבו03-9302051

שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל האינטרנטבאתרו,
il.gov.pnim.www.הפנימשרדשל




שרוני:מרחבתכנומקומי,מרכז:מחוז
בדבראישורהודעהמקומיתמתארתכניתמס' 

ב//4/1/84הצ
'מגוריבלצ.ב.שינוייעודהחלקהמש:שהתכנית
פ.צ.דרציבוריתוש,)ד"יח3(

הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה ,1965–ה"התשכ, אישור מתארבדבר תכנית

מסמקומית'הצ/4/1/84/ב
:המתיחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר
שינוי הצ/130
שינוי הצ/4/1/84

:ומקומהשטחיהכלוליבתכנית
9.ביאליק:צורקדימהרחוב:ישוב

:גושיוחלקות
:19.חלקיחלקות:8036גוש

:תהתכניתמטר
')3מגוריב:שינוייעודהחלקהמשטחבנייניציבורל.א
.דרציבוריתושטחציבוריפתוח,)ד"יח
.לחוק'סימז'יפרקג"חלוקהבהסכמתבעליעפ.ב
.אותבניהופיתוחקביעתתנאיוהור.ג



 התכנית הפקדת על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
31/12/2010הפרסומיובילקוט6183,א"התשע,עמוד

1933,04/01/2011בתארי.


הועדההמחוזיתלתכנומשרדיהתכניתהאמורהנמצאתב
:טלפו72430רמלה91שדהרצל,ולבניהמחוזהמרכז

08-9788409במשרדי הוכו לתכנוהעדה מקומית
ולבניהשרוני,4הצורנתניה42504ורשאיהמעוניכל

ובשע בימי בה לעייפתוחי האמורי שהמשרדי ות
לקהל הפנימשרדשלהאינטרנטבאתרו,

il.gov.pnim.www.




שרוני:מרחבתכנומקומי,מרכז:מחוז
'מסתכניתמתארמקומיתאישורברהודעהבד 

/4/1/377הצ
תוספת8036בגוש53קדימהחלקה:שהתכנית

.יחידתדיור
הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

והבניה ,1965–ה"התשכ, אישור מתארבדבר תכנית
/4/1/377הצ'מסמקומית

:המתיחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי הצ/4/1/16


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.הברוש:צורקדימהרחוב:ישוב

:גושיוחלקות
:53.חלקיחלקות:8036גוש

מגרשי:
/4/1/16בהתאלתכניתהצ2404



:תהתכניתמטר
1 .גודל ושינוי הבעלי בהסכמת לשניי מגרש חלוקת

.מגרשמינימלי
2.היחידומספרמשינויהתכניתבתחובמותרת1ל2.



:עיקריהוראותהתכנית
1.מדיורליחידתמינימלימגרשגודלשינוי750מ"לר

.ר"מ370
2.לשניימגרשחלוקת)הבעליבהסכמת.(
3.מאחוריבנייקושינוי6מ'ל5מ')0המגרשיבי.(
4.למגרשיבניהוזכויותהוראותקביעת.



 הודעה התכנית הפקדת בתאריעל בעיתוני פורסמה
12/10/2011הפרסומיובילקוט6315,ב"התשע,עמוד

409,07/11/2011בתארי.


הועדההמחוזיתלתכנומשרדיהתכניתהאמורהנמצאתב
:טלפו72430רמלה91שדהרצל,ולבניהמחוזהמרכז

08-9788409במשרדיהוכהועדהלתכנומקומית
כלהמעונירשאיו42504נתניה4הצור,שרוניולבניה

ותשהמשרדיהאמוריפתוחילעייבהבימיובשע
הפנימשרדשלהאינטרנטבאתרו,לקהל

il.gov.pnim.www.



שרוני:מרחבתכנומקומי,מרכז:מחוז
בדברדחייתהודעהמקומימתארתתכניתמס' 

א//6/1/15הצ
:שינוייעודמשטחלמרכזאזרחיל:שהתכנית

מסחר,דר,צ.ב.ש,.פ.צ.ש,מגורי.לשמור,חניההנחיות


הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה ,1965–ה"התשכ, דחיית מתארבדבר תכנית

מסמקומית'הצ/6/1/15/אהפקדתהדברעלשהודעה
ב פורסמה בתארי 21/12/2007עיתוניובילקוט
 5769הפרסומי התשסח, , 1663עמוד ,בתארי
23/01/2008.
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:המתיחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי הצ/6/1/0
שינוי הצ/6/1/22



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
,הציפורבמזרח,ביהרחובותשבזיבמערב.אליכי:ישוב
.יתבצפווהחצבבדרוהנור

:גושיוחלקות
:265266,270.חלקותבמלוא:7922גוש
:283.חלקיחלקות:7922גוש



:תהתכניתמטר
א .ושטח משולבת דר אזרחי למרכז משטח יעוד שינוי

פתוח ציבורי מסחרי, לאזור אבות, בית ,לבנייני שטח
.שטחציבוריפתוחודרכי,ציבור

סימז'קהמחדשלפיפרקגאיחודוחלו.ב 'התכנולחוק
הקרקע בעלי בהסכמת והבניה הו. בדבררקביעת אות

.איחודוחלוקהמחדש
.ביטולדרמשולבת.ג
,0או2ל'מ5הקטנתקובניברחובותשבזיונוריתמ.ד

.כמסומבתשריט
ה .וכיכר כג פתוחשישמש לשטחציבורי הנחיותפיתוח

.בניהמועצהלאזורהמסחריול
קביעתהוראותומגבלותבניהובכללהוראותלהריסת.ו

קיימימבני.


ב נמצאת האמורה לתכנומשרדיהתכנית המחוזית הועדה
-:08טלפו72430רמלה91שדהרצל,ולבניהמחוזהמרכז

ה9788409 במשרדי וכ ולבניההועדה לתכנו מקומית
שרוני , 4הצורנתניה42504וכלבה לעיי רשאי המעוני

באתרו,בימיובשעותשהמשרדיהאמוריפתוחילקהל
il.gov.pnim.www.הפנימשרדשלהאינטרנט









ביתשא:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז


בדברדחייתהודעהמקומיתמתארתכניתמס'ג/
8650

לפי'ינוייעודשטחמאזורמגוריבש:שהתכנית
גתכנית/6995ומשרדיחנויותלמרכז.



הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה ,1965–ה"התשכ, דחיית מתארבדבר תכנית

פורסמהשהודעהעלדברהפקדתה/8650ג'מסמקומית
 בתארי 12/12/1997בעיתוניהפרסומי ובילקוט

.14/12/1997בתארי946,עמוד,התשנח,4597




ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.ביתשא:ישוב
ביתשא:ישוב

:גושיוחלקות


:22.חלקותבמלוא:22915גוש
:8,23.חלקיחלקות:22915גוש
:61.חלקיחלקות:22917גוש

:תהתכניתמטר
לפיתכניתמתאר'גוריבשינוייעודשטחמאזורמ.א
ג/6995ומשרדיחנויותלאזור.
ב.חדשיבניהאחוזיקביעת.
ג.קרקעבקומתהחניהשטחהרחבת.


ב נמצאת האמורה לתכנומשרדיהתכנית הועדההמחוזית
הצפו מחוז ולבניה ,עילית נצרת הממשלה קרית דר

17511טלפו:04-6508555הבמשרדיוכהועדהמקומית
שאביתולבניהלתכנו,הבירה9ירושליטלפושאבית:

04-6489414ובשעות בימי בה לעיי רשאי המעוני וכל
שלהאינטרנטבאתרו,שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל

il.gov.pnim.www.הפנימשרד



טבריה:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז


הפקדתבדברמקומיתהודעהמתארתכניתמס' 
/19252ג

/10517שינויתוכניתמתארג:שהתכנית
הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק

והבניה 1965–ה"התשכ, במשרדי המחוזיתכי הועדה
הצפו מחוז ולבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי

ולבניהלתכנוטבריהמקומיתמופקדתמתארתכניתמס'
/19252ג



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.טבריה:ישוב

:גושיוחלקות
:41,62,65.חלקיחלקות:15061גוש
:202203,215,217.חלקיחלקות:15062גוש
:81,84,87.חלקיחלקות:15063גוש



:מטרתהתכנית
חמי גבולות לעסקותהסדרת בהתא מגורי מגרשי שה

יובעליהזכויות"המאושרותביממ


:עיקריהוראותהתכנית
פלמגורי"שינויייעודהקרקעמשפ

למגוריציבורממבניהקרקעיעודשינוי
פ"שינוייעודהקרקעמדרמאושרתלשפ

פ,תוספתשימושייוזכויותבניהבשפ
יבורשינויגודלמינימלישלמגרשימבניהצ



ותשהמשרדיבימיובשע,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.בקרקע מעוניכל ,או בבני
ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל

רשאי,לחוק100אילכעלפיסעיוככלהזכ,התכנית
 תו התנגדות של60להגיש פרסומה ממועד ימי

המאוח בעתוניההודעה הפרסומי בי רת למשרדי,
הצפו מחוז ולבניה לתכנו המחוזית הועדה ,קרית דר

הממשלה עילית טלפו17511נצרת :04-6508555.
ומקומיתלתכנהועדהההעתקההתנגדותיומצאלמשרדי

:.04-6739526טלפוטבריהטבורהאר,ולבניהטבריה


כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה

רות	יוסף	

 יושבת ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מרכז

מחוז הצפון



ילקוט הפרסומים 6456, י"ח באב התשע"ב, 6.8.2012 5682

התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"שמהת,)וסדריעבודתו



טבריה:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז
הפקדתבדברהודעהברמהמקומיתמתארתכנית
/19305ג'מסמפורטת

מתחגרנותטבריה:שהתכנית


הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965–ה"התשכ, במשרדי המחוזיתכי הועדה

הצפו מחוז ולבניה לתכנוובמהמקומית הועדה שרדי
ולבניה לתכנו טבריה מקומיתמופקדת מתאר תכנית
/19305ג'מסברמהמפורטת
וחלוקה ו:איחוד כל/איחוד הסכמת ללא חלוקה או

בחלקמתחוהתכנית/הבעליבכלתחוהתכנית
והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:ותלתכניותהבאתהמתייחס
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי ג/15980
שינוי טב/מק/287/14
שינוי ג/9484
שינוי ג/7605
שינוי ג/287

כפיפות תמא/34/ב/5
כפיפות תממ/2/9
כפיפות תמא/35
כפיפות תמא/34/ב/4
כפיפות תמא/3/11/ג
כפיפות תמא/13


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.טבריה:ישוב
:גושיוחלקות

:8,23.חלקותבמלוא:15051גוש
:26.חלקיחלקות:15051גוש



:מטרתהתכנית
שינוייעודיהקרקעלמסחרותעשיהאיחודוחלוקה



:עיקריהוראותהתכנית
 חלקות של מחדש וחלוקה 8איחוד הסכמת23ו ללא

הבעלי)איזוטבלאותכולל(
מסח מתעשיה הקרקע יעוד רשינוי פ"שפ, ,וחקלאות

מסחרומסחר+לתעשיה
קביעתזכויותבניה

בהתאופיתוחבינויהנחיותקביעת


ותשהמשרדיבימיובשע,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.מעונבקרקעכל י ,או בבני
ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל

רשאי,לחוק100וככלהזכאילכעלפיסעי,התכנית

 תו התנגדות של60להגיש פרסומה ממועד ימי
המאוח בעתוניההודעה הפרסומי בי רת למשרדי,

הצפו מחוז ולבניה לתכנו המחוזית הועדה ,קרית דר
הממשלה עילית טלפו17511נצרת :04-6508555.

מקומיתלתכנוהועדהההעתקההתנגדותיומצאלמשרדי
:.04-6739526טבורהארטבריהטלפו,ולבניהטבריה



 לסעי לחוק)א(103בהתא ,לא לתכנית התנגדות
בפירוט בכתב הוגשה כ א אלא תידו ולא תתקבל

היאהנמקותובלוויתצהירהמאמתאתהעובד שעליהות
 והבניה התכנו לתקנות ובהתא נוהל(מסתמכת סדרי

וסדרי חוקר סמכויות לתכנית בהתנגדויות
1989.ט"התשמ,)עבודתו




כרמיאל:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז
הפקדתבדברמקומיתהודעהמתארתכניתמס' 
/19694ג

הדס'ירח'תוספתזכויותבניהקוטג:שהתכנית
אלכרמי



הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965–ה"התשכ, במשרדי המחוזיתכי הועדה

הצפו מחוז ולבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי
ולבניה לתכנו כרמיאל מקומיתמופקדת מתאר תכנית

/19694ג'מס
:לתכניותהבאותתהמתייחס
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי ג/11824


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.כרמיאל:ישוב

:גושיוחלקות
:183,197.חלקיחלקות:18963גוש



:מטרתהתכנית
בלבניהקירוייתוספת6קוטג'קיימיי



:עיקריהוראותהתכנית
שינויזכויותבניה
שינוימרווחיבניה



שרדיותשהמבימיובשע,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.בקרקע מעוניכל ,או בבני
ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל

רשאי,לחוק100וככלהזכאילכעלפיסעי,התכנית
 תו התנגדות של60להגיש פרסומה ממועד ימי

המאוח בעתוניההודעה הפרסומי בי רת למשרדי,
הצפו מחוז ולבניה לתכנו המחוזית הועדה ,קרית דר

 עילית נצרת טלפו17511הממשלה :04-6508555.
מקומיתלתכנוהועדהההעתקההתנגדותיומצאלמשרדי

:04-9085671.כרמיאלטלפו,ולבניהכרמיאל


כהתנגדו א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית ת
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי
1989.ט"התשמ,)וסדריעבודתו
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כרמיאל:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז
/18798ג'מסתכניתמפורטתאישוררהודעהבדב

כרמיאל,פלתעשיה"שנוייעודמשצ:שהתכנית


הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה ,1965–ה"התשכ, אישור מפורטתבדבר תכנית

/18798ג'מס
:המתיחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר
שינוי תרשצ/11/18/1
שינוי ג/2371
שינוי ג/424
שינוי ג/2370


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.כרמיאל:ישוב
:גושיוחלקות

:111.חלקותבמלוא:19159גוש
:112,126,146.חלקיחלקות:19159גוש



:תהתכניתמטר
פבאמצעותשינוי"הגדלתהמגרשלתעשיהעלחשבושצ

.פלאזורתעשיה"יעודמשצ


:התכניתעיקריהוראות
.פלאזורתעשיה"שינוייעודמשצ.א
ב . התעשיה לאזור בניה הוראות קביעת ,בני קווי כגו

.וזכויותוהגבלותבניה


 התכנית הפקדת על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
04/04/2011הפרסומיובילקוט6236,א"התשע,עמוד

4159,15/05/2011בתארי.


הועדההמחוזיתלתכנושרדימהתכניתהאמורהנמצאתב
הצפו מחוז ולבניה ,עילית נצרת הממשלה קרית דר

17511טלפו:04-6508555במשרדי הוכועדה
כרמיאלה ולבניה לתכנו מקומית ,טלפו כרמיאל :04-

9085671ובשעו בימי בה לעיי רשאי המעוני ותכל
שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל האינטרנטבאתרו,

il.gov.pnim.www.הפנישרדמשל



נהריה:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז
הפקדתבדברמפורטתהודעהתכניתמס'ג/15821

עישרהג9הגדלתאחוזיבנייהבמבנ:שהתכנית
הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק

והבניה 1965–ה"התשכ, במשרדי המחוזיתכי הועדה
הצפו מחוז ולבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי

ולבניה לתכנו נהריה מפורטתמופקדת מסתכנית /ג'
15821



:לתכניותהבאותתהמתייחס


סוגהיחס התכניתמספר
שינוי ג/6929
שינוי ג/4427

כפיפות תמא/18

כפיפות תמא/13
כפיפות תמא/23
כפיפות ג/6928
כפיפות ג/15798



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.נהריה:ישוב



:גושיוחלקות
:50,54,59.חלקותבמלוא:18133גוש
:51,58,67.חלקיחלקות:18133גוש



:מטרתהתכנית
א.א מגורי מאזור ייעוד שינוי '1) תוכנית)וילות לפי

.חדמיוA+bלאזורמגורי/6929,מפורטתג
ב .בניה והוראות התוכניתקובעתמחדשזכויותמגבלות

.בתחומה
.התכניתתסדירפתרותנועהוחניהבתחומה.ג




ותשהמשרדיבימיובשע,כלמעונירשאילעייבתכנית

משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל
הפניil.gov.mpni.www.בקרקע מעוניכל ,או בבני

ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל
רשאי,לחוק100וככלהזכאילכעלפיסעי,התכנית

 תו התנגדות של60להגיש פרסומה ממועד ימי
המאוח בעתוניההודעה הפרסומי בי רת למשרדי,

הצפו מחוז ולבניה לתכנו המחוזית הועדה ,קרית דר
 עילית נצרת טלפו17511הממשלה :04-6508555.

מקומיתלתכנוהועדהההעתקההתנגדותיומצאלמשרדי
:04-9879827.נהריהטלפו,ולבניהנהריה



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה

תמכתובהתאלתקנותהתכנוהעובדותשעליההיאמס
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"תשמה,)וסדריעבודתו



נהריה:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז
הפקדתבדברמקומיתהודעהמתארתכניתמס' 
/19785ג

'הגדלתאחוזיבניהצפיפותוקומהרח:שהתכנית
121הרצל,נהריה



הודעהנמסרת בזה , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965–ה"התשכ, במשרדי המחוזיתכי הועדה

הצפו מחוז ולבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי
'מסתכניתמתארמקומיתמופקדתנהריהלתכנוולבניה

/19785ג
:לתכניותהבאותתהמתייחס
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי ג/במ/103
שינוי ג/851
שינוי ג/10715
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ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.נהריה:ישוב

:גושיוחלקות
:48.חלקותבמלוא:18175גוש
:55.חלקיחלקות:18175גוש



:מטרתהתכנית
הרצל'דותוספתקומותברח"יח'שינויבזכויותהבניהמס

נהריה121


:עיקריהוראותהתכנית
ה בניה זכויות יחהגדלת צפיפות"וספת הגדלת ד ,שינוי

במרווחיבניההגדלתתכסיתתוספתקומותוגובה


ותשהמשרדיבימיובשע,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.בקרקע מעוניכל אובבני, 
ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל

רשאי,לחוק100וככלהזכאילכעלפיסעי,התכנית
 תו התנגדות של60להגיש פרסומה ממועד ימי

המאוח בעתוניההודעה הפרסומי בי רת למשרדי,
הצפו מחוז ולבניה לתכנו המחוזית הועדה ,קרית דר

 עילית נצרת טלפו17511הממשלה :04-6508555.
מקומיתלתכנוהועדהההעתקההתנגדותיומצאלמשרדי

:04-9879827.נהריהטלפו,ולבניהנהריה


כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי
1989.ט"תשמה,)וסדריעבודתו




נהריה:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז
מקומיתמתארתכניתאישורבדברמסהודעה' 

/18192ג
נהריהשכונתמגוריחדשה'מתחה:שהתכנית

הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
1965–ה"התשכ,והבניה ,מתאר תכנית אישור בדבר

מסמקומית'ג/18192
וחלוקה ו:איחוד הבעלי/איחוד כל בהסכמת חלוקה או

בחלקמתחוהתכנית/בכלתחוהתכנית
והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתיחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר
שינוי 12/51/2
שינוי משצ/16
שינוי 2/51/2
שינוי ג/851
שינוי ג/15798
שינוי ג/8401
שינוי ג/8242
שינוי ג/10715
שינוי ג/במ/103

כפיפות תמא/34/ב/3

כפיפות תמא/35
כפיפות תמא/34/ב/4
כפיפות תממ/9/2

א"פתמ"אישורע תמא/23/15
א"פתמ"אישורע תמא/3



:יבתכניתומקומהשטחיהכלול
.נהריה:ישוב

:גושיוחלקות
,:40,325326,329,340חלקותבמלוא:18146גוש

463,469470,472484.
,:6,39,330,338,437,442חלקיחלקות:18146גוש

447,459,465,467,471.
:141,160162.חלקותבמלוא:18147גוש
:57,143,150.קותחלקיחל:18147גוש
:145,153.חלקיחלקות:18161גוש
:20.חלקיחלקות:18177גוש

:מטרתהתכנית
.איחודוחלוקהמחדש

בתחדשהמגורישכונתיח447הקמת"בניבמבני6ד
קומות9עד.

.הקמתמבניציבורלשכונה
.הקמתמבנהמסחרשכונתי

.קביעתשטחיציבורייפתוחילשכונה
:קריהוראותהתכניתעי
.איחודוחלוקהמחדש.א
למגורי.ב יעודמחקלאי מסחר,פ"שצ,מבניציבור,שינוי

ודרכי.
,מסחרומגורי,מבניציבור,פ"שינוייעודמדרלשצ.ג
.ד"יח447קביעתזכויותבניהלהקמת.ד
.ה בני,קביעתבינוי קווי דבכל"סיח"גובההמבניומ,

.מגרש
.עתהוראותבניהושימושימותריקבי.ו


בתארי בעיתוני פורסמה התכנית הפקדת על הודעה

19/08/2011הפרסומיובילקוט6298,א"התשע,עמוד
6783,26/09/2011בתארי.

הועדההמחוזיתלתכנומשרדיהתכניתהאמורהנמצאתב
הצפו מחוז ולבניה הממשלה, קרית דרעילית נצרת

17511טלפו:04-6508555במשרדי הוכועדה
נהריהה ולבניה לתכנו מקומית -04:טלפונהריה,

9879827ובשעות בימי בה לעיי רשאי המעוני וכל
שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל האינטרנטובאתר,

 www.pnim.gov.ilהפנימשרדשל



נצרת:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז
הפקדתבדברמקומיתתכניהודעהמתארתמס' 
/19711ג

נצרת,4.א.א.62שינויבקובנילפיסעי:שהתכנית


הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965–ה"התשכ, במשרדי המחוזיתכי הועדה

הצפו מחוז ולבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי
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ולבניה לתכנונצרתמקומימופקדתמתארתתכניתמס'
/19711ג

:לתכניותהבאותתהמתייחס
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי ג/9000
שינוי 2634

כפיפות ג/11810
כפיפות ג/18951
כפיפות ג/10701


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.נצרת:ישוב
:גושיוחלקות

:31.חלקיחלקות:16581גוש


:מטרתהתכנית
השינויבהוראותוזכויותבני



:עיקריהוראותהתכנית
י שני זכויותיאיחוד וקביעת אחד במגרש שוני עודי

ושימושיותכליות


ותשהמשרדיבימיובשע,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.מעבקרקעכל וני ,או בבני
ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל

רשאי,לחוק100וככלהזכאילכעלפיסעי,התכנית
 תו התנגדות של60להגיש פרסומה ממועד ימי

המאוח בעתוניההודעה הפרסומי בי רת למשרדי,
הצפו מחוז ולבניה לתכנו המחוזית הועדה ,קרית דר

הממש עילית נצרת טלפו17511לה :04-6508555.
מקומיתלתכנוהועדהההעתקההתנגדותיומצאלמשרדי

:04-6459200.טלפו16000נצרת,ולבניהנצרת


כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה

תקנותהתכנוהעובדותשעליההיאמסתמכתובהתאל
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"תשמה,)וסדריעבודתו



עכו:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז


הפקדתבדברמפורטתהודעהתכניתמס'ג/18579
עכו,8510כבישדררמזהצפו:שהתכנית



הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965–ה"התשכ, במשרדי המחוזיתכי הועדה

הצפו מחוז ולבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי
/18579ג'מסתכניתמפורטתמופקדתעכולתכנוולבניה

:לתכניותהבאותתהמתייחס
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי ג/5038
שינוי ג/9763
שינוי ג/10138
שינוי ג/849
שינוי ג/במ/293

כפיפות תמא/34/ב/5
כפיפות ג/15737
כפיפות תמא/34/ב/4
כפיפות תמא/34/ב/3
כפיפות תמא/35
כפיפות תממ/2/9
כפיפות תמא/13


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.עכו:ישוב
:גושיוחלקות

:1,56,1011,29,59חלקיחלקות:18017גוש
60,141.
:210.חלקותבמלוא:18019גוש
:12.חלקיחלקות:18019גוש
:46,48.חלקותבמלוא:18050גוש
:89,11,34.חלקיחלקות:18050גוש
:4042,5455.חלקותבמלוא:18949גוש
:3536,38,47,58.חלקיחלקות:18949גוש
:33,49.חלקותבמלוא:21116גוש
גוש חלקותחלק21116: י :12 ,78 ,1112 ,32,
36,3839,4142,4445,4748,52,59.



:מטרתהתכנית
 רמז דר (הרחבת 8510כביש מ30ל) 'שתהווה כ

עירוניתעורקיתמתאר(דרבתוכניתכהגדרתה (החוצה
.אתהעירמצפונהודרומה



:עיקריהוראותהתכנית
יעודקרקעח.א פתוח,קלאיתשינוי מגורי,שטחציבורי
'.מ30.00ושטחללאתכניתמאושרתלדרמוצעתברוחב'ג
'.מ30.00ל'מ16.00הרחבתדרמאושרתמ.ב
ביטולקטעידרושינוייעודהקרקעלמגוריתוצירו.ג

המגוריעפ הדרהמבוטלתבהתאמהלמגרשי י"שטחי
/9763.תכניתג

.פ"דרושינוייעודהקרקעלשצביטולקטעי.ד
ה .שטחי צירו תו למגורי חקלאית קרקע ייעוד שינוי

עפ המגורי למגרשי תכנית"נדרהמבוטלתבהתאמה י
/9763.מאושרתג

קוויבניקדמיילמגרשיביעוד/קביעתמגבלותבניה.ו
מגורי א"אב, בדר הגובלי תדלוק ותחנת מסחר צ

.אינכלוליבה
ז .לרצועת החורגי קיימי למבני הנחיות קביעת

.מגבלותהבניה


ותשהמשרדיבימיובשע,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.בקרקע מעוניכל ,או בבני
ת פרט ידיבכל על נפגע עצמו את הרואה אחר כנוני

רשאי,לחוק100וככלהזכאילכעלפיסעי,התכנית
 תו התנגדות של60להגיש פרסומה ממועד ימי

המאוח בעתוניההודעה הפרסומי בי רת למשרדי,
הצפו מחוז ולבניה לתכנו המחוזית הועדה ,קרית דר

 עילית נצרת טלפו17511הממשלה :04-6508555.
מקומיתלתכנוהועדהההעתקההתנגדותיומצאלמשרדי

:04-9956118.עכוטלפו35ויצמ,ולבניהעכו
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 לסעי לחוק)א(103בהתא ,לא לתכנית התנגדות
בפירוט בכתב הוגשה כ א אלא תידו ולא תתקבל
היא שעליההעובדותאתהמאמתתצהירובלוויהנמקות

לתקנו ובהתא מסתמכת והבניה התכנו נוהל(ת סדרי
עבודתו וסדרי חוקר סמכויות לתכנית ,)בהתנגדויות

1989.ט"תשמה



עכו:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז
בדבראישורהודעהמפורטתתכניתמס'ג/19001

עכו,מגדליהעצמאותלמסחרובריאות:שהתכנית


הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
הבניהו ,1965–ה"התשכ, אישור מפורטתבדבר תכנית

/19001ג'מס
:לתכניותהבאותותהמתייחס
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי עכ/מק/10
שינוי ג/11012
שינוי ג/במ/18


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.עכו:ישוב
:גושיוחלקות

:61.חלקיחלקות:18003גוש
:2124.חלקותבמלוא:18005גוש
:126127.חלקיחלקות:18005גוש



:תהתכניתמטר
.מחלקותאשפוז8הכוללמבנהביתאבותסיעודיהקמת

.תבנוסלשטחהמסחרהמאושר
:עיקריהוראותהתכנית

א .מסחר ליעוד מיוחד מגורי מאזור קרקע יעודד שינוי
.ומוסדותציבור

.קביעתשימושילכליעודקרקע.ב
.ביעתזהויותוהוראותבניהק.ג



 התכנית הפקדת על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
06/05/2011הפרסומיובילקוט6250,א"התשע,עמוד

4794,14/06/2011בתארי.


הועדההמחוזיתלתכנומשרדיהתכניתהאמורהנמצאתב
הצפו מחוז ולבניה ,עילית נצרת הממשלה קרית דר

17511טלפו: 
04-6508555במשרדי הוכ לתכנוהועדה מקומית

עכו ולבניה , 35ויצמטלפו עכו :04-9956118וכל
ובשע בימי בה לעיי רשאי המעונישהמשרדי ות

לקהל פתוחי האמורי משרדשלהאינטרנטבאתרו,
הפניil.gov.pnim.www.






עפולה:בתכנומקומימרח,צפו:מחוז


הפקדתבדברמפורטתהודעהברמהמפורטתתכנית
/18444גנ'מס
עפולה,מצפה'רח:שהתכנית



הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965–ה"התשכ, במשרדי המחוזיתכי הועדה

הצפו מחוז ולבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי
ולבניה לתכנו עפולה ברמהמופקדת מפורטת תכנית

/18444גנ'מסמפורטת
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה

והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות

:לתכניותהבאותתהמתייחס
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי ג/2642


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.עפולה:ישוב

:קותגושיוחל
:3639,196.חלקותבמלוא:17768גוש
:143,181,199,200,202.חלקיחלקות:17768גוש



:מטרתהתכנית
פתוחלמגוריא יעודמשטחציבורי שינוי 'לאזורומחניה

.להסדרתמצבקיי'מגוריא


:עיקריהוראותהתכנית
תכנונית טעות ותיקו בנייה זכויות וקביעת הסדרת

במג ג21-24רשי מתכנית /2642המורה בגבעת
.עפולה



ותשהמשרדיבימיובשע,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.בקרקע מעוניכל ,או בבני
הרוא אחר תכנוני פרט ידיבכל על נפגע עצמו את ה

רשאי,לחוק100וככלהזכאילכעלפיסעי,התכנית
 תו התנגדות של60להגיש פרסומה ממועד ימי

המאוח בעתוניההודעה הפרסומי בי רת למשרדי,
הצפו מחוז ולבניה לתכנו המחוזית הועדה ,קרית דר

 עילית נצרת טלפו17511הממשלה :04-6508555.
למשרדיהעתקיומצאהההתנגדותהועדהלתכנומקומית

עפולה ולבניה , יהושע 47חנקי :טלפו18100עפולה
04-6520344.



 לסעי 103בהתא)א לחוק) ,לא לתכנית התנגדות
בפירוט בכתב הוגשה כ א אלא תידו ולא תתקבל
היא שעליההעובדותאתהמאמתתצהירובלוויהנמקות

לת ובהתא מסתמכת והבניה התכנו נוהל(קנות סדרי
עבודתו וסדרי חוקר סמכויות לתכנית ,)בהתנגדויות

1989.ט"תשמה
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עפולה:בתכנומקומימרח,צפו:מחוז


הפקדתבדברמפורטתהודעהברמהמפורטתתכנית
/18444גנ'מס
עפולה,מצפה'רח:שהתכנית



הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965–ה"התשכ, במשרדי המחוזיתכי הועדה

הצפו מחוז ולבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי
ולבניה לתכנו עפולה ברמהמופקדת מפורטת תכנית

/18444גנ'מסמפורטת
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה

והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות

:לתכניותהבאותתהמתייחס
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי ג/2642


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.עפולה:ישוב

:קותגושיוחל
:3639,196.חלקותבמלוא:17768גוש
:143,181,199,200,202.חלקיחלקות:17768גוש



:מטרתהתכנית
פתוחלמגוריא יעודמשטחציבורי שינוי 'לאזורומחניה

.להסדרתמצבקיי'מגוריא


:עיקריהוראותהתכנית
תכנונית טעות ותיקו בנייה זכויות וקביעת הסדרת

במג ג21-24רשי מתכנית /2642המורה בגבעת
.עפולה



ותשהמשרדיבימיובשע,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.בקרקע מעוניכל ,או בבני
הרוא אחר תכנוני פרט ידיבכל על נפגע עצמו את ה

רשאי,לחוק100וככלהזכאילכעלפיסעי,התכנית
 תו התנגדות של60להגיש פרסומה ממועד ימי

המאוח בעתוניההודעה הפרסומי בי רת למשרדי,
הצפו מחוז ולבניה לתכנו המחוזית הועדה ,קרית דר

 עילית נצרת טלפו17511הממשלה :04-6508555.
למשרדיהעתקיומצאהההתנגדותהועדהלתכנומקומית

עפולה ולבניה , יהושע 47חנקי :טלפו18100עפולה
04-6520344.



 לסעי 103בהתא)א לחוק) ,לא לתכנית התנגדות
בפירוט בכתב הוגשה כ א אלא תידו ולא תתקבל
היא שעליההעובדותאתהמאמתתצהירובלוויהנמקות

לת ובהתא מסתמכת והבניה התכנו נוהל(קנות סדרי
עבודתו וסדרי חוקר סמכויות לתכנית ,)בהתנגדויות

1989.ט"תשמה





עפולה:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז


הפקדתבדברמפורטתהודעהברמהמפורטתתכנית
/18768ג'מס

למבניומוסדות'שנוייעודממגוריא:שהתכנית
עפולה,ציבור

ה בזה ודעהנמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965–ה"התשכ, במשרדי המחוזיתכי הועדה

הצפו מחוז ולבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי
ולבניה לתכנו עפולה ברמהמופקדת מפורטת תכנית

/18768ג'מסמפורטת
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה

והרשאות בניה נית:התרי שמכוחה להוציאתכנית 
היתריאוהרשאות

:לתכניותהבאותתהמתייחס
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי ג/12567
שינוי עפ/מק/6029/2


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.עפולה:ישוב
:גושיוחלקות

:4.חלקותבמלוא:16705גוש
:129130.חלקיחלקות:16705גוש



:מטרתהתכנית
השט יעוד אשינוי ממגורי ח 'ומוסדות מבני לשטח

ציבור


:עיקריהוראותהתכנית
א ממגורי השטח יעוד שינוי 'ומוסדות מבני לשטח

.ציבור
קביעתהוראותוזכויותבנייה



ותשהמשרדיבימיובשע,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.בקרקע מעוניכל ,או בבני
ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל

רשאי,לחוק100וככלהזכאילכעלפיסעי,התכנית
 תו התנגדות של60להגיש פרסומה ממועד ימי

המאוח בעתוניההודעה הפרסומי בי רת למשרדי,
הצפוהו מחוז ולבניה לתכנו המחוזית עדה ,קרית דר

 עילית נצרת טלפו17511הממשלה :04-6508555.
מקומיתלתכנוהועדהההעתקההתנגדותיומצאלמשרדי

עפולה ולבניה , יהושע 47חנקי :טלפו18100עפולה
04-6520344.



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
ירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאתהוגשהבכתבבפ

התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"תשמה,)וסדריעבודתו





עפולה:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז


בדבראישורהודעהמפורטתברמהמפורטתתכנית
/19166ג'מס

התכניתש:גממגורייעודשנוי'ג1'למגורי
עפולה,ותוספתזכויות



הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה ,1965–ה"התשכ, אישור מפורטתבדבר תכנית

/19166ג'מסברמהמפורטת


ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה


והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:המתיחסתלתכניותהבאות


סוגהיחס התכניתמספר
שינוי ג/11188

כפיפות תמא/34/ב/4
כפיפות תמא/35
כפיפות תמא/34/ב/3
כפיפות ג/12567
כפיפות תממ/2/9


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:



.עפולה:ישוב
:גושיוחלקות



:9.חלקותבמלוא:16758גוש


:תהתכניתמטר
ג למגורי המיועד משטח ייעוד שינוי 'בייעוד לשטח

.1'מגוריג
.תוספתזכויות



:עיקריהוראותהתכנית
1 ג. למגורי המיועד משטח בקרקע ייעוד שינוי 'לשטח

1.בייעודמגוריג
2 .דיור יחידות תוספת הכוללי בנייה זכויות תוספת

שירותושטחיעיקרייושטחי.
3 .תת חניו של בנייה בנייה חובת בדבר הוראה ביטול

קרקעי.
4.היתרילמתהוראותקביעת.



 התכנית הפקדת על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
15/01/2012הפרסומיובילקוט6419,ב"התשע,עמוד

4178,21/05/2012בתארי.


הועדההמחוזיתלתכנומשרדיהתכניתהאמורהנמצאתב
הצפו מחוז ולבניה ,עילית נצרת הממשלה קרית דר

17511טלפו: 
04-6508555במשרדי הוכ לתכנוהועדה מקומית
עפולה ולבניה , יהושע 47חנקי :טלפו18100עפולה
04-6520344ובשעובימיבהלעיירשאיהמעוניכלות

שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל האינטרנטבאתרו,
il.gov.pnim.www.ניהפמשרדשל
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עפולה:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז
בדבראישורהודעהמפורטתתכניתמס'ג/20010

עפולהc1מתח:שהתכנית
הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

והבניה ,1965–ה"התשכ, אישור מפורטבדבר תתכנית
/20010ג'מס

וחלוקה איחוד:איחוד לעריכת הוראות הקובעת תכנית
וחלוקהבתכניתעתידיתהנגזרתמתכניתזו

והרשאות בניה להוציא:התרי נית לא שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות

:המתיחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר

כפיפות עפ/מק/12567/1
כפיפות ג/17559
כפיפות ג/12567



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.עפולה:ישוב

ממערב תשע חטיבת הרחובות בי ממוק המתח,
מדרוהסתדרות,מצפוגוריובממזרחרבייצחקדר.

:גושיוחלקות
:30,53.חלקיחלקות:16732גוש
:27.חלקותבמלוא:16733גוש
,:1113,2526,2830חלקיחלקות:16733גוש
32,36.
:112,1718,2034.חלקותבמלוא:16742גוש
:1316,19,3536.חלקיחלקות:16742גוש
:115,17,1940,42חלקותבמלוא:16743גוש
43,4558,6063.
:16,18.חלקיחלקות:16743גוש
:231,34.חלקותבמלוא:16744גוש
:1,3233,35.חלקיחלקות:16744גוש
,:110,1314,1718חלקותבמלוא:16745גוש
2021,45.
,:2426,3132,3536חלקיחלקות:16745גוש
3941,44,46.
,:116,2732,3435חלקותבמלוא:16746גוש
65,69,71,7376.
:6668.חלקיחלקות:16746גוש



:תהתכניתמטר
.חלוקהלמתחמיוהקטנתשטחהמתחהכולל.א
,התויתדרכיודרכיגישה.ב
.קביעתזכויותוהוראותבניה.ג
.קביעתהנחיותלעיצובאדריכלי.ד
.קביעתהוראותפיתוחלשטחיהציבוריהפתוחי.ה
.קביעתהסדריתנועהוחניהבתחוהתוכנית.ו
ז התוכנית. בשטח המתאר תכנית להוראות שינוי ,יעוד

.קרקעוצפיפות


 התכנית הפקדת על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
19/09/2010הפרסומיובילקוט6153,א"התשע,עמוד

834,28/10/2010בתארי.


ב נמצאת האמורה לתכנומשרדיהתכנית המחוזית הועדה
הצפומחוזולבניה,קריתדרעיליתנצרת17511הממשלה

טלפו:04-6508555ה במשרדי וכ לתכנוהועדה מקומית
עפולה ולבניה , יהושע 47חנקי :טלפו18100עפולה 
04-6520344ובשעות בימי בה לעיי רשאי המעוני וכל

שלהאינטרנטבאתרו,שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל
il.gov.pnim.www.הפנימשרד


בקעתביתהכר:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז

מפורטתברמהמפורטתתכניתאישורבדברהודעה
/16590ג'מס

לגיטימציהלמבנהמשקחקלאילגידול:שהתכנית
דיראלאסד,מפטמהלבקרולצאלבשר,ח"בע

הודעה בזה נמסרת , לסעי ה117בהתא תכנולחוק
והבניה 1965–ה"התשכ, ,מפורטת תכנית אישור בדבר

מפורטתמסברמה'ג/16590
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה

והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות

:המתיחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי ג/10759
מ"פתמ"אישורע תמא/35
תמ"עאישורמ"פ תממ/2/9


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.אסדדיראל:ישוב
:גושיוחלקות

:70.חלקותבמלוא:18819גוש
:38.חלקותבמלוא:18820גוש
:66.חלקיחלקות:18820גוש

:מטרתהתכנית
בע לגידול "הקמתמבנהמשקחקלאי מפטמהלבקרח

.עלבסיסגידוליבש,וצאלבשר
:עיקריהוראותהתכנית

עדבנייהתכסיתמ12.000הגדלת"ר.
עדהנמובמקובנייהגובהמטר4.50הגדלת ,במקו

 הבניי(הגבוה קודקוד ( מטר8.0עד ,גובה מזו ובמרכז
עדמטר9.0הגג.

ציבוריבשטחיקיימימבניהריסת.
.קביעתהשימושיהמותרילכליעודקרקע

הוראותקביעתבנייהבנייהמרווחי,בנייניגובה.
.הנחיותבינוי

.קביעתהנחיותבינויועיצובאדריכלי
.קביעתהנחיותסביבתיות

ושירותיתשתיותכוללהשטחלפיתוחהוראותקביעת.
.קביעתהשלביתוהנחיות


בתארי בעיתוני פורסמה התכנית הפקדת על הודעה

19/08/2011הפרסומיובילקוט6298,א"התשע,עמוד
6785,26/09/2011בתארי.
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הועדההמחוזיתלתכנומשרדיהתכניתהאמורהנמצאתב
הצפו מחוז ולבניה ,עילית נצרת הממשלה קרית דר

17511טלפו:04-6508555במשרדי הוכועדה
:כרמיאלטלפו,בקעתביתהכרמקומיתלתכנוולבניהה

04-9580693לעורשאיהמעוניובשעכלבימיבהייות
שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל האינטרנטבאתרו,

il.gov.pnim.www.הפנימשרדשל



בקעתביתהכר:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז
בדבראישורהודעהמפורטתתכניתמס'ג/18786
ראמה,31שנויתוואידרמספר:שהתכנית



הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה ,1965–ה"התשכ, אישור מפורטתבדבר תכנית

/18786ג'מס
:תלתכניותהבאותוהמתיחס
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי ג/6759
שינוי ג/983



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.ראמה:ישוב

:גושיוחלקות
:110.יחלקותחלק:18838גוש
גוש חלקות18839: חלקי :2729 ,4244 ,46 ,48,
5051,89,137.



:תהתכניתמטר
מספרדרתוואי31הסדרת.



:עיקריהוראותהתכנית
הדרתוואיהקטנת

קיילמצבבהתאהדרתוואישינוי
קביעתדפוסיתנועהבהתאלאישורמשרדהתחבורה



התכנ הפקדת על הודעה בתאריית בעיתוני פורסמה
25/02/2011 הפרסומיובילקוט6214 א'התשע, ,עמוד

3192,17/03/2011בתארי.


הועדההמחוזיתלתכנומשרדיהתכניתהאמורהנמצאתב
הצפו מחוז ולבניה ,עילית נצרת הממשלה קרית דר

17511טלפו:04-6508555במשרדי הוכועדה
:כרמיאלטלפו,בקעתביתהכרמקומיתלתכנוולבניהה

04-9580693ובשעובימיבהלעיירשאיהמעוניכלות
שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל האינטרנטבאתרו,

il.gov.pnim.www.הפנימשרדשל



גבעותאלוני:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז
בדבראישורהודעהמפורטתתכניתמס'ג/19459
פ"שצ,שינוייעודמחקלאילמגורי:שהתכנית

ודרכי,מנדאכפר
הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

והבניה ,1965–ה"התשכ, אישור מפורטתבדבר תכנית
/19459ג'מס

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה


והרשאות בניה ני:התרי שמכוחה להוציאתכנית ת
היתריאוהרשאות

:המתיחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי ג/9922


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.כפרמנדא:ישוב

:גושיוחלקות
:4041.חלקותבמלוא:17565גוש
:12.חלקיחלקות:17566גוש



:תהתכניתמטר
למגורייעוד ד"חי50והוספתכשינוי פ.צ.ש, ,והצעת

דרכי.


:עיקריהוראותהתכנית
.והצעתדרכי,פ"שינוייעודלמגוריושצ



 התכנית הפקדת על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
27/01/2012 הפרסומי 677ובילקוט ב"התשע, ,עמוד

2582,15/02/2012בתארי.


הועדההמחוזיתלתכנומשרדיהתכניתהאמורהנמצאתב
הצפוול מחוז בניה ,עילית נצרת הממשלה קרית דר

17511טלפו:04-6508555במשרדי הוכועדה
אלוניה ולבניה לתכנו מקומית ,טלפו שפרע: 

ותכלהמעונירשאילעייבהבימיובשעו04-9502017
שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל האינטרנטבאתרו,

il.gov.pnim.www.הפנימשרדשל



גבעותאלוני:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז
בדבראישורהודעהמפורטתתכניתמס'ג/19479

כפרמנדאהצעתדרגיהביחלקות:שהתכנית


הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה ,1965–ה"התשכ, אישור מבדבר פורטתתכנית

/19479ג'מס
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה

והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות

:המתיחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי ג/12784
כפיפות תמא/34/ב/5
כפיפות תמא/34/ב/4
כפיפות תממ/2/9
כפיפות תמא/35


:ליבתכניתומקומהשטחיהכלו

.כפרמנדא:ישוב
מזרחכפרמנדא

:גושיוחלקות
:17.חלקותבמלוא:17568גוש
:14.חלקיחלקות:17568גוש
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:תהתכניתמטר
 החלקות בי גישה דר 17ו14הצעת 17568בגוש

.בכפרמנדא


:עיקריהוראותהתכנית
1.גישהדרהצעת.
2.מינמאלמגרשגודליהקטנת.



 התכנית הפקדת על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
24/02/2012הפרסומיובילקוט6404,ב"התשע,עמוד

3531,24/04/2012בתארי.


הועדההמחוזיתלתכנומשרדיהתכניתהאמורהנמצאתב
הצפו מחוז ולבניה ,עילית נצרת הממשלה קרית דר

17511טלפו:04-6508555במשרדי הוכועדה
אלוניה ולבניה לתכנו מקומית ,טלפו שפרע: 

ותכלהמעונירשאילעייבהבימיובשעו04-9502017
שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל האינטרנטבאתרו,

il.gov.pnim.www.הפנימשרדשל



גול:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז
תכניתמפורטתברמהמפורטתרהפקדתהודעהבדב

/19007ג'מס
צאלו,תחנתשאיבה:שהתכנית

הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965–ה"התשכ, במשרדי המחוזיתכי הועדה

הצפו מחוז ולבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי
ולבניה לתכנו גול ברמהמופקדת מפורטת תכנית

/19007ג'מספורטתמ
:לתכניותהבאותתהמתייחס
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי ג/7944
:גושיוחלקות

:14.חלקיחלקות:200000גוש


:מטרתהתכנית
צאלובחולביובשאיבהתחנתהקמת



:עיקריהוראותהתכנית
להתירהקמתתחנתשאיבהבשטחנופשחופי

יבניהקביעתהוראותוהנחיותלמתהיתר


ותשהמשרדיבימיובשע,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.בקרקע מעוניכל ,או בבני
ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל

רשאי,לחוק100זכאילכעלפיסעיוככלה,התכנית
 תו התנגדות של60להגיש פרסומה ממועד ימי

המאוח בעתוניההודעה הפרסומי בי רת למשרדי,
הצפו מחוז ולבניה לתכנו המחוזית הועדה ,קרית דר

 עילית נצרת טלפו17511הממשלה :04-6508555.
כנומקומיתלתהועדהההעתקההתנגדותיומצאלמשרדי

גולולבניה,12900קצריטלפו:04-6969712.


כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי
1989.ט"מתשה,)וסדריעבודתו




גול:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז
בדבראישורהודעהמפורטתתכניתמס'ג/16334

לקיבומרוגול'מז,מאגרמכוחור:שהתכנית


הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה ,1965–ה"התשכ, אישור מפורטתבדבר תכנית

/16334ג'מס
:ותהבאותהמתיחסתלתכני

סוגהיחס התכניתמספר
כפיפות תמא/3/11/ב
כפיפות תמא/34/ב/4
כפיפות תמא/35
כפיפות תממ/2/3


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.מרוגול:ישוב
:גושיוחלקות



:12,22.חלקיחלקות:202000גוש


:תהתכניתמטר
מימאגרהרחבת.

:עיקריהוראותהתכנית
.למאגרמידרשינוי

.קביעתהוראותפיתוח
דרהתווית.



 התכנית הפקדת על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
11/02/2011הפרסומיובילקוט6346,ב"התשע,עמוד

1579,22/12/2011בתארי.


הועדההמחוזיתלתכנומשרדיהתכניתהאמורהנמצאתב
הצפו מחוז ולבניה , נצרת הממשלה קרית דרעילית

17511טלפו:04-6508555במשרדי הוכועדה
גולה ולבניה לתכנו מקומית  , 12900קצריטלפו: 

04-6969712ובשעובימיבהלעיירשאיהמעוניכלות
שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל האינטרנטבאתרו,

il.gov.pnim.www.הפנימשרדשל



 
גול:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז

מפורטתתכניתאישורבדברמסהודעה'ג/18142
בריכתפיבודישלמיגול:שהתכנית
הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

והבניה 1965–ה"התשכ, ,מפורטת תכנית אישור בדבר
/18142ג'מס

:גושיוחלקות
:13.לקותחלקיח:200000גוש
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:מטרתהתכנית
גולהקצאתשטחעבור מתקניהנדסייבריכותשלמי

על חקלאית בקרקע ברכב למעבר הנאה זכיקת וקיבעת
למתקניגישהלאפשרמנת

:עיקריהוראותהתכנית
השוניליעודישטחיקביעת
הנדסיילמתקנישטחהקצאת

למנתקביעתזיקתהנאהלמעברברכבבקרקעחקלאיתע
למתקניגישהלאפשר

קביעתהוראותלמתהיתריבניהבתחוהתכנית
איזורית דרשל לתכנורצועה918צמצומ150מ'

מ112מצירהרצועהל 'ברכבלמעברהנאהזיקתעבור
עבורמתקניהנדסיי'מ110ול



בתארי בעיתוני פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
עמוד,א"התשע,6163לקוטהפרסומיובי06/12/2010

1238,25/11/2010בתארי.
הועדההמחוזיתלתכנומשרדיהתכניתהאמורהנמצאתב

הצפו מחוז ולבניה ,עילית נצרת הממשלה קרית דר
17511טלפו:04-6508555במשרדי הוכועדה

גולה ולבניה לתכנו מקומית  , 12900קצריטלפו: 
04-6969712וובשעכלבימיבהלעיירשאיהמעוניות

שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל האינטרנטבאתרו,
il.gov.pnim.www.הפנימשרדשל




הגלבוע:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז
הפקדתבדברמקומיתהודעהמתארתכניתמס' 
/19234ג

צנדלהפוניתשכונהצ:שהתכנית
הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק

והבניה 1965–ה"התשכ, במשרדי המחוזיתכי הועדה
הצפו מחוז ולבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי

ולבניה לתכנו הגלבוע מקומיתמופקדת מתאר תכנית
/19234ג'מס

:לתכניותהבאותתהמתייחס
סוגהיחס התכניתמספר

רוטפי ג/14664
פירוט ג/6540

כפיפות תמא/34
כפיפות תמא/35
כפיפות תמא/22/4
כפיפות תמא/3/90
כפיפות תממ/2/9/61
כפיפות תמא/22



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.צנדלה:ישוב

:גושיוחלקות
:3.חלקיחלקות:20614גוש
:1.חלקיחלקות:20615גוש
:29,38,4142.תבמלואחלקו:20856גוש
:16,28,30,37,59,69,71.חלקיחלקות:20856גוש



:מטרתהתכנית
 מבנבאזורצנדלהישוב בצפושכונהפיתוחa3המצוי

.בתכניתהמתארלישוב


:עיקריהוראותהתכנית
מגורי מגרשי מסחרית,הגדרת חזית גישה, ,דרכי

שבילי פתוחי, ציבוריי שטחי ,למבני שטח
ופנאי,חינולתרבותשטח,ציבוריולגינו.

.הוראותבניהוהתאמתזכויותבנייה,קביעתקוויבנייו
.קביעתתנאילביצועהתכנית



ותשהמשרדיבימיובשע,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.בקרקע מעוניכל ,או בבני
ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל

רשאי,לחוק100וככלהזכאילכעלפיסעי,התכנית
 תו התנגדות של60להגיש פרסומה ממועד ימי

המאוח בעתוניההודעה הפרסומי בי רת למשרדי,
המחו הצפוהועדה מחוז ולבניה לתכנו זית ,קרית דר

 עילית נצרת טלפו17511הממשלה :04-6508555.
מקומיתלתכנוהועדהההעתקההתנגדותיומצאלמשרדי

:04-6533237.טלפו(מאוחד(עיחרוד,ולבניההגלבוע


כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
יתצהירהמאמתאתהוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוו

התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"תשמה,)וסדריעבודתו



הגלבוע:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז
בדבראישורהודעהמפורטתתכניתמס'ג/18405

ראו,חוותלולי:שהתכנית
הודעהנמס בזה רת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

והבניה ,1965–ה"התשכ, אישור מפורטתבדבר תכנית
/18405ג'מס

:תלתכניותהבאותוהמתיחס
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי משצ/5110
שינוי ג/1361

כפיפות   ג/6540


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.אור:ישוב

:גושיוחלקות
:1.חלקיחלקות:20774גוש



:תהתכניתמטר
חוותלוליאיתורשטחלאזורמשקי.א
חוות(שינוייעודהשטחמאזורחקלאילאזורמבנימשק.ב

לולי(
קביעתדרגישה

:עיקריהוראותהתכנית
גובהומרווחיבניה,שטח,קביעתהוראותבניהלמבנימשק

רמבנימשקקביעתהשימושיוהמתקניהמותריבאזו
ותנאילהוצאתהיתר

/1361שינוילתכניתג
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 התכנית הפקדת על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
12/12/2010הפרסומיובילקוט6183,א"התשע,עמוד

1936,04/01/2011בתארי.


הועדההמחוזיתלתכנומשרדיהתכניתהאמורהנמצאתב
הצפו מחוז ולבניה נצרת, הממשלה קרית דרעילית

17511טלפו:04-6508555במשרדי הוכועדה
ה ולבניה לתכנו מקומית  , חרוד מאוחד(עי (טלפו: 
04-6533237ובשעובימיבהלעיירשאיהמעוניכלות

שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל האינטרנטבאתרו,
il.ovg.pnim.www.הפנימשרדשל






הגלילהמזרחי:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז
מפורטתברמהמפורטתתכניתאישורבדברהודעה

/16760גנ'מס
עיריתשינויייעודנקודתילמגורי:שהתכנית

קראוז,תבורכפר
הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

והבניה 1965–ה"התשכ, , תכנית אישור מפורטתבדבר
מפורטתמסברמה'גנ/16760
וחלוקה ו:איחוד הבעלי/איחוד כל בהסכמת חלוקה או

בחלקמתחוהתכנית/בכלתחוהתכנית
והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתיחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר
שינוי ג/12539
שינוי ג/4748



השטחיומקומבתכניתהכלולי:
.כפרתבור:ישוב

:גושיוחלקות
גוש :17032במלואחלקות :31 ,33 ,35 ,40 ,47 ,49,
51,53,54,5657,5960,62,6466,6970,
72121,125129,131140,143155,159

161,163169,173177,181.
:1.תחלקיחלקו:17032גוש
גוש :17036במלואחלקות :13 ,3334,4952,
5758,60,63,6589.
:28,30.חלקיחלקות:17036גוש
,:3,5,920,2224,26חלקותבמלוא:17037גוש
3039,4143,4751 ,5471,73,77117,

120127,128171,173179,181257,263,
265282,285,287290,293,295,299,304
310,312,314325,327328,331334,336
352,354391,393.
:1038.חלקותבמלוא:17038גוש
:127,131.חלקיחלקות:17213גוש
:44,114,211.חלקיחלקות:17214גוש

:מטרתהתכנית
.קרקעמחקלאילמגורישינויייעודה

:עיקריהוראותהתכנית
למגורימחקלאיהקרקעיעודשינוי



בתארי בעיתוני פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
18/07/2008 הפרסומי 5840ובילקוט התשסח, ,עמוד

4410,18/08/2008בתארי.
הועדההמחוזיתלתכנוהתכניתהאמורהנמצאתבמשרדי

הצפו מחוז ולבניה הממשלה, קרית דרעילית נצרת
17511טלפו :04-6508555 במשרדי הוכועדה

המזרחיה הגליל ולבניה לתכנו תבור,מקומית כפר
15241טלפו:04-6772333בהלעיירשאיהמעוניוכל

לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ובשעות בימי,
.www.pnim.gov.il הפנימשרדשלהאינטרנטובאתר




הגלילהמרכזי:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז
מפורטתתכניתהפקדתבדברמסהודעה'ג/16913

שינויייעודהקרקעמשטחחקלאילשטח:שהתכנית
כבישיוהתוויתדתיפולח,ירכא

הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה המחוזית1965–ה"התשכ, הועדה במשרדי כי

המקומיתלתכנ הועדה ובמשרדי הצפו מחוז ולבניה ו
'מסהגלילהמרכזימופקדתתכניתמפורטתלתכנוולבניה

/16913ג
ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.ירכא:ישוב
:גושיוחלקות

:7778,81.חלקותבמלוא:18918גוש
,:4549,5153,5760חלקיחלקות:18918גוש
6367,7980,82,8789.
:12,1112,3637,42חלקיחלקות:18919גוש

43,45,6465.
:5759,70,8889.חלקיחלקות:18926גוש



:מטרתהתכנית
לדת ומוסדותציבור למבניחקלאיתמקרקעייעוד שינוי

שנתמאזשקיידתיפולחהסדרתלאפשרמנת928על


:וראותהתכניתעיקריה
כבישי והתווית לדת ציבור למוסדות לשטח ייעוד שינוי

חדשי.
קרקעייעודלכלהמותרותהתכליותקביעת.

בניההוראותקביעת.
אדריכליועיצובבינויהנחיותקביעת.



בימיובשעותשהמשרדי,כלמעונירשאילעייבתכנית
בבניאובכל,כלמעוניבקרקע.האמוריפתוחילקהל

התכנית ידי נפגעעל אחרהרואהאתעצמו ,פרטתכנוני
 סעי פי על לכ הזכאי כל לחוק100וכ ,להגיש רשאי

 תו ההודעה60התנגדות של פרסומה ממועד ימי
בעתוני הפרסומי בי המאוחרת הועדה:למשרדי,

הצפומחוזולבניהלתכנוהמחוזית,הממשלהקריתדר
ע נצרת טלפו17511ילית :04-6508555 .העתק

מקומיתלתכנוולבניההועדההההתנגדותיומצאלמשרדי
:04-9912621טלפועכו,הגלילהמרכזי

כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה

נוהעובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכ
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"התשמ,)וסדריעבודתו
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הגלילהעליו:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז
הפקדתבדברמקומיתהודעהמתארתכניתמס' 
/19751ג

מושבמרגליות:שהתכנית
הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק

והבניה 1965–ה"התשכ, במשרדי המחוזיתכי הועדה
הצפו מחוז ולבניה לתכנוהמקומית הועדה במשרדי

ולבניה לתכנו העליו הגליל מתארמופקדת תכנית
/19751ג'מסמקומית

:לתכניותהבאותתהמתייחס
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי ג/15542
שינוי ג/6540


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.יותמרגל:ישוב
:גושיוחלקות

:1723.חלקיחלקות:14015גוש
:3.חלקותבמלוא:14016גוש
:5,6.חלקיחלקות:14016גוש
:3.חלקותבמלוא:14017גוש
:4.חלקיחלקות:14017גוש
:13,57.חלקותבמלוא:14018גוש
:4.חלקיחלקות:14018גוש
:910.חלקיחלקות:14019גוש
:28,17.חלקותבמלוא:14022גוש
:1,911,16,1819.חלקיחלקות:14022גוש
:2427,2930,35.חלקותבמלוא:14023גוש
:28,3132.חלקיחלקות:14023גוש
:19.חלקותבמלוא:14026גוש
:4,10.חלקותבמלוא:14027גוש
:9.חלקיחלקות:14027גוש
:18.חלקותבמלוא:14029גוש
:9,14,1617,19,2021.חלקיחלקות:14029גוש
:16.חלקותבמלוא:14030גוש



:מטרתהתכנית
במטרההטלה יצירתמסגרתתכנוניתלהקמתחוותלולי

:ליישאתעקרונותהרפורמהבענההטלהשתאפשר
מטילותתוקביעתבנייתחוותלוליחדישותלאיכלוס.א

שמירת רגישי קרקע לשימושי בהתחייחס הוראות
המרחבהפתוחלשיפורהתנאיהסביבתייבישוב

פירוקמבוקרשללוליישניעלמטרדיה.ב
ג . לביטולה או התכנית למימוש ביצוע שלבי /קביעת

פקיעתתוקפה
ד .ומת התכנית של תוקפה לפקיעת מנגנו קביעת

תוחמושכלורגישלסביבהאפשרותלפי
3א,קבלתהקלהמתמ.ה



:עיקריהוראותהתכנית
:קביעתיעודקרקעכלקמ.א
1.הטלהלוליהקמתתותרבהמשקלמבנילשטחי,על

מתקניה

.חלוקתתחוהתכניתלתאישטח.ב
ג .והשימושי והתכליות בניה והוראות זכויות קביעת

המותריבכלתאשטח
נחיותבינויועיצובאדריכלילהקמתלוליהטלהקביעתה.ד

ודרכיהנדסיותתשתיותשטחתאבכל
.קביעתהוראותנופיותוסביבתיותבתחוהתכנית.ה
ו .תשתיות כולל השטח תאי לפיתוח הוראות קביעת

דרכיהנדסיות,ביוב,וכיוצב"ניקוז.
קביעתהוראותלהריסהולפינוילוליישניקיימי.ז
קביעתתנאילהוצאתהיתריבניהבתחוהתכנית.ח
.קביעתשלביוהתנחיותלביצועהתכנית.ט



ותשהמשרדיבימיובשע,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.מעוניבקרקעכל ,או בבני
ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל

רשאי,לחוק100וככלהזכאילכעלפיסעי,התכנית
 תו התנגדות של60להגיש פרסומה ממועד ימי

בעתוני הפרסומי בי המאוחרת ההודעה :למשרדי,
הצפו מחוז ולבניה לתכנו המחוזית הועדה ,קרית דר

הממשלה עילית טלפו17511נצרת :04-6508555,
מקומיתלתכנוהועדהההעתקההתנגדותיומצאלמשרדי

העליוהגלילולבניה,פינה12100ראש


 כהתנגדות א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה

נוהעובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכ
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"התשמ,)וסדריעבודתו



,נצרת,הגלילהתחתו:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז
,יזרעאלי,הגלילהמזרחי,מגדלהעמק,נצרתעילית

העמקימבוא


הפקדתבדברמפורטתהודעהתכניתמס'ג/17304
שתהגדולהיערותהק:שהתכנית



הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965–ה"התשכ, במשרדי המחוזיתכי הועדה

הצפו מחוז ולבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי
מגדל,נצרתעילית,נצרת,הגלילהתחתולתכנוולבניה

מופקדתמבואהעמקי,יזרעאלי,הגלילהמזרחי,העמק
/17304ג'מסרטתתכניתמפו



:ישוביםי
גלילתחתון.א.מ

עיליתנצרת
נצרת

נם'שיבליאוםאלג
כפרכנא
דבוריה

יפיע
איכסל

עיןמאהל
עמקיזרעאל
מגדלהעמק
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:לתכניותהבאותתהמתייחס
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי ג/4070
שינוי ג/17174
שינוי ג/במ/5
שינוי ג/3057
שינוי ג/8144
וישינ ג/5235

שינוי ג/6384
שינוי ג/1231
שינוי ג/11456
שינוי ג/11335
שינוי ג/6784
שינוי ג/11324
שינוי ג/11810
שינוי ג/13104
שינוי ג/16613
שינוי ג/8450


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

:גושיוחלקות
בשלמות גושי :15148 ,16550 ,16946 ,16964,

17044,17221,17222.
:85,108.חלקיחלקות:15140גוש
:43,46.חלקיחלקות:15142גוש
:116.חלקיחלקות:15143גוש
:3,49,12,1416.חלקותבמלוא:15144גוש
:12,1011,13.חלקיחלקות:15144גוש
:4,10,1522.חלקותבמלוא:15145גוש
:13,58,1114,23,25.חלקיחלקות:15145גוש
:13,1722,2930.חלקיחלקות:15146גוש
:37.חלקיחלקות:15147גוש
:11,16.חלקותבמלוא:15149גוש
:4,8,13.חלקיחלקות:15149גוש
:1,57.חלקיחלקות:15153גוש
:18,1617,2835,37חלקיחלקות:15154גוש

38,4749.
:3,8,16,22,4748,53חלקותבמלוא:15155גוש

58,6066,68,7071,89,94,96,105107.
:2,7,9,13,17,2021,23חלקיחלקות:15155גוש

25,33,4043,4546,49,5152,59,67,69,
7275,87,93,95,97,100,108110.
:103.חלקותבמלוא:15156גוש
:96,101102,105,124.חלקיחלקות:15156גוש
:1.חלקיחלקות:15157גוש
:45.חלקיחלקות:15745גוש
:13.חלקותבמלוא:15746גוש
:812.חלקיחלקות:15746גוש
:9.חלקותבמלוא:16547גוש
:5,38.חלקיחלקות:16547גוש
:2123,2527,52,54חלקיחלקות:16548גוש
55,5759,101,115.

:25,813,1718,31חלקותבמלוא:16549גוש
37,42,46.

,:1,67,1416,1922חלקיחלקות:16549גוש
25,38,4041,4345.
:57.חלקותבמלוא:16551גוש
:2,4.חלקיחלקות:16551גוש
,:1112,14,16,1819חלקותבמלוא:16552גוש
3235.
:10,13,20,30.חלקיחלקות:16552גוש
:157,168.חלקיחלקות:16553גוש
:34,6465.חלקותבמלוא:16554גוש
:30,66.חלקיחלקות:16554גוש
:2,68,15.חלקיחלקות:16558גוש
:7.חלקותבמלוא:16559גוש
:45,8,13.חלקיחלקות:16559גוש
:12,5.חלקיחלקות:16560גוש
:7.חלקיחלקות:16561גוש
:23,26,35.חלקיחלקות:16563גוש
:1516.חלקיחלקות:16564גוש
:1,67.חלקיחלקות:16565גוש
:5.אחלקותבמלו:16566גוש
:7.חלקיחלקות:16566גוש
:1.חלקיחלקות:16575גוש
:8.חלקיחלקות:16576גוש
:10,1314.חלקיחלקות:16582גוש
:25,10.חלקיחלקות:16629גוש
:14,17.חלקיחלקות:16825גוש
:13.חלקותבמלוא:16826גוש
:12.חלקיחלקות:16826גוש
:9.ותבמלואחלק:16846גוש
:1011,13.חלקיחלקות:16846גוש
:26,29.חלקותבמלוא:16866גוש
:5,9,27.חלקיחלקות:16866גוש
:1523,2829,34.חלקיחלקות:16867גוש
:23.חלקותבמלוא:16871גוש
:1.חלקיחלקות:16871גוש
:34,6,89.חלקותבמלוא:16872גוש
:12,5,7.חלקיחלקות:16872גוש
:26.חלקיחלקות:16873גוש
:21.חלקיחלקות:16874גוש
:910.חלקותבמלוא:16900גוש
:27,1113.חלקיחלקות:16900גוש
:1,3,10.חלקותבמלוא:16901גוש
:2,11.חלקיחלקות:16901גוש
:21,24,29.חלקיחלקות:16902גוש
:12,1921.חלקיחלקות:16905גוש
:7.חלקותבמלוא:16908גוש
:9,11.חלקיחלקות:16908גוש
:3.חלקותבמלוא:16910גוש
:17.חלקיחלקות:16912גוש
:23,14.חלקיחלקות:16913גוש
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:1,35,7.חלקיחלקות:16931גוש
:1,34,6.חלקותבמלוא:16932גוש
:2,5.חלקיחלקות:16932גוש
:46,101,107109,116.חלקיחלקות:16933גוש
:61,78,91,94,98,101.חלקיחלקות:16934גוש
:71.חלקותבמלוא:16942גוש
:59,62,68,70,7273,76.חלקיחלקות:16942גוש
:1417.חלקותבמלוא:16943גוש

:2,4,7,11,13,1819.חלקיחלקות:16943ושג
:14.חלקותבמלוא:16944גוש
:6.חלקיחלקות:16944גוש
:11,1421.חלקותבמלוא:16945גוש
:5,8,1213,22,24.חלקיחלקות:16945גוש
:1,38,14,16.חלקותבמלוא:16965גוש
:2,9,1113.חלקיחלקות:16965גוש
:12,46.חלקותבמלוא:16966גוש
:3,10,1220.חלקיחלקות:16966גוש
:3738.חלקיחלקות:16972גוש
:34,911,13.חלקותבמלוא:16973גוש
:12,56,12,1415.חלקיחלקות:16973גוש
:40,43.חלקיחלקות:16974גוש
:74,78.חלקותבמלוא:17041גוש
:49,77.חלקיחלקות:17041גוש
:1516,58,6465,68.חלקותבמלוא:17042גוש
:62,67,69.חלקיחלקות:17042גוש
:2.חלקיחלקות:17043גוש
:46.חלקותבמלוא:17045גוש
:23.חלקיחלקות:17045גוש
:5,811,13,15.חלקותבמלוא:17196גוש
:12,67,14.חלקיחלקות:17196גוש
:10,28.חלקותבמלוא:17197גוש
:8,1417,2425.חלקיחלקות:17197גוש
:60.חלקיחלקות:17210גוש
:63.חלקיחלקות:17211גוש
:118,131.חלקיחלקות:17213גוש
:78.חלקותבמלוא:17214גוש
:104,106,211.חלקיחלקות:17214גוש
:78,125,129.חלקיחלקות:17215גוש
:85,8788.חלקיחלקות:17216גוש
:1,58.חלקותבמלוא:17220גוש
:34,9,11,34,37.חלקיחלקות:17220גוש
:1.חלקיחלקות:17223גוש
:1.חלקיחלקות:17224גוש
:1.קותחלקיחל:17225גוש
:1.חלקיחלקות:17294גוש
:1.חלקותבמלוא:17341גוש
:23,5,8.חלקיחלקות:17341גוש
:2024.חלקותבמלוא:17383גוש
:15,2527,2931,33.חלקיחלקות:17383גוש
:49.חלקותבמלוא:17384גוש
:52,109.חלקיחלקות:17384גוש

:31.יחלקותחלק:17385גוש
:6.חלקותבמלוא:17399גוש
:12,5,710,1213,15חלקיחלקות:17399גוש

16,1819,33,3841.
:62,63.חלקותבמלוא:17400גוש
,:1214,16,18,4651,53חלקיחלקות:17400גוש
59.

:1921.חלקותבמלוא:17401גוש
:14,1718,2224,28חלקיחלקות:17401גוש

29,3133,41.
:1013,25,3539,42,45.חלקותבמלוא:17402גוש
,:69,14,16,24,2627חלקיחלקות:17402גוש
30,3334,40,43,44,4648,49.
:1.חלקותבמלוא:17403גוש
:23,5,3537,4445,חלקיחלקות:17403גוש 

4751.
:1417,41.חלקותבמלוא:17406גוש
:813,18.חלקיחלקות:17406גוש
:36,3839.חלקותבמלוא:17407גוש
גוש חלקות17407: חלקי :12 ,16 ,33 ,35 ,4246, 

4749,5058,60.
:13,57.חלקותבמלוא:17408גוש
:4.חלקיחלקות:17408גוש
:2,45.חלקותבמלוא:17409גוש
:1,3,67.חלקיחלקות:17409גוש
גוש חלקות17471: חלקי :1113 ,23 ,25 ,2931, 

3335,43,45.
:12,14.חלקותבמלוא:17530גוש
גוש חלקות17530: חלקי :610 ,1516 ,2024, 

30,36,55,81.
:2.חלקיחלקות:17533גוש
:79.חלקיחלקות:17609גוש
:23.חלקותבמלוא:17610גוש
:46,11,17.חלקיחלקות:17610גוש
:2.חלקיחלקות:17724גוש



:מטרתהתכנית
1.הגדולההקשתיערותתכנו,יערותשלמשולבכמרחב

,יתילרווחתהציבורושטחיפתוחילימושרבתכל
2.תמודיוקפירוט"22א.
3 חש. היער שטח סיווג 60/שינוי וחש /62בהתא

תמ9לסעילהוראות"22/4א)ליערלשימורטבעימיער
קייאדרנטע.(

4 מש. תכניות "אישרור 2צ כ של בהיק8יער דונ
א מקבוצה לשימור(' טבעי יער וג) בלפור יער בתחו/

3679 , כ של בהיק10א מקבוצה דונ ')טבעי יער
לשימור קשת) בית יער בתחו , סעי פי על 'ב7הכל

.22א"להוראותתמ
5.שלבהיקבינוימ500אישור"לסעיבהתאג11ר'

תמ "להוראות בבית4/22א הראשיי היער חניוני עבור
.קשתובהרהקפיצה

6.שונייערלסוגישטחייעוד.
7.ביערהותיירותנופשומוקדייערדרכיגדרת
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:עיקריהוראותהתכנית
1 .קיי אד נטע יער היערות של קרקע יעודי קביעת

 ומוצע ,נטיעות לשימור טבעי ויער לטיפוח טבעי יער
נחליבגדות.

2 יער. דרכי וטיילות ונפש לצרכי קרקע יעודי ,קביעת
ומצפורי3חניוניוראשייחניוני4משנייחניוני.

3.ושינויהשוניהיערליעודיחקלאיתמקרקעיעוד שינוי
.יעודמיעודיהיערלקרקעחקלאית

4.קרקעיעודבכלהמותריוהשימושיהתכליותקביעת.
5 .תיירות נופש פיתוח לצרכי ומגבלות הנחיות מת

וטיילות
6 .הפיתוח במוקדי בניה והיק בניה הוראות קביעת
הנחיותלהכנתתכניותמפורטותו

7 .ממרכיבי לחלק בניה היתרי למת הוראות קביעת
הפיתוח)היערבתי(



ותשהמשרדיבימיובשע,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפני www.pnim.gov.il.


,כלמעוניבקרקע אחרהרואהבבניאובכלפרטתכנוני
התכנית נפגעעלידי אתעצמו ,פיעללכ כלהזכאי וכ

 לחוק100סעי , תו התנגדות להגיש ימי60רשאי
הפרסומי בי המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד

בעתוני מחוזשרדילמ, ולבניה לתכנו המחוזית הועדה
הצפו הממשלה, קרית דר עילית :טלפו17511נצרת

04-6508555 למשרדי. יומצא ההתנגדות ועדהההעתק
התחתוה הגליל ולבניה לתכנו :טלפו,מקומית 

04-6628210 ה, נצרתהועדה ולבניה לתכנו ,מקומית
 טלפו16000נצרת :04-6459200 ה, מקומיתהועדה

:טלפונצרתעילית16גלבוע,לתכנוולבניהנצרתעילית
04-6478828 ה, והועדה לתכנו מגדלמקומית לבניה

העמק העמק, טלפומגדל :06-6507715 ועדהה,
המזרחיה הגליל ולבניה לתכנו מקומית ,תבור כפר

15241טלפו :04-6772333 ה, לתכנוהועדה מקומית
יזרעאליולבניה,עפולה18120טלפו :04-6429660,

ולבניהמבואהעמקיהועדהה לתכנומקומית , 5ציפור
עילית17000נצרתטלפו:04-6468585.



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי
1989.ט"התשמ,)וסדריעבודתו




יזרעאלי:בתכנומקומימרח,צפו:מחוז
הפקדתבדברמפורטתהודעהתכניתמס'ג/19653

ושינויבקוויבני,הגדלתזכויותבניה:שהתכנית
מצפהעדי

הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965–ה"התשכ, במשרדי המחוזיתכי הועדה

הצפו מחוז ולבניה לתכנוהמ הועדה קומיתובמשרדי
ולבניה לתכנו יזרעאלי מפורטתמופקדת 'מסתכנית 

/19653ג
:לתכניותהבאותתהמתייחס
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי ג/9595

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.עדי:ישוב

:גושיוחלקות
:112.חלקותבמלוא:12399גוש



:מטרתהתכנית
בחלקהבניהאחוזי112הגדלתגוש12399עדימצפה



:עיקריהוראותהתכנית
מ וקדמי מערבי צידי בני קו מ4שינוי ,'שמסומ כפי

.בתשריט
מ העיקרי הבניה שטח ר"מ305לר"מ250הגדלת

.ר"מ95רל'מ50ושטחישירותמ
כלהוראותג /9595נשארותמשנהאינה אשרתכניתזו

תקפות


ותשהמשרדיבימיובשע,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.בקרקע מעוניכל ,או בבני
ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל

רשאי,לחוק100וככלהזכאילכעלפיסעי,התכנית
לה תו התנגדות של60גיש פרסומה ממועד ימי

המאוח בעתוניההודעה הפרסומי בי רת למשרדי,
הצפו מחוז ולבניה לתכנו המחוזית הועדה ,קרית דר

הממשלה עילית טלפו17511נצרת :04-6508555.
מקומיתלתכנוהועדהההעתקההתנגדותיומצאלמשרדי

יזרעאליולבניה,עפולה18120טלפו:04-6429660


כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי
1989.ט"התשמ,)וסדריעבודתו




יזרעאלי:מקומימרחבתכנו,צפו:מחוז
מפורטתברמהמפורטתתכניתאישורבדברהודעה

/18466ג'מס
נהלל,חבראשנחלה"שמושיפל:שהתכנית

הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965–ה"התשכ, ,מפורטת תכנית אישור בדבר

מפורטתמסברמה'ג/18466
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה

והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות

:המתיחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי ג/13637
שינוי ג/12698


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.נהלל:ישוב
:גושיוחלקות

:121.חלקיחלקות:17184גוש
:123.חלקיחלקות:17185גוש

:139.חלקותבמלוא:17186ושג
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:67.חלקיחלקות:17186גוש
:136.חלקותבמלוא:17187גוש
:55.חלקיחלקות:17187גוש
:117,19.חלקיחלקות:17188גוש
:118,21.חלקותבמלוא:17192גוש



:מטרתהתכנית
פל" שימושי ע"הוספת וחקלאי המגורי בתחו ח

"יוחדותבראשהנחלההנחיותמ


:עיקריהוראותהתכנית
למטרות שלא נוספי שימושי של והתרה הסדרה

ע חקלאיותבתחואזורהמגוריובתחושטחחקלאי
.הנחיותמיוחדותלצרכיתעסוקה

של מושכל ניצול תו ותכליות בניה זכויות קביעת
.תשתיותקיימותבמושבומניעתעומסיתר

הורא שטחיקביעת על שמירה תו ופיתוח בינוי ות
.כפרישלהמושבפתוחיואופיהחקלאי

להתפתחויותבהתייחסבמושב החברתי האיזושמירת
.כלכליותצפויותסוציו



בתארי בעיתוני פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
19/08/2011הפרסומיובילקוט6298,א"התשע,עמוד

6787,26/09/2011בתארי.
הועדההמחוזיתלתכנומשרדיהתכניתהאמורהנמצאתב

הצפו מחוז ולבניה הממשלה, קרית דרעילית נצרת
17511טלפו:04-6508555במשרדיהוכמקומיתועדה

יזרעאלי ולבניה לתכנו , :טלפו18120עפולה 
04-6429660ובשעותבימיבהלעיירשאיהמעוניוכל

חילקהלשהמשרדיהאמוריפתו האינטרנטובאתר,
.www.pnim.gov.il הפנימשרדשל




לבהגליל:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז
מפורטתברמהמפורטתתכניתהפקדתבדברהודעה

/19089ג'מס
מספרקומותוגובה,הגדלתאחוזיבניה:שהתכנית

בניי,סכני
הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק

הבניהו המחוזית1965–ה"התשכ, הועדה במשרדי כי
המקומית הועדה ובמשרדי הצפו מחוז ולבניה לתכנו

לבהגלילמופקדתתכניתמפורטתברמהלתכנוולבניה
מסמפורטת'ג/19089

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי ג/9169
שינוי ג/12906
שינוי ג/9354


:כלוליבתכניתומקומהשטחיה

.ני'סח:ישוב
:גושיוחלקות

:40.חלקיחלקות:19314גוש
:97.חלקיחלקות:19317גוש

:מטרתהתכנית
הקומותוגובההבני'מס,הגדלתאחוזיהבניה

:עיקריהוראותהתכנית
להבניהאחוזיהגדלת218%במקו144%

קומות3קומותבמקו5הקומותל'הגדלתמס
להבנייגובההגדלת18מ'מ12במקו'


בימיובשעותשהמשרדי,כלמעונירשאילעייבתכנית

בבניאובכל,כלמעוניבקרקע.האמוריפתוחילקהל
התכנית ידי נפגעעל אחרהרואהאתעצמו ,פרטתכנוני

 סעי פי על לכ הזכאי כל לחוק100וכ ,להגיש רשאי
 התנגדות 60תוההודעה של פרסומה ממועד ימי

בעתוניהמאוח הפרסומי בי רת הועדהלמשרדי,
הצפומחוזולבניהלתכנוהמחוזית,הממשלהקריתדר

 עילית טלפו17511נצרת :04-6508555 .העתק
מקומיתלתכנוולבניההועדההההתנגדותיומצאלמשרדי

:04-6746740טלפוני'סח,לבהגליל


כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי
1989.ט"התשמ,)וסדריעבודתו




לבהגליל:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז
מפורטתברמהמפורטתתכניתאישורבדברהודעה

/15850ג'מס
תעשיהזעירה,פ"שינויעודמשטחשצ:שהתכנית

ני'סח,מגוריוהתוויתדר+לשטחספורט
הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

והבניה 1965–ה"התשכ, ,מפורטת תכנית אישור בדבר
מפורטתמסברמה'ג/15850

וחלוקהאיחו ו:ד הבעלי/איחוד כל בהסכמת חלוקה או
בחלקמתחוהתכנית/בכלתחוהתכנית

:המתיחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי ג/6671
שינוי ג/6342


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.ני'סח:ישוב
:גושיוחלקות

:58,108109.חלקיחלקות:19269גוש
:83,9091,9394.חלקותבמלוא:19270גוש
:1921.חלקיחלקות:19270גוש
:18,2021,23,40.חלקיחלקות:19271גוש



:מטרתהתכנית
ספורט'שינוייעודמשטחציבוריפתוחותעשיהלמגוריא

למגרשיוחלוקהמלונאיואכסושירותיומסחר.


:עיקריהוראותהתכנית
ספורט'משטחציבוריפתוחותעשיהלמגוריאשינוייעוד

למגרשיוחלוקהמלונאיואכסושירותיומסחר.


בתארי בעיתוני פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
26/12/2008 הפרסומי 5899ובילקוט התשסט, ,עמוד
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1757 , 12/01/2009בתארי.נמצאת האמורה התכנית
דר,המחוזהצפוהועדההמחוזיתלתכנוולבניבמשרדי

הממשלה קרית עילית טלפו17511נצרת :04-
6508555במשרדי הוכ ולבניההועדה לתכנו מקומית
וכלהמעונירשאי:04-6746740טלפוני'סח,לבהגליל

פתוחי האמורי שהמשרדי ובשעות בימי בה לעיי
לקהל הפנימשרדשלהאינטרנטובאתר,

www.pnim.gov.il.



לבהגליל:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז
בדבראישורהודעהמפורטתתכניתמס'ג/18977
לשטחמבני'שנוייעודממגוריא:שהתכנית

סכני,ומוסדותציבור


הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה ,1965–ה"התשכ, אישור מפורטתבדבר תכנית

/18977ג'מס
:לתכניותהבאותותסהמתייח

סוגהיחס התכניתמספר
שינוי ג/9169
שינוי ג/12906
שינוי ג/6671



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.ני'סח:ישוב

:גושיוחלקות
:2223.חלקיחלקות:19271גוש



:תהתכניתמטר
ציבורוביטולמוסדותלשטחמבני'שינוייעודממגוריא

.סכניוהצעתדרגישהצבצפו"חלקמשב


:עיקריהוראותהתכנית
לשטחמבניומוסדותציבורבצפו'שינוייעודממגוריא

סכני
.חלקמשטחבניניציבורביטול

ברוחבמשולבתדרמ6הצעת'.
.קביעתתכליותלכליעודיהקרקע

ועיצובהוראותקביעתבינויוהנחיותבניה.


 התכנית הפקדת על בתאריפורהודעה בעיתוני סמה
29/07/2011 הפרסומי 6278ובילקוט א"התשע, ,עמוד

5992 , 10/08/2011בתארי.נמצאת האמורה התכנית
הצפו:משרדיב מחוז ולבניה לתכנו המחוזית הועדה ,דר

וכ:04-6508555טלפו17511נצרתעיליתהממשלהתקריי
 הבמשרדי הגלהועדה לב ולבניה לתכנו ילמקומית ני'סח,

טלפו :04-6746740המעוניי בימיוכל בה לעיי רשאי
.ובשעותשהמשרדיהאמוריפתוחילקהל




מטהאשר:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז
מקומיתמתארתכניתהפקדתבדברמסהודעה' 

/18306ג
מתארבצת:שהתכנית

הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
הוהבני המחוזית1965–ה"התשכ, הועדה במשרדי כי

המקומית הועדה ובמשרדי הצפו מחוז ולבניה לתכנו
ולבניה לתכנו  אשר מופקדת.דמטה מערבי גליל נ

מקומיתמתארמסתכנית'ג/18306
וחלוקה איחוד:איחוד לעריכת הוראות הקובעת תכנית

וחלוקהבתכניתעתידיתהנגזרתמתכניתזו
בני והרשאותהתרי להוציא:ה נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר
שינוי ג/4797
שינוי ג/3467
שינוי ג/15248
שינוי ג/11043
שינוי ג/6540

ביטול ג/2407
כפיפות תמא/34/ב/4
כפיפות תמא/15
כפיפות תממ/2/9
כפיפות תמא/34/ב/3
כפיפות תמא/19


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.בצת:ישוב
גובליתכנומרחבי:הגלילמעלה.

:גושיוחלקות
:4.חלקותבמלוא:18324גוש
:57,9.חלקיחלקות:18324גוש
:28.חלקותבמלוא:18325גוש
:263.חלקותבמלוא:18326גוש
:1,361.חלקותבמלוא:18328גוש
:30.חלקיחלקות:19006גוש



:מטרתהתכנית
א ל. תכנונית מסגרת על55קביעת נוספות נחלות

להיקעדבישובהדיוריחידותכמותולהרחבתתהקיימ
שליח348כולל"ד.

ב .בתחו בניה והוראות מותרי שימושי קביעת
.התכנית

.הישובלתחנתתדלוקבתחו/2407ביטולתכניתג.ג
'897.הקלהמקובניימדרמס.ד
ה .בצת ההיסטורי תעופה שדה במכלול מרכיבי שימור

.ושילובובהרחבתהישובובפיתוחו,ומתקניו
ו .בעלי בהסכמת מגרשי וחלוקה בהתא,איחוד

–ה"יההתשכלחוקהתכנווהבנ'סימז'להוראותפרקג
1965.



:עיקריהוראותהתכנית
ייעודיקרקעבתחוהתכניתשינו.א
1 . לקרקעחקלאית,למגוריבישובכפרימאזורחקלאי

,למבניומוסדותציבור',למגוריא,עהנחיותמיוחדות
ציבור ומוסדות ומבני תיירות למסחר ,למתקני

הנדסיי חקלאית, לקרקע פתוח, ציבורי לשטח ,לפרטי
פתוח ,מי מאגר תעלה לנחל מוצעת, לדר ,לדר

.אוטיפולנופי/לדרו,לביתקברות,משולבת
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2 .ממגוריבנחלהכפרי בישוב למגורי א, למגורי,'
 ציבור ומוסדות למבני חקלאית, לקרקע ,ציבורי לשטח

פתוח,פתוחלפרטי,משולבתולדרלדר.
3 לבעלי. ממגוריממשיכי ובני אמקצוע למגורי,'

כפרי בישוב למגורי ציבורל, ומוסדות מבני ,לשטח
,ולפרטיפתוח,ציבוריפתוח

4.משצ"פהנדסייולמתקניחקלאיתלקרקע.
5 "משפ. אפ למגורי , כפרי' בישוב למגורי,לקרקע

חקלאית פתוח, קברות,לפרטי מוצעת,לבית לדר ,לדר
.אוטיפולנופיולדרמשולבת

6.ציבורלמבנימשטחאלמגורי,'כפרילמגורבישובי,
ציבור ומוסדות ונופש,למבני לספורט חקלאית, ,לקרקע

.לדרמוצעת,למבנימשק,לדרמשולבת,לפרטיפתוח
7.מוסדאזורי(משטחספרבית(ציבורומוסדותלמבני,

.לקרקעחקלאית
8.מעתיקותחקלאיתלקרקע.
9.תדלוקמתחנתפתוחציבורילשטח.

10 . מאושרת מדרולקרקע כפרי בישוב למגורי
.חקלאית

.התויתדרכיחדשות.ב
.קביעתהוראותוזכויותבניהבשטחהתוכנית.ג
קביעתהוראותשימורבשטחהתכנית.ד



בימיובשעותשהמשרדי,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.בקרקע מעוני כל ,או בבני
ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל

רשאי,לחוק100וככלהזכאילכעלפיסעי,התכנית
 תו התנגדות של60להגיש פרסומה ממועד ימי

בעתוני הפרסומי בי המאוחרת ההודעה למשרדי,
המ הצפוהועדה מחוז ולבניה לתכנו חוזית ,קרית דר

הממשלה עילית טלפו17511נצרת :04-6508555
מקומיתלתכנוהועדהההעתקההתנגדותיומצאלמשרדי

:.04-9879621טלפו,נגלילמערבי.ד,ולבניהמטהאשר


כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
יתצהירהמאמתאתהוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוו

התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"התשמ,)וסדריעבודתו



מטהאשר:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז
הפקדתבדברמפורטתהודעהתכניתמס'ג/18664

וסדותציבורתוספתתכליותבאזורמ:שהתכנית
שביציו,ותיירות

הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965–ה"התשכ, במשרדי המחוזיתכי הועדה

הצפו מחוז ולבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי
ולבניה לתכנו  אשר מערבי.דמטה גליל מופקדתנ

/18664ג'מסתכניתמפורטת


:באותלתכניותהתהמתייחס
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי ג/15080
כפיפות תמא/34/ב/4
כפיפות תמא/35

כפיפות תמא/34/ב/3
כפיפות תמא/13
כפיפות תממ/2/9


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.שביציו:ישוב
:גושיוחלקות

:8.חלקותבמלוא:19953גוש
:7.חלקיחלקות:19953גוש



:יתמטרתהתכנ
וחלוקת החופית לסביבה שמחו באזור תכליות הוספת

.השטחהמותר
תוספתשטחעיקרילמרפסות



:עיקריהוראותהתכנית
1.זובתכניתהמוגדרביעודאבותביתשלתכליתתוספת

המבא"עפ "ת"י ותיירות: ציבור ומוסדות מבני "ואשר
 המאושרת במבני"הוגדרבתכנית ונופשמעורב מלונאות

"יאותבר
2 תת. בי המותרי הבנייה שטחי השטחחלוקת תאי

המוגדריבתכנית
3.למרפסותעיקרישטחתוספת
4.גובלותמגוריחלקותגבולעהמגרשגבולתיאו.



ותשהמשרדיבימיובשע,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.בקרקע מעוניכל ,או בבני
ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל

רשאי,לחוק100וככלהזכאילכעלפיסעי,התכנית
 תו התנגדות של60להגיש פרסומה ממועד ימי

המאוח בעתוניההודעה הפרסומי בי רת למשרדי,
הצפו מחוז ולבניה לתכנו המחוזית הועדה ,קרית דר

הממשלה עילית טלפו17511נצרת :04-6508555.
מקומיתלתכנוהועדהההעתקההתנגדותיומצאלמשרדי

אשרמטהולבניהמערבי.דגלילנ,טלפו:04-9879621.


כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
נמקותובלוויתצהירהמאמתאתהוגשהבכתבבפירוטה

התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"התשמ,)וסדריעבודתו



מעלההגליל,מטהאשר:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז


הפקדתבדברמפורטתהודעהתכניתמס'ג/19779
שלומי,מתחחמודות,3ו2מתחמי:יתשהתכנ

הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965–ה"התשכ, במשרדי המחוזיתכי הועדה

הצפו מחוז ולבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי
מעלההגליל,נגלילמערבי.ד,מטהאשרלתכנוולבניה

/19779ג'מסתתכניתמפורטמופקדתנמעלההגליל.ד
:לתכניותהבאותתהמתייחס
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי ג/3326
כפיפות ג/8437
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ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.שלומי:ישוב

'70מדרולישובוגובלתבדרמס,בתחושיפוטשלומי
.ממזרח

:גושיוחלקות
:6.חלקיחלקות:18224גוש
:5,78,10,1214.חלקיחלקות:19013גוש

:מטרתהתכנית
 בת חדשה מגורי שכונת דיור624הקמת יחידות

ציבור למוסדות שטח והקצאת ,פתוחי ציבורי שטחי
.ושטחמסחרי

:עיקריהוראותהתכנית
יעודקרקעחקליתלשטחמגורי.א מוסדות,פ"שצ,שינוי

.ציבורומסחר
.קביעתהתכליותהמותרותלכליעודקרקע.ב
.קביעתהוראותבניהבשטחהתוכנית.ג
:899בקובניימדר'ד11תיקו3א"הקלהמתמ.ד
ל45מ'אלמגוריהדרמציר'.
ל75מ'בלמגוריהדרמציר'.
ל65מ'למסחרהדרמציר.
ה .והחנייה התנועה מערכת לתכנו הוראות קביעת

ל בהתא" משרד לתכנוהנחיות התחבורה  אזורי
".למיתותנועה



ותשהמשרדיבימיובשע,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.בקרקע מעוניכל ,או בבני
ע את הרואה אחר תכנוני פרט ידיבכל על נפגע צמו

רשאי,לחוק100וככלהזכאילכעלפיסעי,התכנית
 תו התנגדות של60להגיש פרסומה ממועד ימי

בעתוני הפרסומי בי המאוחרת ההודעה :למשרדי,
הצפו מחוז ולבניה לתכנו המחוזית הועדה ,קרית דר

הממשלה עילית טלפו17511נצרת :04-6508555.
מקומיתלתכנוהועדההדותיומצאלמשרדיהעתקההתנג

אשרמטהולבניהמערבי.דגלילנ,טלפו:04-9879621,
ה הגלילהועדה מעלה ולבניה לתכנו מעלה.דמקומית נ

:04-9979659טלפומעונה,הגליל


כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמת

התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"התשמ,)וסדריעבודתו



מעלההגליל,מטהאשר:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז
הפקדתבדברמפורטתהודעהתכניתמס'ג/19781

שלומי,גבעתחמודות,5מתח:שהתכנית
הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק

והבניה 1965–ה"התשכ, במשרדי המחוזיתכי הועדה
הצפו מחוז ולבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי

מעלההגליל,נגלילמערבי.דמטהאשרלתכנוולבניה
/19781ג'מסתכניתמפורטתמופקדתנמעלההגליל.ד

:הבאותלתכניותתהמתייחס
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי ג/8437

שינוי ג/13764
שינוי ג/3326


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.שלומי:ישוב
"70.מדרולישובומתחברלדרמסתחושיפוטשלומי
גובליתכנומרחבי:אשרמטה.

:גושיוחלקות
:6.חלקיחלקות:18224גוש
:7,10.תחלקיחלקו:19013גוש



:מטרתהתכנית
 בת חדשה מגורי שכונת דיור362הקמת יחידות

ציבור למוסדות שטח פתוחי,והקצאת ציבורי שטחי
.ושטחימסחר



:עיקריהוראותהתכנית
שינוייעודקרקעהמשמשתכיערלטיפוחושטחחקלאי.א

למגורילקרקע,ציבורפ"ושצ,מסחר,מבני.
.תלכליעודקרקעקביעתהתכליותהמותרו.ב
.קביעתהוראותבניה.ג
.קביעתהנחיותבינויועיצובאדריכלי.ד
.קביעתהשלביוהתניותלביצוע.ה
.קביעתהנחיותסביבתיות.ו
ז .לאנשי נגישות והסדרת נגישות דיור יחידות הקצאת

.עמוגבלויותבסביבההבנויה
ח .והחניה התנועה מערכת לתכנו הוראות קביעת
ב ל התא "אזורי לתכנו התחבורה משרד הנחיות

".למיתותנועה


ותשהמשרדיבימיובשע,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.בקרקע מעוניכל ,או בבני
תכ פרט ידיבכל על נפגע עצמו את הרואה אחר נוני

רשאי,לחוק100וככלהזכאילכעלפיסעי,התכנית
 תו התנגדות של60להגיש פרסומה ממועד ימי

בעתוני הפרסומי בי המאוחרת ההודעה למשרדי,
הצפו מחוז ולבניה לתכנו המחוזית הועדה ,קרית דר

הממשלה עילית טלפו17511נצרת :04-6508555.
מקומיתלתכנוהועדהההעתקההתנגדותיומצאלמשרדי

אשרמטהולבניהמערבי.דגלילנ,טלפו:04-9879621
הגלילה מעלה ולבניה לתכנו מקומית מעלה.דועדה נ

:04-9979659טלפומעונה,הגליל


כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
בלוויתצהירהמאמתאתהוגשהבכתבבפירוטהנמקותו

התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"התשמ,)וסדריעבודתו



מעלההגליל:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז

מפורטתתכניתהפקדתבדברמסהודעה'גנ/18613
,שכונהמזרחית,7איכביששנויקטעתוו:שהתכנית

כסרא
הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק

והבניה המחוזית1965–ה"התשכ, הועדה במשרדי כי
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המקומית הועדה ובמשרדי הצפו מחוז ולבניה לתכנו
ולבניה לתכנו הגליל הגליל.דמעלה מעלה מופקדתנ

מפורטתמסתכנית'גנ/18613
לתכניותהבאותהמתייחסת:

סוגהיחס התכניתמספר
שינוי ג/8060



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.סמיעכסרא:ישוב

:גושיוחלקות
:3233,3537,79.חלקיחלקות:19925גוש



:מטרתהתכנית
כבישמתוואיקטע7שינויבגוש19225בחלקות36ו

בישובכסרא37


:עיקריהוראותהתכנית
1.שינולדרמגוריקרקעיעודי
2.אלמגורימאושרתמדריעודשינוי



ותשהמשרדיבימיובשע,כלמעונירשאילעייבתכנית
בבניאובכל,כלמעוניבקרקע.האמוריפתוחילקהל

התכנית ידי נפגעעל אחרהרואהאתעצמו ,פרטתכנוני
 סעי פי על לכ הזכאי כל לחוק100וכ ל, הגישרשאי

 תו ההודעה60התנגדות של פרסומה ממועד ימי
בעתוני הפרסומי בי המאוחרת הועדהלמשרדי,

הצפומחוזולבניהלתכנוהמחוזית,הממשלהקריתדר
 עילית טלפו17511נצרת :04-6508555 .העתק

למשרדי יומצא הההתנגדות ולבניההועדה לתכנו מקומית
:04-9979659טלפומעונה,לנמעלההגלי.דמעלההגליל



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי
1989.ט"התשמ,)וסדריעבודתו




מעלההגליל:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז


הפקדתבדברמפורטתהודעהתכניתמס'ג/19864
שינוייעודקרקעממגורימושבזרעית:שהתכנית

.למגוריבישובכפרימיוחד
הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק

והבניה 1965–ה"התשכ, במשרדי המחוזיתכי הועדה
 מחוז ולבניה לתכנוהצפוהמקומית הועדה ובמשרדי

ולבניה לתכנו הגליל הגליל.דמעלה מעלה מופקדתנ
/19864ג'מסתכניתמפורטת



:לתכניותהבאותתהמתייחס
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי ג/9953
שינוי משצ/114
שינוי ג/10851

כפיפות ג/12885
כפיפות ג/14950
כפיפות ג/15206
כפיפות תממ/2/9
כפיפות תמא/35

כפיפות ג/10734
כפיפות ג/10377
כפיפות ג/4144



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.)זרעית(כפררוזנוולד:ישוב

:גושיוחלקות
:34.חלקיחלקות:19857גוש
:9.חלקותבמלוא:19858גוש
:78,1014,2223.חלקיחלקות:19858גוש
:113,1529.לקותבמלואח:19859גוש
:14.חלקיחלקות:19859גוש
:46,2223.חלקיחלקות:19860גוש



:מטרתהתכנית
בישוב למגורי מיוחד ממגורי קרקע יעוד שינוי

מגרשיל14כדילאפשרשינויהגדרהשל(נחלות(כפרי
14נחלות.

.הגדלתשטחהמגרשילדונוהוספתיחידותדיור
מוסיפה "יח14תוכניתזו ד כ"סה. דיור243כ יחידות

.בכלישוב


:עיקריהוראותהתכנית
תקפיקרקעיעודישינוי.

ומגוריכפריבישובלמגוריפתוחפרטימשטח.
ומגוריכפריבישובלמגורימיוחדמגורימאזור.

.קביעתהתכליותהמותרותלכליעודקרקע
.קביעתהוראותבניה



ותשהמשרדיבימיובשע,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.בקרקע מעוניכל ,או בבני
ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל

רשאי,לחוק100עלפיסעיוככלהזכאילכ,התכנית
 תו התנגדות של60להגיש פרסומה ממועד ימי

המאוח בעתוניההודעה הפרסומי בי רת למשרדי,
הצפו מחוז ולבניה לתכנו המחוזית הועדה ,קרית דר

הממשלה עילית טלפו17511נצרת :04-6508555
מקומיתלתכנוהועדהההעתקההתנגדותיומצאלמשרדי

הגלילולבנ מעלה הגליל.דיה מעלה נ :טלפומעונה, 
04-9979659



הוגשהכאאלאתידוולאתתקבללאלתכניתהתנגדות
את המאמת תצהיר ובלווי הנמקות בפירוט בכתב
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי
1989.ט"התשמ,)וסדריעבודתו




מעלההגליל:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז
מפורטתברמהמפורטתתכניתאישורבדברהודעה

/3578ג'מס
מושבעבדו:שהתכנית

הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה מפורטת,1965–ה"התשכ, תכנית אישור בדבר

מפורטתמסברמה'ג/3578.
:כלוליבתכניתומקומהשטחיה

.עבדו:ישוב
עבדו:ישוב

:גושיוחלקות
:1.חלקיחלקות:18600גוש
:2,412,1417.חלקותבמלוא:18601גוש
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:1,3,13,18.חלקיחלקות:18601גוש
:16.חלקותבמלוא:18602גוש
:6,89,15,1721,26.חלקיחלקות:18602גוש
:23,4546.חלקיחלקות:18676גוש
:128.חלקותבמלוא:18682גוש



:מטרתהתכנית
עבדובמושבהקיילישובסטטוטורימעמדמת.



:עיקריהוראותהתכנית
.תיחושטחהפיתוחשלמושבעבדו.א
.22א"קבלתהקלהמתמ.ב
ג לשימוש. קרקע ועתודות אזורי השוניקביעת י

.בתחוהתכנית
.התויתרשתדרכילמינהוסיווג.ד
מבני,קביעתהוראותבניההמסדירותאתמגוריהאד.ה

.ציבורושירותיובנינימשקבאזוריבהמותרתהבניה
ו לביוב. בנוגע התשתיות פיתוח הנחיות קביעת ,ניקוז,

.מיוחשמל


בילקו פורסמה התכנית הפקדת על הפרסומיהודעה ט
3867,התשנא,2215עמוד,19/04/1991בתארי.



הועדההמחוזיתלתכנוהתכניתהאמורהנמצאתבמשרדי
הצפו מחוז ולבניה הממשלה, קרית דרעילית נצרת

17511טלפו :04-6508555במשרדי הוכועדה
הגלילה מעלה ולבניה לתכנו הגליל.דמקומית מעלה ,נ

טלפומעונה :04-9979659בה לעיי רשאי המעוניוכל
.בימיובשעותשהמשרדיהאמוריפתוחילקהל




מעלההגליל:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז
בדבראישורהודעהמפורטתתכניתמס'ג/17928

2בריכתכסרא:שהתכנית
הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

והבניה בדב,1965–ה"התשכ, אישור מפורטתר תכנית
/17928ג'מס



:לתכניותהבאותותהמתייחס
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי ג/14535
כפיפות תמא/35
כפיפות תמא/34/ב/4
כפיפות תממ/2/9



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:


:גושיוחלקות
:83.חלקיחלקות:19225גוש



:תהתכניתמטר
מתקניהנדסייקיימישלהקצאתשטחעבורהרחבת

.מקורות
:עיקריהוראותהתכנית

השוניליעודישטחיקביעת

אר ממגורי קרקע יעוד שינוי 'פתוח ציבורי ושטח
הנדסיי למתקניבניה היתרי למת הוראות קביעת

בתחוהתכנית


 התכנית הפקדת על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
עמוד,א"התשע,6183יובילקוטהפרסומ26/11/2010

1940,04/01/2011בתארי.


הועדההמחוזיתלתכנו:משרדיהתכניתהאמורהנמצאתב
הצפו מחוז ולבניה , הממשלהתקריידרעילית נצרת

17511טלפו:04-6508555במשרדיוכ:מקומיתועדה
הגליל מעלה ולבניה לתכנוהגליל.ד מעלה מעונה,נ

טלפו:04-9979659המעונייוכלבימיבהלעיי רשאי
.ובשעותשהמשרדיהאמוריפתוחילקהל




מעלההגליל:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז
בדבראישורהודעהמפורטתתכניתמס'ג/19746

שינוייעודקרקעלמבניומוסדותציבור:שהתכנית
כיסרא

הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה ,1965–ה"התשכ, אישור מפורטתבדבר תכנית

/19746ג'מס
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה

והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות

:המתיחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי ג/3362
כפיפות תמא/34/ב/4
כפיפות תממ/2/9
כפיפות אתמ/35
כפיפות מק/2006/61
כפיפות ג/14495


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

:גושיוחלקות
:30,56.חלקיחלקות:19200גוש

:תהתכניתמטר
.שינוייעודקרקעלמבניומוסדותציבורבכיסרא



:עיקריהוראותהתכנית
יעוד אזרחישינוי ממרכז קרקע ג( תכנית לפי /3362(

.סדותציבורלמבניומו
.הגדלתאחוזיבניהוגובה

.קביעתהוראותבניה
.קביעתהנחיותבינויועיצובאדריכלי

.קביעתהנחיותסביבתיות


 התכנית הפקדת על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
30/12/2011הפרסומיובילקוט6377,ב"התשע,עמוד

2588,15/02/2012בתארי.


ב נמצאת האמורה לתכנודימשרהתכנית הועדההמחוזית
הצפו מחוז ולבניה הממשלה, קרית דרעילית נצרת

17511טלפו:04-6508555במשרדיהוכהועדהמקומית
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:טלפומעונה,נמעלההגליל.דלתכנוולבניהמעלההגליל
04-997965ובשעות בימי בה לעיי רשאי המעוני וכל

שלהאינטרנטתרבאו,שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל
.www.pnim.gov.il הפנימשרד




מעלהחרמו:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז
ברמהמקומיתמתארתכניתהפקדתבדברהודעה

מסמפורטת'ג/17089
תכניתמתארחדשהעיקניה:שהתכנית

הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965–ה"התשכ, במשרדי המחוזיתכי הועדה

הצפו מחוז ולבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי
ולבניה לתכנוהחרמו מתארמעלה תכנית מופקדת

מפורטתברמהמסמקומית'ג/17089
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה

והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות

:המתייחסתלתכניותהבאות
גהיחססו התכניתמספר

שינוי ג/5820
שינוי ג/8624
שינוי ג/7253
שינוי ג/11686
שינוי ג/11684
שינוי ג/12240
שינוי ג/11685

כפיפות תמא/34/ב/4
כפיפות תמא/34/ב/3
כפיפות תמא/34/ב/5


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.עיקנייא:עיקיניהרחוב:ישוב
:לקותגושיוח

גוש חלקות203005: חלקי :15 ,1819 ,73 ,103,
114.
:610,12,14,16.חלקיחלקות:203010גוש
:12,6,89,1112,14חלקיחלקות:203011גוש

16.


:מטרתהתכנית
תכנומחדששלתחומתארכפרעיקניה



:עיקריהוראותהתכנית
שינוייעודיקרקע

קרקעקביעתיעודלכלהמותרותתכלית
התאמתדרכיוייעודלמצבהקייבשטח

מגורישטחשלהרחבה,כשלתוספת78מגורידונ
הקיילמתאר

הקצאתשטחינוספילמבניציבור
קביעתהוראותבנייה

קביעתהוראותלפיתוחהשטחכוללתשתיות
קביעתהוראותלמתהיתריבניהבתחוהתכנית

דונמשטחשמורתהטבעחרמו33עהגרי ,המסומני
2/3מ"בתמ

מס מדר הקלה '989 של909ו הגישה דר עבור
הישוב

לנחליפיתוחתכניתלהכנתהנחיות


בימיובשעותשהמשרדי,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.בקרקע מעוני כל ,או בבני
ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל

רשאי,לחוק100וככלהזכאילכעלפיסעי,התכנית
 תו התנגדות של60להגיש פרסומה ממועד ימי

בעתוני הפרסומי בי המאוחרת ההודעה למשרדי,
 הצפוהועדה מחוז ולבניה לתכנו המחוזית ,קרית דר

הממשלה עילית טלפו17511נצרת :04-6508555
מקומיתלתכנוהועדהההעתקההתנגדותיומצאלמשרדי

החרמומעלהובניה,12439מסעדהטל'04-6981677


כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
ובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשהאתהמאמתתצהיר

התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"התשמ,)וסדריעבודתו



מעלהנפתלי:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז

הפקדתבדברמפורטתהודעהברמהמפורטתתכנית
/19130ג'מס

,8חוזיבנייהוקוויבניבמגרשהגדלתא:שהתכנית
חורפיש

הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965–ה"התשכ, במשרדי המחוזיתכי הועדה

הצפו מחוז ולבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי
ולבניה לתכנו נפתלי מעלה מפורטתמופקדת תכנית
/19130ג'מסברמהמפורטת

:ניותהבאותלתכתהמתייחס
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי ג/6400


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.חורפיש:ישוב

:גושיוחלקות
:2,13.חלקיחלקות:19633גוש
:1011.חלקיחלקות:19634גוש



:מטרתהתכנית
ג בתכנית המאושר מעל בניה זכויות הגדלת /6400

8למגרש
בניקוויהקטנת

)צימרי(תיחידותקיטהקמת


:עיקריהוראותהתכנית
הגדלתאחוזיהבניה

שינויקובניכמסומבתשריט
דלמגורי"תוספתיח

3הקמתקיטיחידות)צימרי(
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ותשהמשרדיבימיובשע,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.בקרקע מעוניכל ,או בבני
ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל

רשאי,לחוק100וככלהזכאילכעלפיסעי,התכנית
 תו התנגדות של60להגיש פרסומה ממועד ימי

המאוח בעתוניההודעה הפרסומי בי רת למשרדי,
 הצפוהועדה מחוז ולבניה לתכנו המחוזית ,קרית דר

הממשלה עילית טלפו17511נצרת :04-6508555.
מקומיתלתכנוהועדהההעתקההתנגדותיומצאלמשרדי

24952תרשיחאמעלות1האורני,ולבניהמעלהנפתלי
טלפו:04-9978030.



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
בפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאתהוגשהבכתב

התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"התשמ,)וסדריעבודתו



מעלהנפתלי:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז
הפקדתבדברמקומיתהודעהמתארתכניתמס' 
/19686ג

התכניתש:משקלמבניחקלאימשטחיעודשינוי
גושחלב)ביתאריזהוקירור(

הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965–ה"התשכ, במשרדי המחוזיתכי הועדה

הצפו מחוז ולבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי
ולבניה לתכנו נפתלי מעלה מתארמופקדת תכנית

/19686ג'מסמקומית
:לתכניותהבאותתהמתייחס
סוגהיחס התכניתמספר

שינוי ג/16364
שינוי ג/1204

כפיפות תמא/34/ב/4
כפיפות תמא/35
כפיפות ג/12252
כפיפות ג/תממ/2/9



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.גושחלב:ישוב



:גושיוחלקות


:67.חלקותבמלוא:14132גוש
:89.חלקיחלקות:14132גוש



:מטרתהתכנית
אריזה בית הקמת שתאפשר תכוננית מסגרת יצירת

.איחסוחקלאי,וקירור


:עיקריהוראותהתכנית
שינוייעודהקרקע

קביעתתנאילמתהיתריבניה
סביבתיותהחניותקביעת

קביעתהשימושיזכויותוהוראותלמבנימשק
כשטחיהבניה"קביעתסה

קביעתהבניקוי

קביעתמגבלותבניה
קביעתתכסיתהקרקע

המבניגובהקביעת
הנחיותבינוייקביעתהוראותלפיתוחהשטח



ותשהמשרדיבימיובשע,כלמעונירשאילעייבתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.בקרקע מעוניכל ,או בבני
ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל

רשאי,לחוק100וככלהזכאילכעלפיסעי,התכנית
 תו התנגדות של60להגיש פרסומה ממועד ימי

הפרסומי בי המאוחרת בעתוניההודעה למשרדי,
הצפו מחוז ולבניה לתכנו המחוזית קרית,הועדה דר

הממשלה עילית טלפו17511נצרת :04-6508555.
מקומיתלתכנוהועדהההעתקההתנגדותיומצאלמשרדי

24952תרשיחאמעלות1האורני,ולבניהמעלהנפתלי
טלפו:04-9978030.



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמת

התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"התשמ,)וסדריעבודתו



עמקהמעיינות:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז
בדבראישורהודעהמפורטתתכניתמס'ג/18449

מושברחוב,תחנתתדלוק:שהתכנית


הודעהנמסרת בזה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה ,1965–ה"התשכ, אישור מפורטתבדבר תכנית

/18449ג'מס
:המתיחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר
שינוי ג/במ/150

כפיפות תמא/34/ב/4
כפיפות תמא/35
כפיפות ג/11708
כפיפות תממ/2/9



:השטחיהכלוליבתכניתומקומ
.רחוב:ישוב

:גושיוחלקות
:45.חלקיחלקות:23012גוש
:57,10,17.חלקיחלקות:23022גוש



:תהתכניתמטר
.'שינוייעודלתחנתתדלוקמדרגהב

.הקצאתמשטחלמסחר


:עיקריהוראותהתכנית
.פ.פ.שינוייעודמאזורחקלאילתחנתתדלוקוש

ציבור מבני משטח יעוד שינוי לאיזורמסחר, וספורט
.מסחרי

.קביעתהוראותוזכויותבניה
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 התכנית הפקדת על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
11/11/2011הפרסומיובילקוט6346,ב"התשע,עמוד

1587,22/12/2011בתארי.


הועדההמחוזיתלתכנומשרדיהתכניתהאמורהנמצאתב
הצפו מחוז ולבניה הממשלה, קרית דר עיליתנצרת

17511טלפו :04-6508555במשרדי הוכועדה
ולבניהעמקהמעיינותה לתכנומקומית ,שאביתטלפו:

04-6065850ובשעבימיבהלעיירשאיהמעוניוכלות
שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל האינטרנטבאתרו,

. www.pnim.gov.ilהפנימשרדשל




יוסף	ברון

 יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון

הדרומחוז


בארשבע:תכנומקומימרחב,דרו:מחוז
בדבראישורהודעהמפורטתברמהמפורטתתכנית

:5/03/103/60מספר
לבהסיטי:שהתכנית

לחוקהתכנו117בהתאלסעי,נמסרתבזההודעה
והבניה "התשכ, 1965,–ה אישור תכניתבדבר

:5/03/103/60מספרמפורטתברמהמפורטת


ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות


:המתיחסתלתכניותהבאות


סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 5/03/103/53 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.בארשבע:ישוב

קואורדינטהX180,800
קואורדינטהY572,650

צ בעל עיריית בני את המקשר רגל הולכי ע"יר ש
הממשלה קרית מול הרכבת תחנת ,לבית בסמו

'רח,מרכזאזרחי.בצבי'רח–חזיתדרומית.המשפט
צבי9ב



:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ.



:גושיוחלקות
:9,17,20,24.חלקיחלקות:38015גוש

מגרשי:
5/03/103/53ניתבהתאלתכ88
35לתכניתבהתא5/03/103/53
79לתכניתבהתא5ב/03/103/53



:תהתכניתמטר
ל מגורי מגדלי "יח168הקמת מעל קומות3ד

הבנוייחלקית,משרדיוחניולמגורי,מסחר
.יצחקבצבי'ברח



:עיקריהוראותהתכנית
רשטחעיקרילשימושי"מ7,616תוספתשלעד.א

מגורי,מסאתלהגדילמבלי'ד"יחההמותרהמקסימלי,
מתוכ:
1(מ1,000עד"לדיירימשותשטחעבורר,

למועדווכד/ספא/שישמשכושרחדר'.
2(שלבהיקמקורותגזוזטראותעבורעיקרישטח

מ2,016עד"ר.
רשטחשירותשמעל"מ300לעדתוספתש.ב

הקובעתלכניסה.
'.מ1ל'מ3.5שינויקוהבניהצפונימ.ג
.קביעתהוראותבדברעיצובאדריכלי.ד
.קביעתתנאילמתהיתריבניה.ה



הדרומחוז


בארשבע:תכנומקומימרחב,דרו:מחוז
בדבראישורהודעהמפורטתברמהמפורטתתכנית

:5/03/103/60מספר
לבהסיטי:שהתכנית

לחוקהתכנו117בהתאלסעי,נמסרתבזההודעה
והבניה "התשכ, 1965,–ה אישור תכניתבדבר

:5/03/103/60מספרמפורטתברמהמפורטת


ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות


:המתיחסתלתכניותהבאות


סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 5/03/103/53 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.בארשבע:ישוב

קואורדינטהX180,800
קואורדינטהY572,650

צ בעל עיריית בני את המקשר רגל הולכי ע"יר ש
הממשלה קרית מול הרכבת תחנת ,לבית בסמו

'רח,מרכזאזרחי.בצבי'רח–חזיתדרומית.המשפט
צבי9ב



:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ.



:גושיוחלקות
:9,17,20,24.חלקיחלקות:38015גוש

מגרשי:
5/03/103/53ניתבהתאלתכ88
35לתכניתבהתא5/03/103/53
79לתכניתבהתא5ב/03/103/53



:תהתכניתמטר
ל מגורי מגדלי "יח168הקמת מעל קומות3ד

הבנוייחלקית,משרדיוחניולמגורי,מסחר
.יצחקבצבי'ברח



:עיקריהוראותהתכנית
רשטחעיקרילשימושי"מ7,616תוספתשלעד.א

מגורי,מסאתלהגדילמבלי'ד"יחההמותרהמקסימלי,
מתוכ:
1(מ1,000עד"לדיירימשותשטחעבורר,

למועדווכד/ספא/שישמשכושרחדר'.
2(שלבהיקמקורותגזוזטראותעבורעיקרישטח

מ2,016עד"ר.
רשטחשירותשמעל"מ300לעדתוספתש.ב

הקובעתלכניסה.
'.מ1ל'מ3.5שינויקוהבניהצפונימ.ג
.קביעתהוראותבדברעיצובאדריכלי.ד
.קביעתתנאילמתהיתריבניה.ה



התכניתהפקדתעלהודעהבתאריבעיתוניפורסמה
16/12/2011 הפרסומי 6368ובילקוט ,התשעב,

.26/01/2012בתארי2311,דעמו


ב נמצאת האמורה המחוזיתמשרדיהתכנית הועדה
הדרומחוזולבניהלתכנו,4התקוהשבעבאר84100

טלפו :08-6263795במשרדי וכלתכנומקומיתועדה
ולבניהבארשבע ,מנח2בגיטלפושבעבאר :08-

6463807 ובש, בימי בה לעיי רשאי המעוני ותעוכל
האינטרנטובאתר,שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל

. www.pnim.gov.ilהפנימשרדשל


אביהלר
יושבראשהועדההמחוזית 

הדרומחוזולבניהלתכנו


הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

צור הדסה בניה ופיתוח )1999( בע"מ
)ח"פ 51-274088-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון על ידי נושים ומינוי מפרקת

מן  מיוחדת שלא  כללית  כי באסיפה  בזה הודעה  נמסרת 
נושים של  ובאסיפת   14.6.2012 המניין של החברה הנ"ל מיום 
לפרק  מיוחדת  נתקבלה החלטה   17.6.2012 מיום  הנ"ל  החברה 
את החברה בפירוק מרצון על ידי נושים ולמנות את עו"ד מיכל 

מיכלסון, מרח' מנחם בגין 7, רמת גן, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

מיכל מיכלסון, עו"ד, מפרקת

כ.ח. הידרו שרותים צפון )1986( בע"מ 
)ח"פ 51-110424-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 10.9.2012 בשעה 16.00, במשרד המפרק, שד' 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,16 ים  פל 
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כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריאל פלביאן, עו"ד, מפרק

חן גדרה בע"מ 
)ח"פ 51-417050-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,38 גוריון  בן  ברח'   ,11.00 10.9.2012 בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
גדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                              יחזקאל קורן, מפרק

אלמוג ספירות בע"מ 
)ח"פ 51-353215-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 10.9.2012 בשעה 18.00, ברח' מפרץ שלמה 68, 
חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                              גלבוע עצמון, מפרק

ב.ר.ד חברה לחקלאות בע"מ 
)ח"פ 51-131995-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 13.9.2012 בשעה 19.00, בבית המפרקת, רח' 
בורוכוב 45, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               רונית פינסברג, מפרקת

עדן תכלת וארגמן )2010( בע"מ 
)ח"פ 51-451713-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 19.8.2012 בשעה 11.00, במשרדי החברה, רח' 
מוהליבר 34, יהוד-מונסון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               אריאל גולדברג, מפרק

זה אינטראקטיב דיזיין בע"מ 
)ח"פ 51-392442-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
כוח  בא  במשרדי   ,10.00 בשעה   20.9.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
החברה עו"ד מור סוויל, רח' מנחם בגין 12, רמת גן, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                              יורם זמל, מפרק

קרול מרפאות שיניים בע"מ 
)ח"פ 51-235913-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 20.9.2012 בשעה 9.00, במשרדי המפרק, רח' הרצל 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  לציון,  ראשון   ,13
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יהודה בן יהודה, עו"ד, מפרק

לאוד נויז הפקות בע"מ 
)ח"פ 51-339822-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 20.9.2012 בשעה 9.00, במשרדי המפרק, רח' הרצל 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  לציון,  ראשון   ,13
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יהודה בן יהודה, עו"ד, מפרק

יומסה אטרקציה בע"מ 
)ח"פ 51-366069-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 20.9.2012 בשעה 12.00, אצל עו"ד אילן דהן, רח' 
הרב קוק 8, ירושלים לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                              יואל אדרעי, מפרק
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י.מ גוטסמן החזקות בע"מ 
)ח"פ 51-281945-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החבר לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ננמסרת 
החר של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  ררות 
10.00, ברח' הבנקים  20.9.2012 בשעה  ברה הנ"ל תתכנס ביום 
כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,9
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דנה אטלס, עו"ד, מפרקת

גריילוק ישראל ניהול 2006 בע"מ 
)ח"פ 51-385313-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
ההנ"ל תתכנס ביום 23.9.2012 בשעה 12.00, במשרד צמח, שנייר
דר ושות', עורכי דין, רח' ראול וולנברג 2, רמת החייל, תל אביב, 
טל' 03-7684300, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איילת )מימי( צמח, עו"ד, מפרקת

פי גי אם אי טכנולוגיה בע"מ 
)ח"פ 51-266820-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
דין  עורכי  במשרד   ,12.00 24.9.2012 בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
ניר עמיחי ושות', רח' אלכסנדר ינאי 4, הרצליה פיתוח, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
ננעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובר

ניירות של החברה.

                                              ניר עמיחי, עו"ד, מפרק

איסאינט לדר בע"מ 
)ח"פ 51-185054-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
דין  עורכי  במשרד   ,12.00 24.9.2012 בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
ניר עמיחי ושות', רח' אלכסנדר ינאי 4, הרצליה פיתוח, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
ננעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובר

ניירות של החברה.

                                              ניר עמיחי, עו"ד, מפרק

אילפורד בע"מ 
)ח"פ 51-194303-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
דין  עורכי  במשרד   ,12.00 24.9.2012 בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
ניר עמיחי ושות', רח' אלכסנדר ינאי 4, הרצליה פיתוח, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
ננעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובר

ניירות של החברה.

                                              ניר עמיחי, עו"ד, מפרק

שארמן אם.טי. בע"מ 
)ח"פ 51-276331-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
דין  עורכי  במשרד   ,12.00 24.9.2012 בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
ניר עמיחי ושות', רח' אלכסנדר ינאי 4, הרצליה פיתוח, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
ננעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובר

ניירות של החברה.

                                              ניר עמיחי, עו"ד, מפרק

לנקר - חלקי חילוף למכוניות בע"מ 
)ח"פ 51-045293-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
תל   ,5 תובל  ברח'   ,10.30 בשעה   25.9.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                             חנן לינקר, מפרק

א.ג וואזה לבניה בע"מ 
)ח"פ 51-269410-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,4 המעלות  ברח'   ,10.30 בשעה   26.9.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
קומה 4, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                              ג'לאל רדואן, מפרק



נטקום ג'י אס בע"מ 
)ח"פ 51-275787-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 27.9.2012 בשעה 10.00, ברח' מרטין גהל 7, 
פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                              ירון שביט, עו"ד, מפרק

סי. איי. סי בנייה והשקעות בע"מ 
)ח"פ 51-275305-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,53 רוטשילד  ברח'   ,16.00 27.9.2012 בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                              יוסף רחמים, רו"ח, מפרק

אסי שווארמה בע"מ 
)ח"פ 51-201373-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,53 רוטשילד  ברח'   ,12.00 27.9.2012 בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                              יוסף רחמים, רו"ח, מפרק

רפאל	טולדנו	בע"מ
)ח"פ 51-413031-9(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.7.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפאל טולדנו, מיבנאל, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,25.11.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
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.

                                    רפאל טולדנו, מפרק
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תיקון	טעות
בילקוט  גבייה שפורסם  ופקיד  על הגבייה  במינוי ממונה 
המים  "תאגיד  במקום   ,2894 עמ'  התשע"ב,   ,6385 הפרסומים 
והביוב  המים  "תאגיד  להיות  צריך  בע"מ",  יובלים  והביוב 

יובלים אשדוד בע"מ".
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תיקון	טעות	דפוס
חזקה  ולקנות  בקרקע  זכויות  לרכוש  כוונה  על  בהודעה 
בילקוט  שפורסמה  לגביה  חל  לא  לפקודה  5א  שסעיף  בקרקע 
ג/10895  תכנית  לעניין   ,5419 עמ'  התשע"ב,   ,6449 הפרסומים 
)עכו(, שם החותם צריך להיות שמעון לנקרי ולא כפי שפורסם.

)חמ 3-2(

5708          ילקוט הפרסומים 6456, י"ח באב התשע"ב, 6.8.2012
ISSN 0334-3030       סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי המחיר 24.30 שקלים חדשים  




