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נתיבות:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז



בדבראישורהודעהברמהלאומילדיורתכנית
מסמפורטת'22/03/135

"שעריהעיר:"שהתכנית
הודעה בזה נמסרת , לסעי ל24בהתאהליכי חוק

ו הבנייהתכנו בנייהלהאצת למגורי)שעה )הוראות
מיברמהתכניתלדיורלאובדבראישור2011,א"התשע

מסמפורטת'22/03/135.
.ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה

יה להוציא:והרשאותבנייהתרי נית שמכוחה תכנית
.היתריאוהרשאות

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי 7/02/328 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.נתיבות:שוביי

קואורדינטה:X160000
קואורדינטה:Y594250 

מס בכביש הגובל שטח '25ובגבול צפו מצד
.המוניציפאלישלהעירנתיבותממערב



:גבולותהתכנית
.כמסומבתשריטבקוכחול

גובליתכנומרחבי:שמעוני.


:גושיוחלקות
מוסדרלא100278גוש,חלקות3-8חלקי.

בהסדר(גוש(100276/1,חלקה7חלקי.
).בהסדר(100276שגו



:התכניתמטרת
ד''יח1,676הקמתשכונתמגוריחדשהבהיקשלכ

הצפובגבולהנתיבותהעירשלמערבי.



:עיקריהוראותהתכנית
1 . משינוי למגוריייעוד חקלאי שטח ,דרכי ,מבני

.פ''ומוסדותציבורושצ
2 בנייה. הוראות קביעת ,בניי קווי בינו, יעקרונות

.והנחיותלעיצובאדריכלי
3.זכויותקביעת,בנייהומגבלותהנחיות.
4.בנייההיתרילמתתנאיקביעת.
5.סביבתיותהנחיותקביעת.



התכניתהפקדתעלהודעהבתאריבעיתוניפורסמה:
08/05/2012 ,בתאריהתכניתבתחושלטי גבי :על
ה01/04/2012 משרד של האינטרנט ובאתר פני

בתארי:20/03/2012.


ועדהלדיורלאומיהומשרדיהתכניתהאמורהנמצאתב
הדרו מחוז והתקו, שבע4ה באר ':טל.84100,
08-6263880 , במשרדי הוווכ לתכנוהעדה מקומית
נתיבות ולבנייה 'שד, ירושלי4נתיבות,80200.טל':

9938735-08 הפנ. משרד של באינטרנט :יובאתר
il.gov.pnim.www , מעונוכל ייבימיבה לעיי רשאי

לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ובאתריובשעות
.האינטרנט







רהט:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז

בדבראישורהודעהברמהלאומילדיורתכנית
מסמפורטת'17/03/426
6מתחרהטדרו:שהתכנית
הודעה בזה נמסרת , לסעי 24בהתאלהליכי חוק

 למגורי הבנייה להאצת ובנייה שעה(תכנו )הוראות
"התשע 2011–א , אישור לאומיבדבר לדיור תכנית

'17/03/426מסברמהמפורטת
.ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה

בנ להו:והרשאותייההיתרי נית שמכוחה ציאתכנית
.היתריאוהרשאות

:חסתלתכניותהבאותיהמתי
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי 7/02/305 
כפיפות 17/02/402 
כפיפות 17/02/406 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.רהט:שוביי

קואורדינאטהX: 175650
קואורדינאטהY: 586900

למדרוגבו,'12דרמסגבולמצפו,דרוהעיררהט
וממערבמסדר'20,ממזרחגבולמסכביש'6.



:גבולותהתכנית
.כמסומבתשריטבקוכחול

:גושיוחלקות
מוסדר100226/3גוש,מגושחלק,חלקה66חלקי.

בהסדר(גוש(100230.
מוסדר100230/3גוש,מגושחלק,חלקה22חלקי.
4,2.חלקיחלקה,חלקמגוש,100230/4גושמוסדר
מוסדר 100824גוש מגוש, חלק , חלקה 89חלקי ,88,

87,86.
מוסדר100825גוש,מגושחלק,חלקה119חלקי,118.
מוסדר100826גוש,מגושחלק,חלקה78חלקי,77,76.

 מוסדר 100838גוש מגוש, חלק , חלקה ,117חלקי
116,107.

מוסדר100839גוש,מגושחלק,חלקה122חלקי.
 גוש 100840מוסדר מגוש, חלק חלקה, 99חלקי ,98,
97,96.

מוסדר400126גוש,הגושכל,בשלמותחלקה1חלקי.
מוסדר400125גוש,הגושכל,בשלמותחלקה8חלקי.
מוסדר400138גוש,הגושכל,בשלמותחלקה3חלקי.








נתיבות:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז



בדבראישורהודעהברמהלאומילדיורתכנית
מסמפורטת'22/03/135

"שעריהעיר:"שהתכנית
הודעה בזה נמסרת , לסעי ל24בהתאהליכי חוק

ו הבנייהתכנו בנייהלהאצת למגורי)שעה )הוראות
מיברמהתכניתלדיורלאובדבראישור2011,א"התשע

מסמפורטת'22/03/135.
.ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה

יה להוציא:והרשאותבנייהתרי נית שמכוחה תכנית
.היתריאוהרשאות

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי 7/02/328 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.נתיבות:שוביי

קואורדינטה:X160000
קואורדינטה:Y594250 

מס בכביש הגובל שטח '25ובגבול צפו מצד
.המוניציפאלישלהעירנתיבותממערב



:גבולותהתכנית
.כמסומבתשריטבקוכחול

גובליתכנומרחבי:שמעוני.


:גושיוחלקות
מוסדרלא100278גוש,חלקות3-8חלקי.

בהסדר(גוש(100276/1,חלקה7חלקי.
).בהסדר(100276שגו



:התכניתמטרת
ד''יח1,676הקמתשכונתמגוריחדשהבהיקשלכ

הצפובגבולהנתיבותהעירשלמערבי.



:עיקריהוראותהתכנית
1 . משינוי למגוריייעוד חקלאי שטח ,דרכי ,מבני

.פ''ומוסדותציבורושצ
2 בנייה. הוראות קביעת ,בניי קווי בינו, יעקרונות

.והנחיותלעיצובאדריכלי
3.זכויותקביעת,בנייהומגבלותהנחיות.
4.בנייההיתרילמתתנאיקביעת.
5.סביבתיותהנחיותקביעת.



התכניתהפקדתעלהודעהבתאריבעיתוניפורסמה:
08/05/2012 ,בתאריהתכניתבתחושלטי גבי :על
ה01/04/2012 משרד של האינטרנט ובאתר פני

בתארי:20/03/2012.


ועדהלדיורלאומיהומשרדיהתכניתהאמורהנמצאתב
הדרו מחוז והתקו, שבע4ה באר ':טל.84100,
08-6263880 , במשרדי הוווכ לתכנוהעדה מקומית
נתיבות ולבנייה 'שד, ירושלי4נתיבות,80200.טל':

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובנייה 
 להאצת הבנייה למגורים )הוראת שעה(, 
התשע"א-2011, וחוק התכנון והבנייה, 

התשכ"ה-1965
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:התכניתמטרת
.א  הכולל המתח של חדש יח1355תכנו"ד

.האוכלוסייההבדואיתכיהמיוחדישלוהתאמהלצר
.ב ממגוריקרקעייעודישינוי,פ"שצ,וקרקעדרכי

א מגורי לאזורי חקלאית ב', ע',גו' מגורי לאזור
ב מסחרית חזית גו' ,'לדרכי ציבור, לבנייני ,לשטח

,לאזורמסחר,לשטחציבוריפתוח,למתקהנדסילשטח
.נשיקתלחניהציבוריתולשטחלתעסו

.ג  הציבור צורכי ושטחיהסדרת ציבור מבני
פתוחיציבוריי.

.ד הראשיות דרכי לאור מסחרית חזית הגדרת
במתח.

.ה זכויותקביעת,בנייהומגבלותהנחיות.
.ו בנייהלהוראותתנאיקביעת.


:עיקריהוראותהתכנית
.א מגורי שכונות להקמת תכנונית מסגרת יצירת

חדשות רובע ע117/3ו116/2בתת רהט בדרו"י
ייעודקביעתדרכי והתווית השטחי של ושימוש
.הגישה

.ב זכויותקביעת,הוראות,בנייהומגבלותהנחיות.
.ג בשטח קיימי מבני להריסת הוראות קביעת

התכנית
.ד ליישו והוראות נופי לפיתוח הוראות קביעת

.התכנית


:פורסמהבעיתוניבתאריתכניתהודעהעלהפקדתה
3/5/2012 ,בתארי התכנית בתחו שלטי גבי :על
16/5/2012הפני משרד של האינטרנט ובאתר

בתארי:17/4/2012.


ועדהלדיורלאומיהו:משרדיהתכניתהאמורהנמצאתב
הדרו מחוז והתק, שבע,4וה ':טל.,84100באר

.08-6263880במשרדי וכ:הו לתכנוהועדה מקומית
'טל.ולבנייהרהט :08-9914874.שלבאינטרנטובאתר
הפני משרד :il.gov.pnim.www מעונייו, רשאיכל

פתוחי האמורי שהמשרדי ובשעות בימי בה לעיי
.ובאתריהאינטרנטלקהל

הלראבי
יו"הועדהלאומירלדיור
 מחוזדרו











ירושליחוזמ



ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז

הפקדתבדברהודעהמיתארתכניתברמהמקומית
א/'6059מסטתמפור

,וקומותבישיבתמירבנייהתוספת:שהתכנית 
ביתישראל'שכ22,זוננפלד'רח

הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי

ל בנייהלתכנוירושלי הועדההמקומיתובמשרדימחוז
ול בנייהלתכנוירושלימופקדתמיתארתכניתמקומית

א/'6059מסברמהמפורטת
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה

בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות

:לתכניותהבאותהמתייחסת
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי במ/4383 
שינוי 6059 
ביטול 62 

כפיפות 5022 
כפיפות 5166/ב 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
יישוב ירושלירחוב: : 22זוננפלד ,שכונתביתישראל,

.מתחישיבתמיר
כחולבקובתשריטהמסומניהגבולותפיעלהכל.

קואורדינטהX: 221225
קואורדינטהY: 632825



:גושיוחלקות
:45.חלקותבמלוא:30087גוש:לאמוסדר



:מטרתהתכנית
ייעודשינוילמוסדות,ותוספתקומותבנייהתוספת.

:עיקריהוראותהתכנית
1.במערייעודשינוילהלכמפורטהקרקעי:

ומוסדות למבני למוסד ושטח מיוחד מגורי מאזור
ציבור.

2.לתוספותבינויבנייהקביעתלהלכמפורט:
 לתוספות בינוי בנייהקביעת תוספת לש2וגג קומות

.בהתאלנספחהבינוי,עפיר
3.לבניקוויבנייהקביעת,כאמור.
4 ה. לבנייההגדלתשטחי וקביעת 1639.30בשטח
118.85רשטחיעיקרייו"מ1520.45מתוכ(ר"מ

).שטחישירות
5.התוספותלהקמתביצועשלביבנייהקביעת,כאמור.
6.למתנאיוקביעתבינויהוראותקביעתהיתרבנייהת

בשטח.


כלבתכניתמעוניילעיירשאי,ובשעבימישהמשרדיות
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפני www.pnim.gov.il.כלבקרקעמעוניי,בכלאובבני
וכ,התכניתפרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידי

 סעי פי על לכ הזכאי חוקל100כל ,להגיש רשאי
 התנגדות 60בתוההודעה של פרסומה ממועד ימי

בע הפרסומי בי תונייהמאוחרת הועדהלמשרדי,
ירושלי1,שלומציו,מחוזירושליבנייההמחוזיתלתכנול

91010,טל':02-6290263 .יומצא ההתנגדות העתק
וללמשרדי לתכנומקומיתבנייהועדהירושלי,ספראככר

1,ירושלי,טל':02-6296811
כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה

ובהתאלתקנותהתכנוהעובדותשעליההיאמסתמכת
בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי

1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו




 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965

:התכניתמטרת
.א  הכולל המתח של חדש יח1355תכנו"ד

.האוכלוסייההבדואיתכיהמיוחדישלוהתאמהלצר
.ב ממגוריקרקעייעודישינוי,פ"שצ,וקרקעדרכי

א מגורי לאזורי חקלאית ב', ע',גו' מגורי לאזור
ב מסחרית חזית גו' ,'לדרכי ציבור, לבנייני ,לשטח

,לאזורמסחר,לשטחציבוריפתוח,למתקהנדסילשטח
.נשיקתלחניהציבוריתולשטחלתעסו

.ג  הציבור צורכי ושטחיהסדרת ציבור מבני
פתוחיציבוריי.

.ד הראשיות דרכי לאור מסחרית חזית הגדרת
במתח.

.ה זכויותקביעת,בנייהומגבלותהנחיות.
.ו בנייהלהוראותתנאיקביעת.


:עיקריהוראותהתכנית
.א מגורי שכונות להקמת תכנונית מסגרת יצירת

חדשות רובע ע117/3ו116/2בתת רהט בדרו"י
ייעודקביעתדרכי והתווית השטחי של ושימוש
.הגישה

.ב זכויותקביעת,הוראות,בנייהומגבלותהנחיות.
.ג בשטח קיימי מבני להריסת הוראות קביעת

התכנית
.ד ליישו והוראות נופי לפיתוח הוראות קביעת

.התכנית


:פורסמהבעיתוניבתאריתכניתהודעהעלהפקדתה
3/5/2012 ,בתארי התכנית בתחו שלטי גבי :על
16/5/2012הפני משרד של האינטרנט ובאתר

בתארי:17/4/2012.


ועדהלדיורלאומיהו:משרדיהתכניתהאמורהנמצאתב
הדרו מחוז והתק, שבע,4וה ':טל.,84100באר

.08-6263880במשרדי וכ:הו לתכנוהועדה מקומית
'טל.ולבנייהרהט :08-9914874.שלבאינטרנטובאתר
הפני משרד :il.gov.pnim.www מעונייו, רשאיכל

פתוחי האמורי שהמשרדי ובשעות בימי בה לעיי
.ובאתריהאינטרנטלקהל

הלראבי
יו"הועדהלאומירלדיור
 מחוזדרו











ירושליחוזמ



ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז

הפקדתבדברהודעהמיתארתכניתברמהמקומית
א/'6059מסטתמפור

,וקומותבישיבתמירבנייהתוספת:שהתכנית 
ביתישראל'שכ22,זוננפלד'רח

הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי

ל בנייהלתכנוירושלי הועדההמקומיתובמשרדימחוז
ול בנייהלתכנוירושלימופקדתמיתארתכניתמקומית

א/'6059מסברמהמפורטת
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
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ירושלי:מרחבתכנומקומי,ליירוש:מחוז

תכניתהפקדתבדברמיתארהודעהברמהמקומית
מסמפורטת'11639/א

'עמאיזורמגוריחדשראסאל:שהתכנית
הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי
ל ובמשרדבנייהלתכנוירושלי הועדההמקומיתמחוז י
ול בנייהלתכנותכניתמופקדתירושלימיתארמקומית

מפורטתמסברמה'11639/א
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 4585/ב 
ביטול 2668 
ביטול 62 

כפיפות מק/5022/א 
כפיפות 5166/ב 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
'עמשכונתקובסהראסאל,ירושלי:יישוב

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול
קואורדינטהX: 630550
קואורדינטהY: 223800



:גושיוחלקות
:30898.גושיבחלקיות:לאמוסדר



:תהתכניתמטר
ראסבשכונתחדשמגורילאזורתכנוניתמסגרתיצירת

ודעמאל.



:עיקריהוראותהתכנית
1.במערייעודשינוילהלכמפורטקרקעי:

'.מיוחדוציבוריפתוחלמגוריב6ממגורי.א
.וציבוריפתוח'משטחלתכנובעתידלמגוריב.ב

2.בנייהתוספתחדשימבניוהקמת.
3.לחדשיבניקוויבנייהקביעתכאמורמוצעת.
4.מבניבגיהוראותקביעת,להריסהוגדרותסככות.
5.מסהגדלת'להקומות4חניהקומתמעלקומות.
6.יחמספרל"הגדלתד58יח"ד.
7.התכניתלמימושביצועשלביקביעת.
8.הילמתותנאיופיתוחבינויהוראותתרקביעת



כלבתכניתמעוניילעיירשאי,שהמשרדיובשעותבימי
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפני www.pnim.gov.il.כלבקרקעמעוניי,בכלאובבני
וכ,פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית

 סעי פי על לכ הזכאי לחוק100כל ,להגיש רשאי
הת נגדות 60בתוההודעה של פרסומה ממועד ימי

בעיתוני הפרסומי בי המאוחרת ,הועדה למשרדי
ירושלי,1שלומציו,מחוזירושליבנייההמחוזיתלתכנול

91010,טל':02-6290263 .יומצא ההתנגדות העתק

ככרספרא,ירושליבנייהלמשרדיועדהמקומיתלתכנוול
1,ירושלי,טל':02-6296811

כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו




ירושלי:ומימרחבתכנומק,ירושלי:מחוז

תכניתהפקדתבדברמיתארהודעהמקומיתמס'
11904/א

פנימיהלתלמידי,הקמתמוסדציבורי:שהתכנית
ישיבה,רח'23אלפנדרי,25,שכ'משהזכרו

הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה 1965ה"התשכ, , במשרדי הכי מחוזיתהועדה

ל מחובנייהלתכנוירושלי הועדההמקומיתז ובמשרדי
ול בנייהלתכנוירושליתכניתמיתארמופקדתמקומית

א/'11904מס
אוחלוקהבהסכמתכלהבעלי/איחודו:איחודוחלוקה

בחלקמתחוהתכנית/בכלתחוהתכנית
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
לתכניותהבאותהמתייחסת:

סוגהיחס התכניתמספר 
ביטול 4652 
ביטול 62 

כפיפות 5166/ב 
כפיפות מק/5022/א 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
25,23.אלפנדרי:ירושלירחוב:יישוב

משהזכרושכונת,
קואורדינטהX 220/245
קואורדינטהY 632/770

.חולהכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכ


:גושיוחלקות
:5253.חלקותבמלוא:30070גוש



:מטרתהתכנית
 פנימיהייעודשינוי  הקמת לצור למוסד ממגורי

ישיבהלתלמידי.


:עיקריהוראותהתכנית
 משינוי ייעוד מגורי מיוחד3אזור מגורי ומאזור

לחינוציבורומוסדותלמבני.
חבנילבנייתבינויקביעתהקיילבנימשותבקירדש

חדמבנההריסתתוציבורומוסדותלמבנילשימוש
בחלקהקיי53קומתי.

בחלקהלמבנהרעפיגגלתוספתבינויקביעת52.
ה בתאשטחמסבנייהקביעתשטחי '400שלבהיק

"מ962.44 (ר מ858.49מתוכ"עיקריי שטחי ר 
).רשטחישירות"מ103.95ו
לבניקוויבנייהקביעת,כאמור.



649 ילקוט הפרסומים 6491, ט"ז בחשוון התשע"ג, 1.11.2012

בחלקההקומותמספרהגדלת53למקומה4קומות
רעפיוגג,52בחלקהרעפיגגתוספת.

לתלמידיפנימיהעבורשימושיקביעת.
להעתקהעבגיהוראותקביעת.
חלק איחוד בגי הוראות כלקביעת בהסכמת ות

הבעלי.
ו היתרקביעתהוראותבינוי למתתנאיבנייהקביעת

.בשטח
מבנהבגיהוראותקביעת,להריסהוגדרמדרגות.
התכניתלמימושביצועשלביקביעת.


כלבתכניתמעוניילעיירשאי,שהמשרדיובשעותבימי
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.כלבקרקעמעוניי,בכלאובבני
וכ,פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית

 סעי פי על לכ הזכאי לחוק100כל ,להגיש רשאי
 התנגדות 60בתוההודעה של פרסומה ממועד ימי

בעתוניהפרסומיביהמאוחרת,למשרדי:מחוזיתועדה
,91010ירושלי1,שלומציו,מחוזירושליייהבנלתכנול

02-6290263:'טל למשרדי. יומצא ההתנגדות העתק
ה ולהועדה לתכנו ירושליבנייהמקומית יכ, ספרא ,1כר

ירושלי,טלפו02-6296811.
הוגשהכאאלאתידוולאתתקבללאלתכניתהתנגדות

תהעובדותבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתא
וה התכנו לתקנות ובהתא מסתמכת היא בנייהשעליה

)וסדרי חוקר סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי
1989.ט"תשמ,)עבודתו





ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז

תכניתהפקדתבדברמיתארהודעהמקומיתמס'
12010

'עמדבבניקייבראסאל"תוספתיח:שהתכנית
הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי
ל בנייהלתכנוהמקומיתהועדה ירושליובמשרדי מחוז
ול בנייהלתכנותכניתמופקדתירושלימיתארמקומית

'12010מס
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציאת:והרשאותהיתרי נית שמכוחה כנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
ביטול 2668 
ביטול 62 

כפיפות מק/5022/א 
כפיפות 5166/ב 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

'עמשכונתראסאל,ירושלי:יישוב
.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול

X: 223160אורדינטהקו
קואורדינטהY: 630980



:גושיוחלקות
:38.חלקיחלקות:29989גוש



:מטרתהתכנית
 תוספת לש  הקיי הבני מעל קומות שתי 4תוספת

.ד"יח9כ"דסה"יח


:עיקריהוראותהתכנית
1.משינויייעודמגוריב5אזורמגורילאזור'.
2 יחי. להרחבות בינוי בקומתקביעת קיימות דיור דות

 מרת א, וקומה קרקע ' הבני2ותוספת מעל קומות
יצירתלש4הקייבהתאהכל חדשותדיוריחידות
'1.לנספחהבינוימס

3 . שטחי לבנייההגדלת וקביעת  התכנית  בשטח
"מ1386 מתוכ ו1167ר עיקריי שטחי218מ"ר

שירותשטחי.
4.בניקוויקביעתלתוספתבנייה,כאמור.
5.מהדיוריחידותמספרהגדלת5ל9דיוריחידות.
6 קומותמעל4קומותל2הגדלתמספרהקומותמ.

חלקיתמרתקומת.
7.בלבדלמגוריבשטחהשימושיקביעת.
8.היתרלמתתנאיוקביעתבינויהוראותבנייהקביעת

בשטח.
9.בגיהוראותקביעתלשימורעצי.
10.להריסהגדרותבגיהוראותקביעת.
11.לתכניתביצועשלביקביעת.



כלבתכניתמעוניילעיירשאי,שהמשרדיובשעותבימי
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפני www.pnim.gov.il.כלבקרקעמעוניי,בכלאובבני
וכ,תעצמונפגעעלידיהתכניתפרטתכנוניאחרהרואהא

 סעי פי על לכ הזכאי לחוק100כל ,להגיש רשאי
 התנגדות 60בתוההודעה של פרסומה ממועד ימי

בעיתוני הפרסומי בי המאוחרת ,הועדה למשרדי
ירושלי,1שלומציו,מחוזירושליבנייההמחוזיתלתכנול

91010,טל':02-6290263 ההתנגדו. יומצאהעתק ת
ככרספרא,ירושליבנייהלמשרדיועדהמקומיתלתכנוול

1,ירושלי,טל':02-6296811
כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

בהתנגדויות(בנייהוה נוהל לתכניתסמכויותחוקרסדרי
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו











ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז

תכניתהפקדתבדברמיתארהודעהברמהמקומית
מסמפורטת'12123

בניינימגוריחדשיותוספותלבניני:9שהתכנית
הקיימי,48יח"ד,אטור

הודעה בזה נמסרת ,לסעי בהתא89התכנו לחוק
בנייהוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי

ל בנייהלתכנוהמקומיתהועדה ירושליובמשרדי מחוז
ול בנייהלתכנותכניתמופקדתירושלימיתארמקומית

מפורטתמסברמה'12123
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אוחלוקהבהסכמתכלהבעלי/איחודו:איחודוחלוקה
התכניתבחלקמתחו/בכלתחוהתכנית

בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

ביטול 62 
ביטול 3085 

כפיפות מק/5022/א 
כפיפות 5166/ב 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
טורא'מזרחיתלשכ,אלחרדוב:ירושלירחוב:יישוב

קואורדינטהX: 224150
קואורדינטהY: 632025



:גושיוחלקות
:30895.גושיבחלקיות



:מטרתהתכנית
 להקמת תכנונית מסגרת 8יצירת בני מגורי 4בנייני

ותוספתומחסניחניהקומתמעל2קומותמעלקומות
בקיי2בניומחסניחניהקומתמעלקומות.



:עיקריהוראותהתכנית
:יקרקעכמפורטלהלייעודשינויבמער.א

1 . ב5ממגורי למגורי מיוחד , פתוח' ,לציבורי
מוצעתלדר.

2.בלמגוריפתוחמנו,'פתוחלציבורי,למגורי
מוצעתולדרציבורומוסדותמבני.

:קביעתהבינוייהבאיבשטח.ב
1.מסשטחתא'1ושלמגוריחדשבניהקמתטח

 ב בקומתקרקע ילדי לג קומותמעל4ציבורי
 יצירת לש ומחסני חניה ו2קומת 9כיתות

"יח חדשות ד ה, שטחי ימרביהבנייהוקביעת 
"מ1624ל מתוכ שטחיעיקריי"מ1022ר ר
.רשטחישירות"מ602ו
מס2 שטח תא '2 2הקמת בני מגורי 4בנייני

ו קומתחניה מחסניקומותמעל מס, בני '2+3
 יצירת יח16לש" חדשות ד בני"יח8, לכל ד

ה שטחי מסמרביהבנייהוקביעת לבני י ל2'
רשטחיעיקרייו"מ1267רמתוכ"מ2066
.רשטחישירות"מ799

3.מסשטחתא'3בלמגוריחדשבניהקמת4
 יצירת לש ומחסני חניה קומת מעל 8קומות

קומותמעל2ותוספת'4(בנימס(דחדשות"יח
 ב קיי 2בניומחסני חניה קומת מעל קומות

מס( בני '5( יצירת יח4לש" חדשות כ"סה(ד
"יח בבני ה).ד"יח8ד שטחי בנייהוקביעת

בתאל5המרביי2215מ"מתוכמ1360ר"ר
.רשטחישירות"מ855שטחיעיקרייו

4 מ. שטח סתא '4 2הקמת בני מגורי 4בניני
 יצרת לש ומחסני חניה קומת מעל 16קומות

"יח חדשות מסיבנ(ד י '6+7 בני"יח8) לכל ד
ה. 1569ל4בתאמרביהבנייהוקביעתשטחי
ר"מ627רשטחיעיקרייו"מ942רמתוכ"מ

שירותשטחי.

5 מס. שטח תא '5 2הקמת בני מגורי 4בניני
 יצירת לש ומחסני חניה קומת מעל 8קומות

"יח חדשות בני"יח4(ד לכל ד מס) בני '8+9
ה. 1366ל5יבתאמרביהבנייהוקביעתשטחי
ר"מ498רשטחיעיקרייו"מ868רמתוכ"מ

שירותשטחי.
"סה שטחי  בנייהכ הוא התכנית בתחו8840

 מרבישטחי מתוכ מ5459י"שטחי ר
.רשטחישירות"מ3381קרייועי
.ד"יח65דבתחוהתכנית"כיח"סה

.מוצעתבנייהקביעתקוויבניחדשיל.ג
.קביעתהוראותבגימבניוגדרותלהריסה.ד
.קביעתהוראותבגיזיקתהנאה.ה
.קביעתהוראותבינויופיתוחותנאילמתהיתר.ו
.עלמימושהתכניתקביעתהוראותבגישלביביצו.ז


כלבתכניתמעוניילעיירשאי,שהמשרדיובשעותבימי
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפני www.pnim.gov.il.כלבקרקעמעוניי,בכלאובבני
וכ,פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית

 סעי פי על לכ הזכאי לחוק100כל ,להגיש רשאי
 התנגדות 60בתוההודעה של פרסומה ממועד ימי

בעיתוני הפרסומי בי המאוחרת ,הועדה למשרדי
ירושלי,1שלומציו,מחוזירושליבנייההמחוזיתלתכנול

91010,טל':02-6290263 .יומצא ההתנגדות העתק
ככרספרא,ירושליבנייהלמשרדיועדהמקומיתלתכנוול

1,ירושלי,טל':02-6296811
כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות

אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו




ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז

תכניתהפקדתבדברמיתארהודעהמקומיתמס'
12206/ב

21ששתהימי'רחבנייהתוספת:שהתכנית 
גבעתהמבתר'שכ
הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי
ל ובמשבנייהלתכנוירושלי הועדההמקומיתמחוז רדי
ול בנייהלתכנותכניתמופקדתירושלימיתארמקומית

ב/'12206מס
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
ביטול 62 
ביטול 1420 
ביטול 1424 
יפותכפ 5022 

כפיפות 5166/ב 
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ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
גבעתהמבתר,21ששתהימי:בירושלירחו:יישוב

קואורדינטהX 634520
קואורדינטהY 221760

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוהכחול


:גושיוחלקות
:21.חלקותבמלוא:30657גוש:מוסדר



:מטרתהתכנית
קיימשפחתידוקרקעבקומתמגורישטחיהרחבת.



:עיקריהוראותהתכנית
'.מיוחדלאזורמגוריא5אזורמגוריייעודמשינוי.א
לשהפיכת.יקיימת'עמקביעתבינוילסגירתקומת.ב

עיקריילשטחיקיימישירות שטחי ,הרחבת2לש
.דקיימותבביתדומשפחתי"יח
ג בינ. קביעת ל הכניסות לקירוי במפלס2וי היחידות

0.00+.
ד . רמתוכ"מ583.56בהיקשלבנייהקביעתשטחי

.רשטחישירות"מ45.59רעיקריו"מ537.97
.קביעתשלביביצועלמימושהתכנית.ה
.שער,מבנה,קביעתהוראותבגיהריסתמרפסת.ו
.קביעתהוראותבגיעצילשימור.ז
.אילמתהיתרבנייהקביעתתנ.ח



כלבתכניתמעוניילעיירשאי,שהמשרדיובשעותבימי
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפני www.pnim.gov.il.כלבקרקעמעוניי,בכלאובבני
וכ,פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית

 סעי פי על לכ הזכאי חוקל100כל ,להגיש רשאי
 התנגדות 60בתוההודעה של פרסומה ממועד ימי

בעתוני הפרסומי בי המאוחרת ,הועדה למשרדי
ירושלי,1שלומציו,מחוזירושליבנייההמחוזיתלתכנול

91010,טל':02-6290263 .יומצא ההתנגדות העתק
ככרספרא,ירושליבנייהלמשרדיועדהמקומיתלתכנוול

1,ירושלי,טל':02-6296811
כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות

אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו




ירושלי:מרחבתכנומקומי,ליירוש:מחוז

תכניתהפקדתבדברמיתארהודעהברמהמקומית
מסמפורטת'12975

26רבינוגרשו'דברח"הרחבותיח:שהתכנית
הבוכרי'שכ

הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי

ל מחוזבנייהלתכנוהמקומיתהועדה ירושליובמשרדי
ול בנייהלתכנותכניתמופקדתירושלימיתארמקומית

מפורטתמסברמה'12975
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה

בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

ביטול 62 
ותכפיפ 5166/ב 

כפיפות מק/5022/א 
כפיפות 3276 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
,שכונתהבוכרי26,,רבנוגרשו:ירושלירחוב:יישוב
.תלמודיאברה'רבינוגרשופינתרח'רח

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול
קואורדינטהX: 220925
קואורדינטהY: 633365



:גושיוחלקות
:153.חלקיחלקות:30084גוש:מוסדר



:מטרתהתכנית
2דחדשותותוספת"יח6תוספת,דקיימות"הרחבותיח

קומות.


:עיקריהוראותהתכנית
1.במערייעודשינוילהלכמפורטהקרקעי:

מגוריג3מאזורמגורילאזור'.
2.לתוספותבינויהוראותבנייהקביעת,ותנאיקביעת

היתרבנייהלמתבשטח.
3.לבניקוויבנייהקביעת,כאמור.
4 ה. לבנייההגדלתשטחי וקביעת 2679.77בשטח
588.65רשטחיעיקרייו"מ2091.12מתוכ(ר"מ
.(רשטחישירות"מ
5.מהדיוריחידותמספרהגדלת12לדיוריחידות18

דיוריחידות.
6.מהגדקומותמספרלת3מחסניקומתמעלקומות

קומותועודחללגגרעפימעלקומתמחסני4וחניהל
וחניה,סה"5כקומות.

7.התוספותלהקמתביצועשלביבנייהקביעת,כאמור.
8.להריסהוגדרותמבניבגיהוראותקביעת.
9.לשימורהנחיותבגיהוראותקביעת.
10.קביעתחניהבגיהוראות.
11.ניכרתסטייהבגיהוראותקביעת.



כלבתכניתמעוניילעיירשאי,שהמשרדיובשעותבימי
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפני www.pnim.gov.il.כלבקרקעמעוניי,בכלאובבני
וכ,פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית

 סעי פי על לכ הזכאי לחוק100כל ,להגיש רשאי
 התנגדות 60בתוההודעה של פרסומה ממועד ימי

בעיתוני הפרסומי בי המאוחרת ,הועדה למשרדי
ירושלי1,שלומציו,מחוזירושליבנייההמחוזיתלתכנול

91010,טל':02-6290263 .יומצא ההתנגדות העתק
ככרספרא,ירושליבנייהלתכנווללמשרדיועדהמקומית

1,ירושלי,טל':02-6296811
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כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי
1989.ט"תשמ,)יעבודתווסדר




ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז

תכניתהפקדתבדברמיתארהודעהברמהמקומית
מסמפורטת'13113

1חנוקלאי'רחבנייהתוספת:שהתכנית 
מנחת'שכ

הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה 1965ה"התשכ, , הוועדכי המחוזיתבמשרדי ה

ל בנייהלתכנוהמקומיתהועדה ירושליובמשרדי מחוז
ול בנייהלתכנותכניתמופקדתירושלימיתארמקומית

מפורטתמסברמה'13113
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 3718 
שינוי 62 

כפיפות 5166/ב 
כפיפות מק/5022/א 
כפיפות 5022 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
שכונתמנחת1,קלעיחנו:ירושלירחוב:יישוב

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול
קואורדינטהX: 217425
קואורדינטהY: 629050



וחלקותגושי:
:27.חלקותבמלוא:30455גוש



:מטרתהתכנית
 "יח2הרחבת ותוספת קיימות בחלל"יח2ד חדשות ד

הבנימקוויחריגהללאקרקעיתת.


:עיקריהוראותהתכנית
1 . במער ייעודשינוי מיוחד מגורי מאזור הקרקע י

 הכפר , רגל להולכי מעברציבורי ,ושטחמשולבתדר
'.תוחלמגוריאציבוריפ

2 . לתוספות בינוי בנייהקביעת במפלסי750.11,
753.24 ,756.37הקיימות הדיור יחידות הרחבת לש

בה,הבינוילנספחבהתא.
3 . לתוספת בינוי בנייהקביעת 750.11במפלס 
.ד"יח2לתוספת753.24ו
4.לשימורעציבגיהוראותקביעת.
5 רמתוכ"מ614.65תכניתלקביעתסהשטחיב.

רשרות"מ50.00רעיקריו"מ564.65
.ד"יח4ל2דמ"הגדלתמספריח.6
.כאמורבנייהקביעתשלביביצועלהקמתתוספותה.7

8.היתרלמתתנאיוקביעתבינויהוראותבנייהקביעת
בשטח.

9.להריסהגדרבגיהוראותקביעת.
10 .בגי הוראות ציבוריקביעת ומעבר משולבת דר

לביטולרגללהולכי.


כלבתכניתמעוניילעיירשאי,שהמשרדיובשעותבימי
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפני www.pnim.gov.il.כלבקרקעמעוניי,בכלאובבני
וכ,פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית

ה כל סעי פי על לכ לחוק100זכאי ,להגיש רשאי
 התנגדות 60בתוההודעה של פרסומה ממועד ימי

בעיתוני הפרסומי בי המאוחרת ,הועדה למשרדי
ירושלי1,שלומציו,מחוזירושליבנייההמחוזיתלתכנול

91010,טל':02-6290263 .יומצא ההתנגדות העתק
ככרספרא,ירושליבנייהללמשרדיועדהמקומיתלתכנוו

1,ירושלי,טל':02-6296811
כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו




ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז

תכניתהפקדתבדברמיתארהודעהברמהמקומית
מסמפורטת'13203/א

,דקיימותותוספתקומה"הרחבתיח:שהתכנית 
ביתוג'שכ2דבריירוח'רח

הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה 1965ה"התשכ, המחוזיתכי, הוועדה במשרדי

ל בנייהלתכנוהמקומיתהועדה ירושליובמשרדי מחוז
ול בנייהלתכנותכניתמופקדתירושלימיתארמקומית

מפורטתמסברמה'13203/א
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:הבאותהמתייחסתלתכניות

סוגהיחס התכניתמספר 
ביטול 62 
ביטול 1042 

כפיפות 5166/ב 
כפיפות 5022 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
,שכונתביתוג2,דבריירוח:רחוב,ירושלי:יישוב

כחולבקובתשריטהמסומניהגבולותפיעלהכל.
קואורדינטהX: 629940
קואורדינטהY: 218250



וחלקותגושי:
:46.חלקותבמלוא:30341גוש:מוסדר



:מטרתהתכנית
יח הרחבת לש בינוי ד"תוספות ,לש קומה תוספת

.דקיימות"הרחבתיח
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:עיקריהוראותהתכנית
1 . לתוספות בינוי לשבנייהקביעת  המפלסי בכל

.הכלבהתאלנספחהבינוי,דקיימות"הרחבתיח
2.שטחיתוספתהבנייקביעת.
3 . במפלס קומה לתוספת בינוי 12.24קביעת +לש

+.9.18דקיימותבמפלס"הרחבתיח
4 .במפלסמרתבקומתשטחילתוספת קביעתבינוי

2.70מחסניתוספתלש.
5.משינויייעודמגוריב1אזורלמגורי'.
6 הנ. התכנית לתוספתשטחלפי כ"לסה"קביעתבינוי

ר"מ1535.79 .מ1423.56מתוכ"ו עיקרי ר112.23
.רשרות"מ
7.מסהגדלת'מהקומות4לקומות5קומות.
8.היתרלמתתנאיבנייהקביעת.
9.חדשיבניקוויוקביעתהבניקווישינוי.
10.לשימורעציבגיהוראותקביעת.
11.התכניתלמימושביצועשלביקביעת.
12.הורקביעתמרפסותוסגירתלהריסהמבנהבגיאות.



כלבתכניתמעוניילעיירשאי,שהמשרדיובשעותבימי
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפני www.pnim.gov.il.כלבקרקעמעוניי,בכלאובבני
וכ,פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית

 לכ הזכאי כל סעי פי לחוק100על ,להגיש רשאי
 התנגדות 60בתוההודעה של פרסומה ממועד ימי

בעתוני הפרסומי בי המאוחרת ,הועדה למשרדי
ירושלי,1שלומציו,מחוזירושליבנייההמחוזיתלתכנול

91010,טל':02-6290263 .יומצא ההתנגדות העתק
ככרספרא,שליירובנייהלמשרדיועדהמקומיתלתכנוול

1,ירושלי,טל':02-6296811
כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות

אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו


ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז

תכניתהפקדתבדברמיתארהודעהמקומיתמס'
13328/א

רוממה'שכ,4גדרה'דברח"הרחבותיח:שהתכנית
הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי
ל ירושליבנייהלתכנו הועדההמקומיתמחוז ובמשרדי
ול בנייהלתכנותכניתמופקדתירושלימיתארמקומית

א/'13328מס
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
ביטול 62 
ביטול 2757 

כפיפות 5022 
כפיפות 5166/ב 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
,שכונתרוממה,4גדרה:רחוב,ירושלי:יישוב

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול
קואורדינטהX: 633537
קואורדינטהY: 218935



:גושיוחלקות
:17.חלקותבמלוא:30234גוש:מוסדר



:מטרתהתכנית
.קיימותבבנימגוריד"הרחבתיח



:עיקריהוראותהתכנית
1.במערייעודשינוילהלכמפורטהקרקעי:

'.מאזורמגורימיוחדלאזורמגוריב
2.במפלסעיקרייבשטחישירותשטחי2.80המרת
=774.75ממותוספת"זובקומהדי
3 . במפלס קומה 5.60תוספת = +783.15 + קומת

כלהתוספות8.40=+785.95עפיבמפלסחללגגר
.דקיימות"להרחבתיחבנייהעבורהגדלתשטחיה

4 . בפלסי מרפסות של 777.55,+=0.00תוספות
2.80=+780.35ו8.40=+785.95

5 ה. שטחי למרביהבנייההגדלת וקביעת י2310
"מ מתוכ ו"מ2097ר  עיקריי שטחי ר"מ213ר

.ירותשטחיש
6.בינויהוראותקביעתהיתרלמתתנאיוקביעתבנייה

בשטח.
7.לשימורעציבגיהוראותקביעת.
8.ביצועשלביותבגיהוראותקביעת.



כלבתכניתמעוניילעיירשאי,שהמשרדיובשעותבימי
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפני www.pnim.gov.il.כלבקרקעמעוניי,בכלאובבני
וכ,פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית

 סעי פי על לכ הזכאי לחוק100כל ,להגיש רשאי
 התנגדות 60בתוההודעה של פרסומה ממועד ימי

בעיתוני הפרסומי בי המאוחרת ,הועדה למשרדי
ירושלי1,לומציוש,מחוזירושליבנייההמחוזיתלתכנול

91010,טל':02-6290263 .יומצא ההתנגדות העתק
ככרספרא,ירושליבנייהלמשרדיועדהמקומיתלתכנוול

1,ירושלי,טל':02-6296811
כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות

אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
סתמכתובהתאלתקנותהתכנוהעובדותשעליההיאמ

בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו




ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז

תכניתהפקדתבדברמיתארהודעהברמהמקומית
מסמפורטת'13507

בלאלמוקבר'דבמגרשמגוריג"תוספתיח:שהתכנית
הודעהנמ בזה סרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי

ל בנייהלתכנוהמקומיתהועדה ירושליובמשרדי מחוז
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ול בנייהלתכנותכניתמופקדתירושלימיתארמקומית
מפורטתמסברמה'13507
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:אותוהרשהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
ביטול 62 
ביטול 2683/א 

כפיפות 5166/ב 
כפיפות 5022 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
בלמוכבר'שכונתג,ירושלי:יישוב

כחולבקובתשריטהמסומניהגבולותפיעלהכל.
קואורדינטהX: 223925
קואורדינטהY: 628200



:גושיוחלקות
:31242.גושיבחלקיות:לאמוסדר



:מטרתהתכנית
4בניינימגוריחדשיבני2יצירתמסגרתתכנוניתל

קומות.


:עיקריהוראותהתכנית
1.ייעודשינוימגורימאזורב6שטחמגורילאזור'.
2.יח6תוספת"ד,הס"יח9כ"ד.
3.קביעתמבנילשניופיתוחבינויהוראותמגורי.
4 א. לבני בינוי קביעת ' מרביבשטח .ר"מ954של

 למגורי"מ612מתוכו עיקרי שטח ר שטחי"מ250, ר
מסחר,92מ"קרקעייעלשירותשטחיר.

5 ב. לבני בינוי קביעת  ' של מרבי ר"מ1457בשטח
 שט"מ440מתוכו עיקריר ח על"מ62, שרות שטחי ר

.רשטחיקומותחניה"מ955קרקעייו
6.היתרלמתתנאיבנייהקביעת.
7.הריסהבגיהוראותקביעת.



כלבתכניתמעוניילעיירשאי,שהמשרדיובשעותבימי
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפני www.pnim.gov.il.מעונכלבקרקעיי,בכלאובבני
וכ,פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית

 סעי פי על לכ הזכאי לחוק100כל ,להגיש רשאי
 התנגדות 60בתוההודעה של פרסומה ממועד ימי

בעיתוני הפרסומי בי המאוחרת ,הועדה למשרדי
ירושלי1,שלומציו,מחוזירושליבנייההמחוזיתלתכנול

91010,טל':02-6290263 .יומצא ההתנגדות העתק
ככרספרא,ירושליבנייהלמשרדיועדהמקומיתלתכנוול

1,ירושלי,טל':02-6296811
כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות

אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
תאלתקנותהתכנוהעובדותשעליההיאמסתמכתובה

בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו





ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז

תכניתהפקדתבדברמיתארהודעהברמהמקומית
מסמפורטת'13780

'שכ16הרבזריצקי'ברחבנייהתוספת:שהתכנית
רמות

בז הודעהנמסרת ה , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי

ל בנייהלתכנוהמקומיתהועדה ירושליובמשרדי מחוז
ול בנייהלתכנותכניתמופקדתירושלימיתארמקומית

מפורטתמסברמה'13780
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציאת:והרשאותהיתרי נית שמכוחה כנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 3136/ג 
ביטול 62 

כפיפות 5166/ב 
כפיפות 5022 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
,שכונתרמות16,זריצקידוד:רחוב,ירושלי:יישוב

.בקוכחולהכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריט
קואורדינטהX: 218450
קואורדינטהY: 636800



:גושיוחלקות
:70.חלקיחלקות:30727גוש:מוסדר



:מטרתהתכנית
מצידובינויהקומותתוספתבכלהבנישלמזרחיהצפו,

תחתונה קומה והוספת , הרחבת יח16לש"דקיימות
בנייבכל.



:עיקריהוראותהתכנית
1.מיישינויעודמגוריב1אזורמגורילאזורמיוחד'.
2.לתוספותבינויבנייהקביעתלהלכמפורט:
 הקומות לכל  בינוי לתוספת בנוי קביעת )מפלסי

0.00,3.00+,6.00+,9.00(+יחידותלהרחבת
בינוילנספחבהתאקיימותדיור.

 חדשה קומה להוספת בינוי )3.00מפלס(קביעת
לנספחל בהתא קיימות דיור יחידות  הרחבת ש

הבינוי.
לסה מתוכר"מ2329.68כשטחשל"קביעתבינוי

ו"מ2000.19 עיקרי שטח 329.49ר ,שרותשטח
 הרחבת יח16לש"קיימות ד .לנספח בהתא

.הבינוי
3.לבניקוויבנייהקביעת,כאמור.
4.התוספותלהקמתביצועשלביבנייהקביעתכאמור.
5.היתרלמתתנאיוקביעתבינויהוראותבנייהקביעת

בשטח.
6.חריגותבגיהוראותלהריסהבנייהקביעת.
7.בוגריעציעלשמירהבגיהוראותקביעת.
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כלבתכניתמעוניילעיירשאי,שהמשרדיובשעותבימי
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

בבניאובכל,בקרקעמעונייכל www.pnim.gov.il.הפני
וכ,פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית

 סעי פי על לכ הזכאי לחוק100כל ,להגיש רשאי
 התנגדות 60בתוההודעה של פרסומה ממועד ימי

בעיתוני הפרסומי בי המאוחרת ,הועדה למשרדי
ירושלי1,שלומציו,מחוזירושליבנייההמחוזיתלתכנול

91010,טל':02-6290263 .יומצא ההתנגדות העתק
ככרספרא,ירושליבנייהלמשרדיועדהמקומיתלתכנוול

1,ירושלי,טל':02-6296811
כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות

אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
דותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנוהעוב
בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי

1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו



ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז

תכניתהפקדתבדברמיתארהודעהמקומיתמס'
13900

אתרלהטמנתפסולתאינרטיתוטיפול:שהתכנית
תיבשהוביצועשיקונופיופארקמעליובפסול

הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי

ל בנייהלתכנוהמקומיתהועדה ירושליובמשרדי מחוז
ול בנייהלתכנותכניתמופקדתירושלימיתארמקומית

'13900מס
חודוחלוקהללאאי:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 62 
שינוי 4585/א 
שינוי 1541/א 
שינוי 5036 
שינוי 3224 
שינוי 3116 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
ירושלי:יישוב

ארצי1)צפוניתלכביש (לחומת ולשכונתעיסוויהודרומי
המוניציפליוהגבולירושליעוט.

ענתאכפרגוש12חלקותחלקימוסדרלא81.
גוש1עיסוויהמוסדרלא,ארראיעית.
גוש2עיסוויהמוסדרלא,אלרסחריקאלג'מע
גוש4עיסוויהמוסדרלא,ארחרבתחילהרמנהויל

.ר"חלקמהתצ896/46,ר"תצ
.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול

קואורדינטהX: 223750
קואורדינטהY: 634750







:גושיוחלקות
:43.חלקותבמלוא:30545גוש
,:1019,2627,3031חלקיחלקות:30545גוש
3642,4447,52.
:108-106,120,125,253-250.חלקותבמלוא:30571גוש
:98100,102105,112חלקיחלקות:30571גוש
113,117119,307,311.


:מטרתהתכנית
הטמנהשלעודפיעפרוביצועשיקו,הקמתאתרלטיפול

בנייה בפסולת לטיפול אתר והקמת מעליו ופארק נופי
.הקמתאתרלטיפולבפסולתיבשה,בנחלאוג



:תכניתעיקריהוראותה
1.במערייעודשינוילהלכמפורטהקרקעי:
משינויוייעודלדרשטח/לשטחומדרנופיטיפולאו

מזבלה(לפסולת(נופיוטיפול.
משינויייעודלפסולתלשטחלדרציבוריפתוחשטח

)מזבלה(נופיוטיפול.
2.לקליטהאתרלהקמתופיתוחבינויקביעת,מיו,טיפול

והטמנ עפר עודפי של אינרטי(ה חומר (שוני מסוגי
מעליו נופי טיפול ולביצוע תחנתמעבר לרבות ,בהתא

ופיתוחבינוילנספח.
3.ופיתוחבינוילקליטהקביעתאתרלהקמת,וטיפולמיו

.שלפסולתבנימסוגישונילרבותתחנתמעבר
4 .שלבילרבות ולפיתוחהאתר קביעתהוראותלבינוי
הוראות,הוראותלחלוקתולאזוריטיפולשוני,ביצועול

בתחומוניקוזלביצוע,נופיושיקוטיפוללביצועהוראות
וכדומהמעליו.

5 .תפעול לצור מבני להקמת בינוי הוראות קביעת
 האתר ואחזקת , משטחי מרביבנייהלרבות י ,גובה

.קוובנימרבייוכדומה,מרבי
6.דהתוייתמתחתמעברהקמתלרבותלאתרגישהרכי

.ארציוביטולקטעידרכימאושרות'1לכבישמס
7 . היתר למת תנאי למניעתבנייהקביעת והוראות

והפעלתוהאתרהקמתבעתסביבתיימטרדי.
8.להריסהמבניבגיהוראותקביעת.
9.עתיקותשטחיבגיהוראותקביעת.
10.להתנאיקביעתיבשהבפסולתלטיפולאתרקמת.



כלבתכניתמעוניילעיירשאי,שהמשרדיובשעותבימי
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפני www.pnim.gov.il.כלבקרקעמעוניי,בכלאובבני
וכ,פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית

סע פי על לכ הזכאי כל לחוק100י ,להגיש רשאי
 התנגדות 60בתוההודעה של פרסומה ממועד ימי

בעתוני הפרסומי בי המאוחרת ,הועדה למשרדי
ירושלי,1שלומציו,מחוזירושליבנייההמחוזיתלתכנול

91010,טל':02-6290263 .יומצא ההתנגדות העתק
רספראככ,ירושליבנייהלמשרדיועדהמקומיתלתכנוול

1,ירושלי,טל':02-6296811
כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות

אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו
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ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:זמחו

תכניתהפקדתבדברמיתארהודעהברמהמקומית
מסמפורטת'14011

טללי'רחהרחבותדיורותוספתקומה:שהתכנית
21שכ'רמות

הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי

ל ייהבנלתכנוהמקומיתהועדה ירושליובמשרדי מחוז
ול בנייהלתכנותכניתמופקדתירושלימיתארמקומית

מפורטתמסברמה'14011
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
ביטול 62 
ביטול 1895 

כפיפות מק/5022/א 
כפיפות 5166/ב 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.21טללי:רחוב,ירושלי:יישוב

.כיסופי'טללילרח'בירח,שכונתרמות
.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול

קואורדינטהX: 218840
קואורדינטהY: 635935



:ותגושיוחלק
:23.חלקותבמלוא:30717גוש:מוסדר



:מטרתהתכנית
 יחבנייהתוספות להרחבת הבני בחזיתות "קיימות ד

בבני.
יחלהרחבתקומהתוספת"שמתחתיהקיימותד.
המרתבקומתאחסנהושטחימגורישטחיתוספת.


:עיקריהוראותהתכנית
שינוימייעודמגורימ1אזורלאזורגגורי'.
יח להרחבת הבני בחזיתות בינוי "קביעת קיימות ,ד

הבינוילנספחבהתא.
יח להרחבת קומה לתוספת בינוי קיימות"קביעת ד

שמתחתיה,הבינוילנספחבהתא.
יח להרחבת המרת בקומת לתוספת בינוי ד"קביעת

.בהתאלנספחהבינוי,קיימותשמעליה
לתוס אחסנהבקומתהמרתקביעתבינוי ,פתשטחי

הבינוילנספחבהתא.
ל בינוי ו6קביעת הקרקע מעל מתחתקומות קומה

לקרקע "יח32ו, בסעי הזכויות לטבלת בהתא 5ד
הבינוילנספחובהתא.

לבניקוויקביעתבנייהכאמור.
ה שטחי בשטחבנייההגדלת ל, וקביעת5105מ"ר
)מ3530מתוכ"ורלמגוריעיקריישטחי169מ"ר

).רשטחישירות"מ1406שטחימרפסותו

היתר למתתנאיוקביעת בנייהקביעתהוראותבינוי
בשטח.

לשימורעציבגיהוראותקביעת/עקירה.
להריסהומדרגותגדרמבנהלגביהוראותקביעת.
התכניתלמימושביצועשלביקביעת.

מעכלבתכניתוניילעיירשאי,שהמשרדיובשעותבימי
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפני www.pnim.gov.il.כלבקרקעמעוניי,בכלאובבני
וכ,פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית

 סעי פי על לכ הזכאי לחוק100כל ,להגיש רשאי
 בתוהתנגדות 60ההודעה של פרסומה ממועד ימי

בעתוני הפרסומי בי המאוחרת ,הועדה למשרדי
ירושלי1,שלומציו,מחוזירושליבנייההמחוזיתלתכנול

91010,טל':02-6290263 .יומצא ההתנגדות העתק
ככרספרא,ירושליבנייהלמשרדיועדהמקומיתלתכנוול

1,ירושלי,טל':02-6296811
כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות

אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו




יירושל:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז

תכניתהפקדתבדברמיתארהודעהברמהמקומית
מסמפורטת'14033

'דקיימותותוספתקומהברח"הרחבתיח:שהתכנית
6המו,רוממהשכונת
הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי
ל הועבנייהלתכנו ירושליובמשרדי דההמקומיתמחוז
ול בנייהלתכנותכניתמופקדתירושלימיתארמקומית

מפורטתמסברמה'14033
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
ביטול 62 
ביטול 2267 

כפיפות 5022 
כפיפות 5166/ב 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
,שכונתרוממה6,המו:ירושלירחוב:יישוב

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול
קואורדינטהX: 219480
קואורדינטהY: 633069



:גושיוחלקות
:18.חלקותבמלוא:30075גוש



:מטרתהתכנית
הרחבנייהתוספתלשיחבת"קיימותד.

.דקיימות"תוספתקומהלשהרחבתיח
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:עיקריהוראותהתכנית
1.במערייעודשינוילהלכמפורטהקרקעי:
מגורימאזור2גמגורילאזור'.
2.לתוספותבינויבנייהקביעתלהלכמפורט:
 לתוספות מפלסבנייהקביעתבינוי  מרתבקומת 

2.50הרחבו  לשיח "ת שמעליהבקומה ד ,וכ
למחסנישטח.

 לתוספות בינוי כניסהבנייהקביעת קרקע בקומת
 0.00מפלס  א+ ובקומה ' 3.10מפלס +ב 'קומה
6.20מפלס+יחהרחבותלש"קיימותד.

 במפלס קומה  לתוספת בינוי 9.30קביעת +לש
.דקיימות"הרחבתיח

3.לבניקוויבנייהקביעתכאמור.
4 . השטחי סמ1175.77קביעת" מתוכ 989.29ר
.רשטחישירות"מ186.48רשטחיעיקרייו"מ
5.למגוריבשטחהשימושיקביעת.
6.היתרלמתתנאיבנייהקביעתבשטח.
7.ולעקירהלשימורעציבגיהוראותקביעת.
8.להריסהמבניבגיהוראותקביעת.



מעונייכלבתכניתלעיירשאי,שהמשרדיובשעותבימי
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפני www.pnim.gov.il.כלבקרקעמעוניי,בכלאובבני
וכ,פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית

 סעי פי על לכ הזכאי לחוק100כל ,להגיש רשאי
 התנגדות 60בתוההודעה של פרסומה ממועד ימי

בעתוני הפרסומי בי המאוחרת ,הועדה למשרדי
ירושלי1,שלומציו,מחוזירושליבנייההמחוזיתלתכנול

91010,טל':02-6290263 .יומצא ההתנגדות העתק
ככרספרא,ירושליבנייהלמשרדיועדהמקומיתלתכנוול

1,ירושלי,טל':02-6296811
התכ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית נגדות

אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו




ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז

'14081מסמקומיתמיתארודעהבדברהפקדתתכניתה
צורבאהרדבמגרשמגורי"תוספתיח:שהתכנית

הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי

ל בנייהלתכנוהמקומיתהועדה ירושליובמשרדי מחוז
ול מבנייהלתכנוירושליתכניתמיתארופקדתמקומית

'14081מס
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 2302/א 
ביטול 62 

כפיפות 5022 
כפיפות 5166/ב 

:השטחיהכלוליבתכניתומקומ
,שכונתצורבאהר,ירושלי:יישוב

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול
קואורדינטהX: 221525
קואורדינטהY: 626575



:גושיוחלקות
:30789.גושיבחלקיות



:מטרתהתכנית
 ותוספת חדש אחד מגורי בני 2בניית מעל 2קומות

קייבבניקיימותקומות.


:ראותהתכניתעיקריהו
1.משינויייעודמגוריב5אזורמגורילאזורמיוחד'.
2.ופיתוחבינויהוראותקביעת.
3 . לתוספת בינוי "קומותע2קביעת ב  קיי בני 2ג

 ב חדש ולמבנה לנספח4.5קומות בהתא  קומות
.הבינוי

4 .הבני  של הקרקע בקומת ילדי לג קביעתשימוש
החדש.

5 .יח12תוספת"המאושרתבתכניתלמותרמעברד,
.דבשניהבנייני"יח19כ"סה
6 א. בבני ' המרבי "מ1715השטח מתוכ 1369ר

רשטחישרות"מ346שטחיעיקרייו
7.לוקביעתאבבניהמרביהדיוריחידותהגדלת11
.ד"יח
8 . הוא למגורי המרבי השטח ב מ1071בבני"ר

מתו מ870כ" עיקרי שטח ר שרות"מ201, שטחי ר
ו הקרקע תת"מ1138מעל ומחסני חניה שטחי ר

קרקעיי.הואהילדילגהמרבימ132השטח"ר.
9 ב. בבני הגדלתיחידותהדיורהמרבי 8וקביעתל'
.ד"יח
10.בבבניהוראותקביעת'קרקעיתתתחניהלקומת.
11.לקומהוראותקביעתהבניינילשנימשותפתחניהת.
12.וגדרותמבנילהריסתהוראותקביעת.
13.ולהעתקהלשימורעציבגיהוראותקביעת.



כלבתכניתמעוניילעיירשאי,שהמשרדיובשעותבימי
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפני www.pnim.gov.il.כלבקרקעמעוניי,בבנבכלאוי
וכ,פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית

 סעי פי על לכ הזכאי לחוק100כל ,להגיש רשאי
 התנגדות 60בתוההודעה של פרסומה ממועד ימי

בעיתוני הפרסומי בי המאוחרת ,הועדה למשרדי
ירושלי1,שלומציו,מחוזירושליבנייההמחוזיתלתכנול

91010,טל':02-6290263 .יומצא ההתנגדות העתק
ככרספרא,ירושליבנייהלמשרדיועדהמקומיתלתכנוול

1,ירושלי,טל':02-6296811
כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות

אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
נוהעובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכ

בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו
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ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז

תכניתהפקדתבדברמיתארהודעהמקומיתמס'
14293

גאולה'שכ21חגי'דרח"תוספתיח:שהתכנית
הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי
ל בנייהלתכנוהמקומיתהועדה ירושליובמשרדי מחוז
ול בנייהלתכנותכניתמופקדתירושלימיתארמקומית

'14293מס
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:סתלתכניותהבאותהמתייח

סוגהיחס התכניתמספר 
ביטול 62 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
,שכונתגאולה21,חגי:רחוב,ירושלי:יישוב

כחולבקובתשריטהמסומניהגבולותפיעלהכל.
קואורדינטהX: 220700
קואורדינטהY: 632925



:גושיוחלקות
:25.חלקותבמלוא:30081גוש



:מטרתהתכנית
.דושימושימסחרומשרדי"תוספתיח



:עיקריהוראותהתכנית
1 . משינוי ייעוד מגורי מל3איזור מגוריייעוד ,עורב

ומסחרמשרדי.
2.רגללהולכיהנאהזיקתקביעת.
3.לתוספותבינויבנייהקביעתלהלכמפורט:

 לתוספת בינוי בבנייהקביעת בקומה שת' יותוספת
בהתא  חדשות דיור יחידות לשתי  עליונות קומות

הבינוילנספח.
4.לבניקוויבנייהקביעתכאמור.
5 שטחי. לבנייההגדלת וקביעת ,ר"מ804.21בשטח

מ628.26מה"ועיקריישטחיר175.95מ"שיררות.
6 דיורל5הגדלתמספריחידותהדיורמ. יחידות7

דיוריחידות.
7 מ. קומות מספר קומת5ל3הגדלת מעל קומות

מרת.
8.התוספותלהקמתביצועשלביבנייהקביעת,כאמור.
9.היתרלמתתנאיוקביעתבינויהוראותבנייהקביעת
10.להריסהגדרבגיהוראותקביעת.



כלבתכניתמעוניילעיירשאי,שהמשרדיובשעותבימי
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,הלהאמוריפתוחילק

הפני www.pnim.gov.il.כלבקרקעמעוניי,בכלאובבני
וכ,פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית

 סעי פי על לכ הזכאי לחוק100כל ,להגיש רשאי
 התנגדות 60בתוההודעה של פרסומה ממועד ימי

בעתוני הפרסומי בי המאוחרת הועדהל, משרדי
ירושלי1,שלומציו,מחוזירושליבנייההמחוזיתלתכנול

91010,טל':02-6290263 .יומצא ההתנגדות העתק
ככרספרא,ירושליבנייהלמשרדיועדהמקומיתלתכנוול

1,ירושלי,טל':02-6296811
כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות

בפירוטבכתבהוגשהאתהמאמתתצהירובלוויהנמקות
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו




ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז

תכניתהפקדתבדברמיתארהודעהמקומיתמס'14339
'נויההוראותהמאושרותבתכניתמסשי:שהתכנית

2709/הזכויותתוקבדברבנייהג
הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי
ל בנייהלתכנוהמקומיתהועדה ירושליובמשרדי מחוז
ול בנייהלתכנותכניתמופקדתירושלימיתארמקומית

14339'מס
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי מק/2709/ד 
שינוי 2709/ג 
ביטול 62 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.44,46,48,50,52יפו:רחוב,ירושלי:יישוב
.41,43,45,47,49,51הנביאי:רחוב,ירושלי:יישוב
.2,4,6שטראוס:רחוב,ירושלי:יישוב
.1,3,5,7,9,11הרבקוק:רחוב,ירושלי:יישוב

שטראוס'רח,שטחביהרחובותיפומדרו,מרכזהעיר
.הנביאימצפו'הרבקוקממזרחורח'רח,ממערב

קואורדינטהX: 220850
קואורדינטהY: 632300



:גושיוחלקות
,:18,1015,7173חלקותבמלוא:30050גוש
95110.



:מטרתהתכנית
ההוראותהמאושרותבתכניתמס  שינוי '2709 /לגבי ג

.ג'2709/יתכניתמס"שעפבנייהתוקזכויותה


:עיקריהוראותהתכנית
1 המאו. ההוראות שינוי בתכנית ג2709שרות 'לגבי

ג/'2709שנקבעובתכניתמסבנייהתוקזכויותה
כלבתכניתמעוניילעיירשאי,שהמשרדיובשעותבימי

משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל
הפני www.pnim.gov.il.כלבקרקעמעוניי,בכלאובבני

וכ,עלידיהתכניתפרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגע
 סעי פי על לכ הזכאי לחוק100כל ,להגיש רשאי

 התנגדות 60בתוההודעה של פרסומה ממועד ימי
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בעיתוני הפרסומי בי המאוחרת ,הועדה למשרדי
ירושלי1,שלומציו,מחוזירושליבנייההמחוזיתלתכנול

91010,טל':02-6290263 .יומצא ההתנגדות העתק
ככרספרא,ירושליבנייהרדיועדהמקומיתלתכנווללמש

1,ירושלי,טל':02-6296811
כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות

אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

בהתנגדויותלתכניתסמ(בנייהוה נוהל כויותחוקרסדרי
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו





ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז

תכניתהפקדתבדברמיתארהודעהמקומיתמס'
101-0051870

ל"מכללותצה:שהתכנית
הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי
ל בנייהלתכנוהמקומיתהועדה ירושליובמשרדי מחוז
ול בנייהלתכנותכניתמופקדתירושלימיתארמקומית

'101-0051870מס
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי עמ/17 
שינוי עמ/9 
שינוי 3755 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
למפלהדסה'רח,ירושלי:יישוב

קואורדינטהX: 223400
קואורדינטהY: 632850

:גושיוחלקות
:2.חלקותבמלוא:30521גוש:מוסדר
:1.חלקיחלקות:30521גוש

כחולבקובתשריטהמסומניהגבולותפיעלהכל.


:טרתהתכניתמ
ל"יצירתמסגרתתכנוניתלהקמתהמכללותשלצה



:עיקריהוראותהתכנית
1.במערייעודשינוילהלכמפורטהקרקעי:

.משטחלבניניציבורלשטחמחנהצבאי
משטחציבוריפתוחלשטחלמחנהצבאי

ו קיימת לדר למחנה/משטח לשטח נופי עיצוב או
.צבאי

לדרציבורלבניינינופי/ומשטחטיפולאו.
בהתא,ל"מכללותצה,קביעתבינוילהקמתבנייחדש.2

'1.לנספחמס
3.לבנייקוויבנייהקביעת,כאמור.
4.השטחילבנייהקביעתבשטח20,940מ"ר)שטחי

עיקריי(ו20,900מ"ר)שירותשטחי.(

5 מרבי. קומות מספר קביעת ,מעל קומות לשלוש
וח הקובעת לההכניסה מתחת קומות מש , 3מתוכ

.הקומותהתחתונותחניה
6.הנחיותקביעת,ומגבלותבנייהזכויות.
7.אדריכלילעיצובהנחיותקביעת.
8.המכללותלהקמתביצועשלביקביעת,כאמור.
בנייהקביעתתנאילמתהיתר,קביעתהוראותבינוי.9

טופסולקבלת4בשטח.
10.עציבגיהוראותועקירהקביעתהעתקהלשימור.



כלבתכניתמעוניילעיירשאי,שהמשרדיובשעותבימי
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפני www.pnim.gov.il.כלבקרקעמעוניי,בכלאובבני
וכ,פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית

 סעי פי על לכ הזכאי לחוק100כל ,להגיש רשאי
 התנגדות 60בתוההודעה של פרסומה ממועד ימי

בעיתוני הפרסומי בי המאוחרת ,הועדה למשרדי
ירושלי1,שלומציו,מחוזירושליבנייההמחוזיתלתכנול

91010,טל':02-6290263 .יומצא ההתנגדות העתק
אככרספר,ירושליבנייהלמשרדיועדהמקומיתלתכנוול

1,ירושלי,טל':02-6296811
כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות

אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו




ירושלי:מרחבתכנומקומי,רושליי:מחוז

תכניתהפקדתבדברמיתארהודעהמקומיתמס'
101-0055855

קומותוהרחבותברחעזרא2תוספת:שהתכנית
27,מלאכי35המכונה,אברהכר.

הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי

ללתכנ בנייהוהמקומיתהועדה ירושליובמשרדי מחוז
ול בנייהלתכנותכניתמופקדתירושלימיתארמקומית

'101-0055855מס
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות



:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

ביטול 1358 
ביטול 62 

כפיפות 5022 
כפיפות 5166/ב 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.27עזרא:רחוב,ירושלי:יישוב

.מלאכי'פינתרח27עזרא'הבניינמצאברח


קואורדינטהX: 220680
קואורדינטהY: 633200

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול
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:גושיוחלקות
:42.חלקותבמלוא:30084גוש:דרמוס



:מטרתהתכנית
1.תוספתלשקומהיח2תוספת"חדשותד ,והרחבות
.דקיימות"יח
2.לבניימעליתתוספת.



:עיקריהוראותהתכנית
2.2.1שינויייעוד:מגוריג3מאזורמגורילאזור'
2.2.2להלכמפורטבנייהלתוספותבינויקביעת:

ב קרקעקביעת בקומות דיור להרחבות ,ינוי
.בהתאלנספחהבינוי.ראשונהושניה

ורביעית שלישית קומות לתוספת בינוי קביעת
תוספתיח2לש"ד,הבינוילנספחבהתא.

מעליתלתוספתבינויקביעת.
.כאמור,בנייהקביעתקוויבנייל2.2.3
ה2.2.4 שטחי הגדלת לבנייה וקביעת 837בשטח

רשטחי"מ24רשטחיעיקרייו"מ813:מה(ר"מ
)שירות
.ד"יח7דעל"יח'קביעתמס2.2.5
ל0.00קומותממפלסה3קומותמ'הגדלתמס2.2.6

5רעפיוגגקמות.
.כאמור,קביעתשלביביצועלמימושהתוכנית2.2.5
2.2.6היתרלמתתנאיקביעתבנייה.
.ימבנילהריסהקביעתהוראותבג2.2.7



כלבתכניתמעוניילעיירשאי,שהמשרדיובשעותבימי
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפני www.pnim.gov.il.כלבקרקעמעוניי,בכלאובבני
וכ,פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית

 סעי פי על לכ הזכאי להגיש,לחוק100כל רשאי
 התנגדות 60בתוההודעה של פרסומה ממועד ימי

בעיתוני הפרסומי בי המאוחרת ,הועדה למשרדי
ירושלי1,שלומציו,מחוזירושליבנייההמחוזיתלתכנול

91010,טל':02-6290263 .יומצא ההתנגדות העתק
ככרספרא,ירושליבנייהלמשרדיועדהמקומיתלתכנוול

1,ירושלי,טל':02-6296811
כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות

אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו











ירושלי:מרחבתכנומקומי,ליירוש:מחוז

תכניתאישורבדברמיתארהודעהמקומיתמס'4294/א
'דבשניבנייניברח"תוספתקומותויח:שהתכנית

כיטובוברוכיבשכונתתלארזה
נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965,ה"התשכ, תכנית אישור מיתארבדבר
מסמקומית'4294/א

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה

בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

ביטול 62 
ביטול 2803 
ביטול 4294 

כפיפות מק/5022/א 
כפיפות 5166/ב 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.7כיטוב:רחוב,ירושלי:יישוב
.6ברוכישמואל:רחוב,ירושלי:יישוב

'ברוכיבאזוררח'כיטובלרח'בירח,שכונתתלארזה
אילבר.

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול


:גושיוחלקות
:115.חלקותבמלוא:30101גוש:מוסדר



קואורדינטהX: 220585
Y: 633560נטהקואורדי



:מטרתהתכנית
דחדשה"תוספתיח,תוספתקומהלבניהקיי'בניא

 הקרקע בקומת , הקומות בכל הדירות בחלוקת ,שינוי
וספריהמחסנילשימושמרתקומתתוספת ,הגדלת

 בשטח הקיי לפי המאושר הבני היק ,שטחי וצירו
הדירהלשטחפנימיותמרפסות.

הרחבת,דחדשות"יח4קומותעבור2תוספת'בניב
"יח הקיימות בקומות קיימות ד ,מרפסות שטחי צירו

הדירהלשטחפנימיות.


:עיקריהוראותהתכנית
שינויייעודמגורי2מאזורגמגורילאזור'.

אבני
 הרחבת עבור קומה לתוספת בינוי ד"יח2קביעת

שמתחתיהקיימות,בהתאהבינוילנספח.
יח עבור הקרקע בקומת  בינוי "קביעת חדשה ,ד

הבינוילנספחבהתא.
 וספריה למחסני המרת בקומת בינוי ,קביעת

הבינוילנספחבהתא.
יחחלוקתלשינויבינויקביעת"הקומותבכלד,בהתא

הבינוילנספח.
יח להרחבת בינוי "קביעת הקומות בכל קיימות ,ד
.התאלנספחהבינויב
לשטח פנימיות מרפסות שטחי לצירו בינוי קביעת

הדירה,הבינוילנספחבהתא.
בבני

לתוספת ,דחדשות"יח4קומותעבור2קביעתבינוי
הבינוילנספחבהתא.

יח להרחבת בינוי קיימות"קביעת ד ,לנספח בהתא
הבינוי.
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 שטחי לצירו בינוי לשטחקביעת פנימיות מרפסות
הדירה.

ה שטחי בנייההגדלת בשטח א, בבני וקביעת ל'
רשטחיעיקריי"מ824מתוכ(ר"מ1047 223ו,

).רשטחישירות"מ
השטחיהגדלתבשטחבנייה,בבבניוקביעת'ל1477
ר"מ422ו,רשטחיעיקריי"מ1055מתוכ(ר"מ

(.שטחישירות
הגדהשטחיכולהבנייהלתהחלקהבשטח,לוקביעת

"מ2524 (ר מ1879מתוכ"עיקריישטחי ר 645ו,
).רשטחישירות"מ
לבניקוויקביעתבנייהכאמור.
יחמספרקביעת"עליח5ד"אבבניד'ו10יח"וד2

'.חנויותבבניב
ל הקומות קומתמרת6קביעתמספר קומותמעל

קרקעיתבבניאתת קומותמעלקומתמרתתת6ו'
'.קרקעיתבבניב

היתר למתתנאיוקביעת בנייהקביעתהוראותבינוי
בשטח.

התכניתלמימושביצועשלביקביעת
בבבנימסחריתחזיתבגיהוראותקביעת'.
לשימורעציבגיהוראותקביעת.
חלקיבגיהוראותקביעתלהריסהוחדרימבנה.


בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
06/04/2012 הפרסומיובילקוט6416 ב"התשע, 'עמ,

3958,16/05/2012בתארי.


 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
ל בנייהלתכנוירושלי מחוז , 1שלומציו ,ירושלי
91010,טל':02-6290263 .במשרדיוכ :הועדה

ולבנייה לתכנו ירושליהמקומית , ספרא ,1ככר
ירושלי,טל':02-6296811,ומעונייכלבהלעיירשאי

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


ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז

מקומיתברמהמיתארשורתכניתהודעהבדבראי
מסמפורטת'6759/ב

הרחבתדיורותוספתקומהבבניקיי:שהתכנית
הרנו60,אגסי'רח
נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965,ה"התשכ, תכנית אישור מיתארבדבר
מפורטתברמהמסמקומית'6759/ב

דוחלוקהללאאיחו:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 6759 
שינוי 6759/א 
שינוי במ/3592/א 
ביטול 62 

כפיפות 5166/ב 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
,שכונתהרנו,60אגסישמעו:ירושלירחוב:יישוב

וקצנלבוג(צפוודרומזרח)שמעואגסי,ביהרחובות
ומערבצפו.


:גושיוחלקות
:124.חלקותבמלוא:30265גוש:מוסדר



קואורדינטהX: 217100
קואורדינטהY: 632300

:מטרתהתכנית
מס בבני קומה ותוספת דיור הרחבות ברח60' ,אגסי'

נוהרשכונת,ירושלי



:עיקריהוראותהתכנית
1.משינויייעודג2מגורילמגורימיוחד'
2.לתוספותבינויבנייהקביעתלהלכמפורט:
 לתוספות בינוי בנייהקביעת במפלסי2.91,

0.00+,2.91+,5.82+,8.73+,11.64+,לש
בה הקיימות הדיור יחידות הרחבת ,בהתא

.לנספחבינוי
הקייהבנימעלחלקיתקומהלתוספתבינויקביעת

שמתחתבקומההקיימותהדיוריחידותהרחבתלש
במפלסבינוילנספח14.55בהתא.+

3.לבניקוויבנייהקביעת,כאמור.
4 ה. לבנייההגדלתשטחי וקביעת 4533.68בשטח
1102.40רשטחיעיקרייו"מ3431.28מתוכ(ר"מ
(.שטחישירותר"מ
5 קומותמעל6קומותל5הגדלתמספרקומותמ. 

הכניסהקומת)0.00מפלס(+
6.התכניתלמימושביצועשלביקביעת
7.היתרלמתתנאיוקביעתבינויהוראותבנייהקביעת

.בשטח
בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה

22/10/2010 הפרסומי 6140ובילקוט התשעא, 'עמ,
220,07/10/2010בתארי.



 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
ל בנייהלתכנוירושלי מחוז , 1שלומציו ,ירושלי
91010,טל':02-6290263 במשרדי. וכ :הועדה

ולבנייה לתכנו ירושליהמקומית , ספרא ,1ככר
ירושלי,טל':02-6296811,ומעוניירשכלבהלעייאי

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


ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז

תכניתאישורבדברמיתארהודעהברמהמקומית
מסמפורטת'9621

לשהרחבתיחידותדיורבנייהתוספת:שהתכנית
יח2ותוספת"חדשותד,אשייח
נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965,ה"התשכ, תכנית אישור מיתארבדבר
מפורטתברמהמסמקומית'9621

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
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בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות

:המתייחסתלתכניותהבאות
היחססוג התכניתמספר 
שינוי 3085 
ביטול 62 

כפיפות 5022 
כפיפות 5166/ב 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
שייחא,ירושלי:יישוב

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול


:גושיוחלקות
קואורדינטהX: 223650
קואורדינטהY: 631300



:מטרתהתכנית
לשבנייהתוספתקיימותדיוריחידותהרחבת.ותוספת

.דחדשות"יח2


:עיקריהוראותהתכנית
1.משינויייעודמגוריב5אזורמגורילאזורמיוחד'.
2.ייעודשינויחניודלקלתחנתמשטח.
3.משינוילשצייעודדלקלתחנתשטח"פ.
4 . לתוספת בינוי אבנייהקביעת בבני  ' שטח 1בתא

בקומ קרקע ת , ראשונה , שניה יח, הרחבת לש"ד
ותוספתבנייהקיימותשלישיתבקומה ,לנספחבהתא

.וקביעתמחסניבקומתהמרת'1.הבינוימס
5.לבניקוויבנייהקביעת,כאמור.
6 ה. אבנייההגדלתשטחי בבני ל' וקביעת452.02
עיקרייו"מ341.02רמהכ"מ שטחיר111.0
.רשטחישירות"מ
7.מסהגדלת'א"יחבבניד'מ2יח"לד4יח"ד.
8 הגדלתמס. א' בבניקומות קומות4קומותל2מ'

מרתקומתמעל.
9.שטחבתאהשימושיל1קביעתמגורי.
10 .היתר למת תנאי וקביעת בינוי הוראות קביעת

.בנייה


הפקדתהתכנית על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
25/11/2011 הפרסומיובילקוט6329 ב"התשע, 'עמ,

931,01/12/2011בתארי.


 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
ל בנייהלתכנוירושלי מחוז , 1שלומציו ,ירושלי
91010,טל':02-6290263 במשרדי. וכ :הועדה

ולבנייה לתכנו ירושליהמקומית , ספרא ,1ככר
ירושלי,טל':02-6296811,ומעונייכלבהלעיירשאי

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

ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז

תכניתאישורבדברמיתארהודעהברמהמקומית
מסמפורטת'10435/ב

לשהרחבתמוסדקייבנייהתוספות:שהתכנית
בקעה'בדרביתלחשכ

נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה 1965,ה"התשכ, תכנית אישור מיתארבדבר

מפורטתברמהמסמקומית'10435/ב
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה :והרשאותהיתרי שמכוחה להוציאתכנית נית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 3770 
ביטול 62 

כפיפות 5022 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
,שכונתבקעה,52דרביתלח:רחוב,ירושלי:יישוב

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול


:גושיוחלקות
:106.חלקותבמלוא:30016גוש:מוסדר

קואורדינטהX: 221100
קואורדינטהY: 629800



:מטרתהתכנית
.דלשהרחבתהמוסדהקיי"תוספותקומותויח

:עיקריהוראותהתכנית
1.משינויייעודציבורומוסדותלמבנילמוסדשטח.
2.לתוספותבינויבנייהקביעתלהלכמפורט:

1( של המרכזי2תוספת לבניי מעל מגורי קומות
א(הקייבני'.(

2(קייגגבמפלסטכניחללשלתוספת)6.32:מפלס
.(+

3(לשימורהמיועדלמבנהמעלאחתקומהשלתוספת
:7.65.(+מפלס((בניג(
4(טכניי שטחי לצור מרת קומת של תוספת

ומערכות)8.64מפלס.(
5(לצומרתשלתוספתוחדרשחיהבריכתהקמתר

כושר)5.15מפלס.(
6(כמפורט המרכזי לבני לשימור המבנה בי חיבור

הבינויבנספח.
3 . של "מ5110,33תוספת (ר מ4164,42מתוכ"ר

).רשטחישירות"מ945.91שטחיעיקרייו
4.סהל"קביעתהתכניתבתחוהשטחיכ13121,04
2216,91טחיעיקרייורש"מ10904,13רמה"מ
.רשטחישירות"מ
5.התכניתלמימושביצועשלביקביעת.
6.הבנייהלתוספתחדשיבניקוויקביעת.
7.היתרלמתתנאיוקביעתבינויהוראותבנייהקביעת

.בשטח
8.להריסהגדרותחלקיבגיהוראותקביעת.
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9.להעתקהעציבגיהוראותקביעת,לשימוולעקירהר
.

10.בשטחמותרישימושיקביעת.
11.32תוספתמוגדיורבמסגרתדירות.
12.לשימורמבנהבגיהוראותקביעת.



בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
29/06/2012 הפרסומיובילקוט6450 ב"התשע, 'עמ,

5445,26/07/2012בתארי.


נמצא האמורה התכנית המחוזיתת הוועדה במשרדי
ל בנייהלתכנוירושלי מחוז , 1שלומציו ,ירושלי
91010,טל':02-6290263 במשרדי. וכ :הועדה

ולבנייה לתכנו ירושליהמקומית , ספרא ,1ככר
ירושלי,טל':02-6296811,ומעונייכלבהלעיירשאי

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


ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז

תכניתאישורבדברמיתארהודעהברמהמקומית
מסמפורטת'11290

לביתמגוריצורבהארבנייהתוספת:שהתכנית
נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה ב,1965ה"התשכ, תכנית אישור מיתארדבר
מפורטתברמהמסמקומית'11290

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
ביטול 62 
ביטול 2302/א 

כפיפות 5022 
כפיפות 5166/ב 



:וליבתכניתומקומהשטחיהכל
,שכונתצורבאהר,זעקיקה:רחוב,ירושלי:יישוב

הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול

קואורדינטהX: 222500
קואורדינטהY: 626700



:מטרתהתכנית
לתוספתבינויבנייהקביעתקיילבניי.



:עיקריהוראותהתכנית
1.במערכייעודשינויהקרקעילהלמפורט:

 א5ממגורי למגורי מיוחד 'הנאה זיקת ע ושביל
.למעברברכב

2 .לש הקיי הבניי מעל קומה לתוספת בינוי קביעת
חדשהדיוריחידתתוספת,בינוילנספחבהתא.

3.לבניקוויבנייהקביעת,כאמור.
4 ה. לבנייההגדלתשטחי וקביעת ר"מ404בשטח

מ27מתוכ"רמסחרעבור.
5.להקומותמספרקביעת3קומות.

6.יחמספרל"קביעתד3יח"ד.
7.התוספותלהקמתביצועשלביבנייהקביעת,כאמור.
8.היתרלמתתנאיוקביעתבינויהוראותבנייהקביעת

.בשטח
9.ברכבמעברזכותבגיהוראותקביעת.
10.מסחריתחזיתבגיהוראותקביעת.
11.להריסהגדרבגיתנאיקביעת.



בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
06/01/2012 הפרסומיובילקוט6396 ב"התשע, 'עמ,

3223,25/03/2012בתארי.


 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
ל בנייהלתכנוירושלי מחוז , 1שלומציו ,ירושלי
91010,טל':02-6290263 במשרדי. וכ :הועדה

ולבנייה לתכנו ירושליהמקומית , ספרא ,1ככר
ירושלי,טל':02-6296811,ומעונייכלבהלעיירשאי

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


ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז

מקומיתברמהמיתארודעהבדבראישורתכניתה
מסמפורטת'11461

דחדשותמעל"יח2קומותו2תוספת:שהתכנית
בלמוקבר'בנימגוריקייבשכונתג

נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה 1965,ה"התשכ, תכנית אישור מיתארבדבר

מפורטתברמהמסמקומית'11461
ללאאיחודוחלוקה:חודוחלוקהאי

בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

ביטול 62 
ביטול 2691 

כפיפות 5166/ב 
כפיפות 5022 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
גבלמוכבר'שכ,בלמוכבר'ג:ירושלירחוב:יישוב

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול


קואורדינטהX: 223000
קואורדינטהY: 629175



:מטרתהתכנית
2תוספתתוספתלשעליונותקומות2יח"חדשותד.

:עיקריהוראותהתכנית
1.במערייעודשינוילהלכמפורטהקרקעי:

מגורילאזורמיוחדמגוריבמאזור'.
2.לתוספותבינויבנייהקביעתלהלכמפורט:
לתוספת קומותמעלהבניהקיילש2קביעתבינוי

יח2יצירת"חדשותד,בינוילנספחבהתא.
3.לבניקוויבנייהקביעתכאמור.
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4 ה. שטחי לבנייההגדלת וקביעת 510.22בשטח
"מ (ר מ370.84מתוכ"ו עיקריי שטחי 139.38ר
).רשטחישירות"מ
5.להדיוריחידותמספרהגדלת3דיוריחידות.
6.לקומותמספרהגדלת3מרתקומתמעלקומות.
7.התוספותלהקמתביצועשלביבנייהקביעת,כאמור.
8.היתרלמתתנאיוקביעתבינויהוראותבנייהקביעת

.בשטח
9.להוסככהגדרבגיהוראותריסהקביעת.



בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
12/08/2011 הפרסומי 6298ובילקוט התשעא, 'עמ,

6740,26/09/2011בתארי.


 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
ל בנייהלתכנוירושלי מחוז , 1שלומציו ,ירושלי
91010,טל':02-6290263 במשרדי. וכ :הועדה

ולבנייהה לתכנו ירושלימקומית , ספרא ,1ככר
ירושלי,טל':02-6296811,ומעונייכלבהלעיירשאי

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


ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז

תכניתאישורבדברמיתארהודעהברמהמקומית
מסמפורטת'11618

צור'שכבמבנהמגוריבנייהתוספת:שהתכנית
באחר

נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה 1965,ה"התשכ, תכנית אישור מיתארבדבר

מפורטתברמהמסמקומית'11618
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציאתכנית:והרשאותהיתרי נית שמכוחה

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 2302/א 
ביטול 62 

כפיפות 5022 
כפיפות 5166/ב 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.שכונתצורבאחר,צורבחר:רחוב,ירושלי:יישוב

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבקוהכחול
X: 222500אורדינטהקו

קואורדינטהY: 627100



:מטרתהתכנית
יחבנייהתוספותהרחבתלש"קומהותוספתקיימותד
.קביעתדרמשולבת,דחדשה"עליונהויח

:עיקריהוראותהתכנית
1 . ייעודשינוי מגורי מאזור קרקע לאזור5י מיוחד

.ודרמשולבתלשפתרוגישתחניהלמגרש'מגוריב
2 . יחבנייהתוספות הרחבת לש"ותוספת קיימות ד
.ד"יח3כ"סה,דחדשה"יח

3 הגדלתמס. ' 2קומותמ ל מרתקומת מעל3מעל
מרתקומת.

4.בנייקוויקביעת.
5 . ל וקביעת בבניי הבנייה שטחי ר"מ458הגדלת

 כ מ371מה" ו עיקריי שטחי שטחי"מ86.5ר ר
.שירות

6.שלכאמורקביעתהבנילהקמתביצועבי.
7.גדרותבגיהוראותקביעת/להריסהמדרגות.
8.לשימורעציבגיהוראותקביעת.
9 .היתר למת תנאי וקביעת בינוי הוראות קביעת

.בנייה


בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
06/01/2012 הפרסומיובילקוט6396 ב"התשע, 'עמ,

3224,ב25/03/2012תארי.


ה במשרדי נמצאת האמורה המחוזיתוהתכנית ועדה
ל בנייהלתכנוירושלי מחוז , 1שלומציו ,ירושלי
91010,טל':02-6290263 במשרדי. וכהועדה

ולה לתכנו ירושליבנייהמקומית , ספרא ,1ככר
ירושלי,טל':02-6296811,ומעונייכלבהלעיירשאי

ובשע לקהלבימי פתוחי האמורי שהמשרדי ,ות
.www.pnim.gov.il הפנימשרדשלהאינטרנטובאתר



ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז

תכניתאישורבדברמיתארהודעהברמהמקומית
מסמפורטת'11630

'במבנהמגורישכבנייהתוספת:שהתכנית 
צורבאחר

נמסרתבזההודעה ,לסעי בהתא117התכנו לחוק
בנייהוה 1965,ה"התשכ, תכנית אישור מיתארבדבר

מפורטתברמהמסמקומית'11630
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 2302/א 
ביטול 62 

כפיפות 5166/ב 
כפיפות 5022 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.צורבאחר:שכונת,צורבחר:רחוב,ירושלי:יישוב

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוהכחול
קואורדינטהX: 222525
קואורדינטהY: 627100



:מטרתהתכנית
.ורידקיימותותוספתקומהעליונהבבניימג"הרחבתיח



:עיקריהוראותהתכנית
1.ייעודשינוימגורימאזורקרקעב5ימגורילאזור'.
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2 . יחבנייהתוספות הרחבת לש"קיימות ד ,בקומות
.'ב',א,קרקע

3 תוספתקומהעליונהחדשהוהגדלתמס. 'מ3קומות
למרתקומתמעל4קומותמרתקומתמעלקומות.

4.לבנייקוויייהבנקביעת,כאמור.
5.לוקביעת בבנייהבנייהשטחי814.5הגדלתמה
641.9כועיקריישטחי172.6שירותשטחי.
6.הבניילהקמתביצועשלביקביעת,כאמור.
7.להריסהמרפסותהוראותקביעת.
8.לשימורעציהוראותקביעת.
9.היתרלמתתנאיוקביעתבינויהוראותבנייהקביעת.



בתאריה בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על ודעה
30/12/2011 הפרסומיובילקוט6368 ב"התשע, 'עמ,

2279,26/01/2012בתארי.


 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
ל בנייהלתכנוירושלי מחוז , 1שלומציו ,ירושלי
91010,טל'02-6290263 . במשרדי הוכועדה

לתה ולמקומית בנייהכנוירושלי , ספרא ,1ככר
ירושלי,טל':02-6296811,ומעונייכלבהלעיירשאי

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


ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז

תכניתאישורבדברברמיתארהודעהמקומיתמה
מסמפורטת'12312

דבבניקיי"יח9קומותו2תוספת:שהתכנית
מרכזהעיר8,דורותראשוני'ברח

נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה 1965,ה"התשכ, תכנית אישור מיתארבדבר

מפורטתברמהמסמקומית'12312
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה

ב להוציא:והרשאותנייההיתרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי 2513/א 
ביטול 62 

כפיפות 5166/ב 
כפיפות 5022 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
מרכזהעיר,8דורותראשוני:רחוב,ירושלי:יישוב

קואורדינטהX 632/140
קואורדינטהY 220/777

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול


:גושיוחלקות
:204.חלקותבמלוא:30049גוש:לאמוסדר



:מטרתהתכנית
1.קיימותקומותשטחיהגדלת.
2.2תוספתמעלקומות4ומרתקיימותקומות.

:עיקריהוראותהתכנית
:כמפורטלהליהקרקעייעודשינויבמער.א
דמגורילאזורמסחרימאזור'.
:קביעתבינוילתוספתבנייהכמפורטלהל.ב

1.לתוספותבינויבנייהקביעתלשקיימותבקומות
דקיימותלשהגדלתשטח"הגדלתשטחומספריח

יח הקיימות"ומספר ד הבינוי, לנספח בהתא.
12לד"יח11דבקומותקיימותמ"הגדלתמספריח(
).ד"יח
2.לתוספתבינוי2קביעתהקייהבניימעלקומות

עודתוספתיח8לש"ד,הבינוילנספחבהתא.
.בנייההגדלתשטחיה.ג
ד . מ קומות מספרה 4הגדלת ל מעל6קומות קומות

מרתקומת.
.בנייהקביעתקוויבנייל.ה



בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
23/09/2011 הפרסומיובילקוט6250 א"התשע, 'עמ,

4762,14/06/2011בתארי.


 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
ל בנייהלתכנוירושלי מחוז , 1שלומציו ,ירושלי
91010,טל':02-6290263 . במשרדי הוכועדה

ולה לתכנו ירושליבנייהמקומית , ספרא ,1ככר
ירושלי,לט':02-6296811,ומעונייכלבהלעיירשאי

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


ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז

תכניתאישורבדברמיתארהודעהברמהמקומית
מסמפורטת'12367

דמעלקומת"יח3קומותו3תוספת:שהתכנית
מרת,אלמקברגבל

נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה 1965,ה"התשכ, תכנית אישור מיתארבדבר

מפורטתברמהמסמקומית'12367
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:תלתכניותהבאותהמתייחס
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי 2683/א 
ביטול 62 

כפיפות 5166/ב 
כפיפות מק/5022/א 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
בלמוקבר'שכונתג,בלמוכבר'ג:בירושלירחו:יישוב

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול
קואורדינטהX: 223575
Y: 629550הקואורדינט
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:מטרתהתכנית
 תוספת לש קומות  שלוש קומת"יח3תוספת מעל ד

.בלאלמוכבר'מרתבג


:עיקריהוראותהתכנית
1.משינויייעודב6אזורלמגורי'.
2 . לתוספת בינוי קומת3קביעת מעל עליונות קומות

 תוספת לש יח3מרת"לנספח בהתא חדשות ד
.הבינוי

3.קוולקביעתבנייבנייהי,כאמור.
ר"מ693.49בשטחוקביעתלבנייההגדלתשטחיה.4
) מ624.03מתוכ" ו עיקריי שטחי ר"מ69.46ר

).שטחישירות
5 . מ  הדיור יחידות לפי2הגדלתמספר  יחידותדיור
יחידותדיור3אל/'2683מס.ע.ב.ת
6. מ קומות מספר לפי2הגדלת  מרת קומת מעל
.קומותמעלקומתמרת3אל/'2683מס.ע.ב.ת
7.הבנייהתוספותלהקמתביצועשלביקביעת,כאמור.
8.היתרלמתתנאיוקביעתבינויהוראותבנייהקביעת

.בשטח
9.להריסהגדרותבגיהוראותקביעת.



בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
ובילקוטהפרסומ18/11/2011 6345י ב"התשע, 'עמ,

1509,19/12/2011בתארי.


 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
ל בנייהלתכנוירושלי מחוז , 1שלומציו ,ירושלי
91010,טל':02-6290263 במשרדי. וכ :הועדה

ולבנייה לתכנו ירושליהמקומית , ספרא ,1ככר
ירושלי,טל':02-6296811,מעוכלונייבהלעיירשאי

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


ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז

תכניתאישורבדברמיתארהודעהברמהמקומית
מסמפורטת'12403

הרחבותותוספותבנייהבפינתאלפנדרי:שהתכנית
תחכמוני,שכ'ברומקור

נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה 1965,ה"התשכ, תכנית אישור מיתארבדבר

מפורטתברמהמסמקומית'12403
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:אותהמתייחסתלתכניותהב

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 62 
שינוי 5595 

כפיפות 5022 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
,שכונתמקורברו19,אלפנדרי:ירושלירחוב:יישוב

.תחכמוניפינתרחובותאלפנדרי
.יהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול"הכלעפ

:גושיוחלקות
:5556.ותבמלואחלק:30070גוש:לאמוסדר

קואורדינטהX: 220215
קואורדינטהY: 632750



:מטרתהתכנית
סיח3תוספת"בד2חלקוהדירותוהרחבתמצרניתת

.בלבד56בחלקההקיימות


:עיקריהוראותהתכנית
1 . מיוחד3ומאזורמגורי3אזורמגוריייעודמשינוי

'.למגוריב
2.לתוספתבינויקביעתקומה+גגבחללמובלעתקומה

קיי בני הרעפיעל תוספת56בחלקה לש2יח"ד
חדשות.

3 .וצפונית מזרחית בחזית לתוספות בינוי קביעת
 יח56בחלקה הרחבת לש"ב קיימות הקומותד כל

חלקה של לזו גובהה יח55והשוואת אחת"והוספת ד
 הקומ"ע55בחלקה חלל לשתייי העליונה ה ללא,
.הגובההקייהגבהת

4.מסהגדלת'מהקומות2לקומות3קומות+קומה
בחלקההרעפיגגבחללבלבד56מובלעת.

5 .  שטחי בנייההגדלת ל382.49מ55בחלקה
492.81 מתוכ469.49ו עיקריי שטחי23.32

שרותשטחי.
6 . שטחי בנייההגדלת ל168.78מ56בחלקה

מת574.42 ו549.21וכ עיקריי שטחי25.21
שירותשטחי.

7.חדשיבניקוויוקביעתבניקווישינוי.
8.היתרלמתתנאיבנייהקביעת.
9.מבניבגיהוראותקביעת,להריסהוגדרותמדרגות.



בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
07/11/2008 הפרסומי 5876ובילקוט שסטהת, 'עמ,

821,04/12/2008בתארי.


 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
ל בנייהלתכנוירושלי מחוז , 1שלומציו ,ירושלי
91010,טל':02-6290263 במשרדי. וכ :הועדה

ולבנייה לתכנו ירושליהמקומית , ספרא ,1ככר
ירושלי,טל':02-6296811,ומעוניילעכלרשאיבהיי

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


ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז

תכניתאישורבדברמיתארהודעהברמהמקומית
מסמפורטת'12454/א

בשכונותביתצפפאבנייהתוספת:שהתכנית
נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965,ה"התשכ, תכנית אישור מיתארבדבר
מפורטתברמהמסמקומית'12454/א

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
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:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

ביטול 3801 
ביטול 62 

כפיפות 5166/ב 
כפיפות מק/5022/א 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.איחודהכפר:רחוב,ירושלי:יישוב

צפפאביתשכונת,
.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול



:גושיוחלקות
:79.חלקותבמלוא:30276גוש:לאמוסדר

:30284.גושיבחלקיות


קואורדינטהX: 628250
קואורדינטהY: 219175



:מטרתהתכנית
2לתוספתלמסחר בנימעללמגוריקומות ,הרחבתו

.קומותמעלחניהתתקרקעית4ל


:עיקריהוראותהתכנית
1.במערייעודשינוילהלכמפורטקרקעי:

'.מיוחדלמגוריג5ממגורי.א
.לדרמשולבתממעברציבורילהולכירגל.ב
2.מבנהלמעטבחלקהקיימבנהלהריסתבינויקביעת

במקומוחדשבניוהקמתמסחרי.
3.מסקביעת'להקומות4חניהקומתמעלקומות.
4.מסקביעת'ל"יחד6יח"ד.
5 ה. 872רמה"מ1710לבנייהקביעתהיקשטחי
ו"מ למגורי עיקריי שטחי למס"מ165ר חרר

674ומתוכשירותשטחי.
5.להריסהוגדרותמבניבגיהוראותקביעת.
6.להעתקהעציבגיהוראותקביעת.
7.לחדשיבניקוויבנייהקביעתהמוצעת.
8.בינויהוראותקביעת,היתרלמתותנאיפיתוח.
9.מסחריתחזיתבגיהוראותקביעת.
תכניתקביעתשלביביצועלמימושה10



בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
06/04/2012 הפרסומיובילקוט6416 ב"התשע, 'עמ,

3963,16/05/2012בתארי.


 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
ל בנייהלתכנוירושלי מחוז , 1שלומציו ,ירושלי
91010,טל':02-6290263 במשרדי. וכ :הועדה

ולבנייה לתכנו ירושליהמקומית , ספרא ,1ככר
ירושלי,טל':02-6296811,ומעונייכלבהלעיירשאי

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


ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז



תכניתאישורבדברארמיתהודעהברמהמקומית
מסמפורטת'12466

בתי'רח,תוספתקומותלמטרתמגורי:שהתכנית
הספרהיסודייבגבלמוכבר

נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה 1965,ה"התשכ, תכנית אישור מיתארבדבר

מפורטתברמהמסמקומית'12466
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה

בנייההיתר להוציא:והרשאותי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי 2683/א 
ביטול 62 

כפיפות 5166/ב 
כפיפות מק/5022/א 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
בתיהספרהיסודיי'רח,בלמוכבר'ג,ירושלי:יישוב
.פיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחולהכלעל



:גושיוחלקות
:31251.גושיבחלקיות:לאמוסדר

קואורדינטהX: 223475
קואורדינטהY: 627950



:מטרתהתכנית
מס3תוספתלבניחדשותקומות'1קומותשתיותוספת

מספר2לבנימגורילמטרת.


:עיקריהוראותהתכנית
שינוימייעודמגוריב6איזורמגורילאיזור'.
יחמספרקביעת"ל מס"יח8ד בבניד ד"יח4ו1'

.דלכלהחלקה"יח12כ"סה'2,בבנימס
מס בבניהקומותמספרהגדלת 4קומותל2מ1'

קומותמתחתלכניסה2קומותמעלהכניסההקובעתו
מס ובבני הקובעת ל2מ2' מעל4קומות קומות
הקובעתהכניסה.

השטחיקביעתבנייה):מסבני'1(946מ"שטחיר
ר"מ'2(578בנימס(רשטחישירות"מ140עיקרייו

.רשטחישירות"מ100שטחיעיקרייו
חדשיבניקוויוקביעתבניבקווישינוי.
התכניתלמימושביצועשלביקביעת.
הוקביעתלהעתקהעציבגיראות/לשימור.
היתרלמתתנאיקביעתבנייה.
להריסהגדרותבגיהוראותקביעת.


בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
13/01/2012 הפרסומיובילקוט6368 ב"התשע, 'עמ,

2280,26/01/2012בתארי.
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 נמצאת האמורה המחוזהתכנית הוועדה יתבמשרדי
ל בנייהלתכנוירושלי מחוז , 1שלומציו ,ירושלי
91010,טל':02-6290263 במשרדי. וכ :הועדה

ולבנייה לתכנו ירושליהמקומית , ספרא ,1ככר
ירושלי,טל':02-6296811,ומעונייכלבהלעיירשאי

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


ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז

תכניתאישורבדברמיתארהודעהברמהמקומית
מסמפורטת'12679

קיימתתוספתקומותבנייההכשרת:שהתכנית
בל'ג'שכוהקמתבנימגוריחדש'1בבנימס

מוכבר
נמסרתבזההודעה , לסעי התכנ117בהתא ולחוק

בנייהוה 1965,ה"התשכ, תכנית אישור מיתארבדבר
מפורטתברמהמסמקומית'12679

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 2683/א 
ביטול 62 

כפיפות 5166/ב 
כפיפות 5022 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
בלמוכבר'שכונתג,ירושלי:יישוב

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול


:גושיוחלקות
:31240.גושיבחלקיות:לאמוסדר



קואורדינטהX: 222950
קואורדינטהY: 628125



:מטרתהתכנית
הכש לש תכנונית מסגרת יצירת קיימתבנייהרת

מס בבניקומותתוספתוקביעת '1מגורי בניוהקמת
מס(חדשבני'2.(



:עיקריהוראותהתכנית
1.הקרקעשינויייעודמגורימאזור6בלמגורי'.
2.תוספתעבורבינוימסבנייהקביעתלבניקומות '1,

חדשבנילבנייתבינויוקביעת)מסבני'2.(
3.לבניקוויבנייהקביעתכאמורהמוצעת.
4.ההקומותמספרלמרביקביעתי3מסבבניקומות'
ו1 תתקרקעיתבבני4לו חניה קומת קומותמעל

'2.מס
5 ה. יחידותהדיור דבבני"יח5למרביקביעתמספר

'2.דבבנימס"יח12ול'1,מס
6.השטחיהבנייהקביעתמרבימסיבבני'1ל815.42
ר"מ57.42רשטחיעיקרייו"מ758.00רמתוכ"מ

שירותשטחי.

7.השטחיהבנייהקביעתמסמרביבבניי'21498.76
"מ מתוכ ו"מ1301.64ר עיקריי שטחי 197.12ר
.שטחישירותר"מ
8.בינויבגיהוראותקביעת,להריסהומדרגותגדרות,

.להעתקהולשימור,אותבגיעצילעקירהוקביעתהור
9.ופיתוחבינויהוראותקביעת.
10.היתרילמתתנאיבנייהקביעת.



בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
16/09/2011 הפרסומי 6298ובילקוט התשעא, 'עמ,

6745,26/09/2011בתארי.


 נמצאת האמורה הוועדההתכנית המחוזיתבמשרדי
ל בנייהלתכנוירושלי מחוז , 1שלומציו ,ירושלי
91010,טל':02-6290263 במשרדי. וכ :הועדה

ולבנייה לתכנו ירושליהמקומית , ספרא ,1ככר
ירושלי,טל':02-6296811,ומעונייכלבהלעיירשאי

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


ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז

תכניתאישורבדברמיתארהודעהברמהמקומית
מסמפורטת'12832

במבנהמגוריבנייהתוספת:שהתכנית 
בלמוכבר'ג'שכ

נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה אישו,1965ה"התשכ, בדבר תכנית מיתארר

מפורטתברמהמסמקומית'12832
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 2691 
ביטול 62 

כפיפות 5166/ב 
כפיפות 5022 



:ומקומהשטחיהכלוליבתכנית
,בלמוכבר'שכונתג,בלמוכבר'ג:רחוב,ירושלי:יישוב

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול


:גושיוחלקות
:1.חלקותבמלוא:30920גוש:לאמוסדר

קואורדינטהX: 222825
קואורדינטהY: 629650



:מטרתהתכנית
יחבנייהתוספותהרחבתלש"ותוספקיימותדקומהת

.ד"עליונהלשתוספתיח


:עיקריהוראותהתכנית
1.משינויאייעודמגורילאזורמיוחדמגוריאזור'.
2.יחבנייהתוספותהרחבתלש"קיימותד.
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3.יחתוספתלשעליונהקומהתוספת"ד,סה"יח2כ"ד
4.לבניקוויבנייהקביעת,כאמור.
5.השטחיבבבנייההגדלתלוקביעתני448מ"מהר
.שטחישירות91שטחיעיקרייו357כ
6.הבנילהקמתביצועשלביקביעת,כאמור.
7.היתרלמתתנאיוקביעתבינויהוראותבנייהקביעת
8.להריסהגדרבגיהוראותקביעת.
9.לשימורעציבגיהוראותקביעת.



פור הפקדתהתכנית על בתאריהודעה בעיתוני סמה
06/01/2012 הפרסומיובילקוט6368 ב"התשע, 'עמ,

2281,26/01/2012בתארי.


 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
ל בנייהלתכנוירושלי מחוז , 1שלומציו ,ירושלי
91010,טל':02-6290263 במשרדי. וכ :הועדה

ולבנייה לתכנו ירושליהמקומית , ספרא ,1ככר
ירושלי,טל':02-6296811,ומעונייכלבהלעיירשאי

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





ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז

תכניתאישורבדברמיתארהודעהברמהמקומית
מסמפורטת'13005

'אגריפסקינגגורג'רחמתחעד:התכניתש
עליאש

נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה 1965,ה"התשכ, תכנית אישור מיתארבדבר

מפורטתברמהמסמקומית'13005
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית
שאותהיתריאוהר

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

ביטול 62 
ביטול 36/ב 

כפיפות 5166/ב 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.אגריפס:רחוב,ירושלי:יישוב
.עליאש:רחוב,ירושלי:יישוב
.'ורג'המלג:רחוב,ירושלי:יישוב

הישעדקולנועכמתחברביהידועהשטח



:גושיוחלקות
:164.חלקיחלקות:30048גוש
:176179.חלקותבמלוא:30048גוש



קואורדינטהX: 220600
קואורדינטהY: 632200

מגרשי:
3,4,5,6,9לתכניתבהתא36/ב



:מטרתהתכנית
בנייני שני להקמת בינוי קביעת . ב קומות26מגדל
ובנייציבורומבניומסחרלמגורי6בלמלונאותקומות

מעלהכל7ומסחרמתוכקרקעיותתתקומות3קומות
.קומותחניהואחסנה4עבורמסחרותרבותו



:עיקריהוראותהתכנית
במערייעודשינוילהלכמפורטהקרקעי:

.מסחרותיירות,למגורי001:בתאשטח.א
שטחבתא002:פתוחציבורילשטחממסחר.

מגדלמגורי,יעתבינוילהקמתמתחהכוללמלוקב.ב
ציבוריות פונקציות ע פנימית וכיכר קומותמסחר מעל

.ושנישעריכלפיהרחובותהמקפיאותו
:הקומותלכלאחדמהבנייניכדלהל'קביעתמס.ג

מגורי מגדל :26של הקובעת הכניסה מעל קומות
.המגדל

 ותרבות מסחר הכנ3: מעל שלקומות הקובעת יסה
המגדל+3הקובעתלכניסהמתחתקומות.

מלו:6המלושלהקובעתהכניסהמעלקומות.
מעל4הכלקרקעיותתתחניהקומות.

.קביעתקוויבנימרביילכלאחדמהמבני.ד
ה . מרביילבנייהקביעתשטחי ר"מ50600: .מתוכ

ר"מ,6,000ררלמסח"מ,11,000רלמגורי"מ18,000
קרקעיי תת ואחסנה לחניה שירות ושטחי  למלונאות

שלמ15,600בהיק"ר.
.ד"יח180דבשטחהתכניתל"קביעתמספריח.ו
.קביעתהוראותבגיזיקתהנאהלהולכירגל.ז
.קביעתהוראותבגיזיקתהנאהלמעבררכבחירו.ח
.עקירה/קביעתהוראותבגיעצילשימור.ט
.קביעתהוראותבדברהריסה.י
.פיתוחועיצוב,קביעתהוראותבנוי.יא
.בשטחבנייהקביעתתנאילמתהיתר.יב



בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
22/07/2011 הפרסומי 6288ובילקוט התשעא, 'עמ,

6252,31/08/2011בתארי.


 נמצאת האמורה התכנית הוועדה המחוזיתבמשרדי
ל בנייהלתכנוירושלי מחוז , 1שלומציו ,ירושלי
91010,טל':02-6290263 במשרדי. וכ :הועדה

ולבנייה לתכנו ירושליהמקומית , ספרא ,1ככר
ירושלי,טל':02-6296811,ומעונייכלבהלעיירשאי

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


ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז

תכניתאישורבדברמיתארהודעהברמהמקומית
מסמפורטת'13157

,ד"יח797מתחמגוריחדשכ:שהתכנית
מורדותגילהמערב

נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה בדב,1965ה"התשכ, תכנית אישור מיתארר

מפורטתברמהמסמקומית'13157
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
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בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי 1905 
שינוי 3758 
שינוי 5153 
שינוי 5322 

כפיפות 5166/ב 


:טחיהכלוליבתכניתומקומהש
,מערבשכונתגילה,ירושלי:יישוב

קואורדינטהX 216/750
קואורדינטהY 627/250

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול
:גושיוחלקות

:1.חלקיחלקות:30933גוש:לאמוסדר
:48.חלקותבמלוא:30962גוש
:21,29,45.חלקותבמלוא:30964גוש



:מטרתהתכנית
חדשה מגורי שכונת להקמת תכנונית מסגרת יצירת

 ובה בירושלי גילה ד"יח797בשכונת שינוי"ע, קביעת י
.בנייהזכויותומגבלות,חלוקתמגרשיוקביעתהנחיות,ייעוד



:עיקריהוראותהתכנית
1 . פתוחמיוחד"מייעודקרקעשינוי "יערשטחציבורי
יייעודל :ג מגורי ומסחר', מגורי ,ומוסדות מבני

דרכי,שטחיפתוחי,מתקניהנדסיי,מסחר,ציבור
.ומרכזתחבורה

2 .של בינוי רבנוי"מ79,105(ד"יח797קביעתהיקפי
עיקרי ו"מ830) למסחר למבני"מ24,385ר עיקרי ר
ציבור.

3.ומגבלותהנחיותהוראותלבנייהקביעתותנאימת
בנייההיתר.

4.התכניתלמימושביצועשלביקביעת.
בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה

08/04/2011 הפרסומי 6231ובילקוט התשעא, 'עמ,
3948,04/05/2011בתארי.

 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
ל בנייהלתכנוירושלי מחוז , 1שלומציו ירושלי,
91010,טל':02-6290263 במשרדי וכהועדה

ולה לתכנו ירושליבנייהמקומית , ספרא ,1ככר
ירושלי,טל':02-6296811,ומעונייכלבהלעיירשאי

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


ירושלי:קומימרחבתכנומ,ירושלי:מחוז

תכניתאישורבדברמיתארהודעהברמהמקומית
מסמפורטת'13334

בנימגוריחדשבמקומבנהלחנויות:שהתכנית
נוהיעקב,משהסנה'דברח"יח11

נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה 1965,ה"התשכ, תכנית אישור מיתארבדבר

'13334מסתמקומיתברמהמפורט

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
ביטול 2052 

כפיפות 5166/ב 
כפיפות 5022 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
,שכונתנוהיעקב,סנהמשה:רחוב,ירושלי:יישוב

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול


:גושיוחלקות
:15.חלקותבמלוא:30648גוש:מוסדר



קואורדינטהX: 222025
קואורדינטהY: 638400



:מטרתהתכנית
 ב חדש מגורי יח1בני"חדשות ד ,מבנה במקו

לחנויות.


:עיקריהוראותהתכנית
1.במשינויייעודערלהלכמפורטהקרקעי:

.עחזיתמסחרית'משטחלחנויותלאזורמגוריג
2 .היתר  למת תנאי וקביעת  בינוי הוראות קביעת

.בשטחבנייה
3.לבניקוויבנייהקביעת,כאמור.
4.השטחילבנייההגדלתוקביעתבשטח1075מ"ר
) מ650.68מתוכ" עיקריי שטחי ר ר"מ40.32,

(.רשטחישירות"מ384שטחימרפסותמקורותו
5.להדיוריחידותמספרקביעת11דיוריחידות.
6.מסהגדלת'מקומות1ל6מחסניקומתמעלקומות

קרקעיתתת.
7.לביצועשלביבנייהקביעת,כאמור.
8.קיימסחרימבנההריסתבגיהוראותקביעת.
9.הורקביעתמסחריתחזיתבגיאות.
10.שלמסחרישטחמ70קביעת"הקרקעבקומתר.
11.היתרלמתתנאיבנייהקביעת.



בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
11/03/2011 הפרסומי 6214ובילקוט התשעא, 'עמ,

3172,17/03/2011בתארי.


 נמצאת האמורה המחוהתכנית הוועדה זיתבמשרדי
ל בנייהלתכנוירושלי מחוז , 1שלומציו ,ירושלי
91010,טל':02-6290263 במשרדי. וכ :הועדה

ולבנייה לתכנו ירושליהמקומית , ספרא ,1ככר
ירושלי,טל':02-6296811,ומעונייכלבהלעיירשאי

לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ובשעות בימי,
.www.pnim.gov.il הפנימשרדשלהאינטרנטובאתר
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ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז

תכניתאישורבדברמיתארהודעהברמהמקומית
מסמפורטת'13479

,9משקלוב'רח,ד"הרחבתיח:שהתכנית 
הרנו'שכ

נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה תכנית,1965ה"התשכ, אישור מיתארבדבר

מפורטתברמהמסמקומית'13479
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 966/ב 
שינוי 966/ג 
שינוי 966/א 
ביטול 62 

כפיפות 5022 
כפיפות 5166/ב 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.9מנחמנדלמשקלוב:רחוב,ירושלי:יישוב

נוהרשכונת
.הכלעלפיהגבלותהמסומניבתשריטבקוהכחול



:גושיוחלקות
:74.חלקותבמלוא:30333גוש:מוסדר



קואורדינטהX: 216525
קואורדינטהY: 632800



:מטרתהתכנית
לשקומהיחתוספתשתיהרחבת"שמתחתד.



:עיקריהוראותהתכנית
לתוספותבינויבנייהקביעתלהלכמפורטבמבנה:

2.1 לתוספת בינוי בנייהקביעת +11.40במפלס
במפלסהבנימעלקומה14.25ולתוספת+הרחבתלש
במפלסהקיימותהדיור11.40יחידות+לנספחבהתא

.הבינוי
.כאמור,בנייהספתהקביעתקוויבניילתו2.2
ר"מ2,497בשטחוקביעתלבנייההגדלתשטחיה2.3
) מ1,862מתוכ" ו עיקריישטחי שטחי"מ635ר ר

).שירות
2.4מהקומותמספרהגדלת5מפלסמעל0.00+6ל

.קומות
.כאמור,קביעתשלביביצועלהקמתתוספותהבנייה2.5
2.6תנאי וקביעת בינוי הוראות היתרקביעת למת

.בשטחבנייה
סגירת2.7 בגיהוראותקביעתומבנהלפירוקמרפסות

.להריסה
בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה

18/11/2011 הפרסומיובילקוט6345 ב"התשע, 'עמ,
1512,19/12/2011בתארי.



 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
ל מחוזבנייהלתכנוירושלי , 1שלומציו ,ירושלי
91010,טל':02-6290263 במשרדי. וכ :הועדה

ולבנייה לתכנו ירושליהמקומית , ספרא ,1ככר
ירושלי,טל':02-6296811,ומעונייכלבהלעיירשאי

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


ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז

תכניתאישורבדברמיתארהודעהברמהמקומית
מסמפורטת'13596

דחדשהלבניקיי"תוספתקומהויח:שהתכנית
המושבההגרמנית,34עמקרפאי'ברח

נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה אישור,1965ה"התשכ, בדבר מיתארתכנית

מפורטתברמהמסמקומית'13596
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 2878 
ביטול 62 

כפיפות 5166/ב 
כפיפות מק/5022/א 



הכלוליהשטחיומקומבתכנית:
.34עמקרפאי:ירושלירחוב:יישוב

הגרמניתהמושבהשכונת,
.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול



:גושיוחלקות
:71.חלקותבמלוא:30010גוש

קואורדינטהX: 220875
קואורדינטהY: 630125



:מטרתהתכנית
Bימתבבנידקי"דחדשהוהרחבתיח"תוספתקומהליח

הקיי.


:עיקריהוראותהתכנית
1.ייעודשינוימגורימאזורב1שטחמגורילאזורמיוחד'
2.שטחילבנייהקביעת997.00מ"ר,682.40מתוכ
.רשטחישירות"מ314.60רשטחעיקריו"מ
3.בבנייהתוספתבקומה'בבניקיימתBקומהותוספת
.חדשה'ג
4 וקביעתמסתוספ.  קומהת מרביהקומותה' בבניB
.קומות4ל
5.יחמס"תוספתוקביעתחדשהד'ה"יחלמרביד15.
6.בניקוויהמרביקביעתלתוספותבנייהיכאמור.
7.גובהמרביקביעתלבניB.
8.חזיתותלשימורהוראותקביעת.
9.לשימורעציבדברהוראותקביעת.
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10 וקביעתתנאילמתקביע. תהוראותוהנחיותבינוי
בנייההיתר.

11.התכניתלמימושביצועשלביקביעת.
12.מסבדברהוראותקביעת'וגובהמרביקומותבבניA.
13.מסחריתחזיתבגיהוראותקביעת.
14.ניכרתסטיהבגיהוראותקביעת.

בתא בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על ריהודעה
09/03/2012 הפרסומיובילקוט6403 ב"התשע, 'עמ,

3465,22/04/2012בתארי.


 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
ל בנייהלתכנוירושלי מחוז , 1שלומציו ,ירושלי
91010,טל':02-6290263 במשרדי. וכ :הועדה

ולבנייה לתכנו ירושליהמקומית , ספרא ,1ככר
רשאילעייבהכלמעונייו,02-6296811:'טל,ליירוש

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


ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז

תכניתאישורבדברמיתארהודעהברמהמקומית
מסמפורטת'13667

ותוספתקומהבנייהחוזיהגדלתא:שהתכנית
טורא'שכ,ד"ויח
נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965,ה"התשכ, תכנית אישור מיתארבדבר
מפורטתברמהמסמקומית'13667

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:ייחסתלתכניותהבאותהמת

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 2733 
ביטול 62 

כפיפות 5166/ב 
כפיפות 5022 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
,טורשכונתא,ירושלי:יישוב

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול
:גושיוחלקות

:30896.גושיבחלקיות:לאמוסדר
X: 223590קואורדינטה
קואורדינטהY: 632175

:מטרתהתכנית
 עבירת לשבנייההכשרת והרחבתה קומה לתוספת

דיוריחידתהוספת.
:עיקריהוראותהתכנית

 ייעודשינוי מגורי מאזור קרקע תכנית5של פי על 
'.למגוריא2733

 היתר למת תנאי וקביעת בינוי הוראות בנייהקביעת
.בשטח

קביעההקומותמספרלמרבית3קומות.
יחמספרהגדלת"לד3יח"ד.

גובהקביעתלמרבי11.96מטר.
השטחיקביעתהבנייהלמרביי558.05מ"מתוכר

.רשטחשרות"מ69.56רו"מ488.49
עיליתחניהבגיהוראותקביעת.
קומהלתוספת קביעתבינוי דיורלשהוספתיחידת,

לנספחבהתא.
התוספותלהקמתביצועשלביקביעתבנייהכאמור.
לשימורעציבגיהוראותקביעת.
להריסהגדרותבגיהוראותקביעת.
לבניקוויקביעתבנייהכאמור.
הנאהזיקתבגיהוראותקביעת.

בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
11/05/2012 הפרסומיובילקוט6429 ב"התשע, 'עמ,

4608,10/06/2012בתארי.


 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
ל בנייהלתכנוירושלי מחוז , 1שלומציו ,ירושלי
91010,טל':02-6290263 במשרדי. וכ :הועדה

ולבנייה לתכנו ירושליהמקומית , ספרא ,1ככר
ירושלי,טל':02-6296811,ומעונייכלבהלעיירשאי

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


ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז

תכניתאישורבדברמיתארהודעהברמהמקומית
מסמפורטת'13691

'רח,ומההשלמתקומתגגותוספתק:שהתכנית
אמנו23רחל,שכ'גונ

נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה 1965,ה"התשכ, תכנית אישור מיתארבדבר

מפורטתברמהמסמקומית'13691
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:תכניותהבאותהמתייחסתל

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 2878 
ביטול 62 

כפיפות מק/5022/א 
כפיפות 5166/ב 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
שכונתגונ23,רחלאמנו:ירושלירחוב:יישוב

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול
:גושיוחלקות

:4.ואחלקותבמל:30004גוש:מוסדר
קואורדינטהX: 220375
קואורדינטהY: 630110

:מטרתהתכנית
קומהותוספתקיימתגגקומתהשלמת.

:עיקריהוראותהתכנית
1.משינויייעודמגורי1אזורבמגורילאזורמיוחד'.
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2.ולתוספתקיימתגגקומתלהשלמתבינויקביעתקומה.
3.חדשיבניקוויקביעת.
4.קבישטחיהיקלבנייהעת882מ"מהמ825ר"ר

.רשטחישירות"מ57שטחיעיקרייו
5.יח2תוספת"סהד"יח10כ"ד.
6.לשימורתנאיקביעת.
7.ביצועשלביקביעת.
8.הריסהבדברהוראותקביעת.
9.להקומותמספרקביעת4מרתקומתמעלקומות.
10.הלמתתנאיקביעתבנייהיתר.

בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
23/03/2012 הפרסומיובילקוט6416 ב"התשע, 'עמ,

3967,16/05/2012בתארי.


 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
ל בנייהלתכנוירושלי מחוז , 1שלומציו ,ירושלי
91010,טל':02-6290263 במשרדי. וכ ועדהה:

ולבנייה לתכנו ירושליהמקומית , ספרא ,1ככר
ירושלי,טל':02-6296811,ומעונייכלבהלעיירשאי

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


ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז

תכניתאישורבדבריתארמהודעהברמהמקומית
מסמפורטת'13735

טורבשכונתאבנייהתוספת:שהתכנית
נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965,ה"התשכ, תכנית אישור מיתארבדבר
מפורטתברמהמסמקומית'13735

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה ני:והרשאותהיתרי שמכוחה להוציאתכנית ת

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 3085 
ביטול 62 

כפיפות מק/5022/א 
כפיפות 5166/ב 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
חלתאלעי'רח,טורשכונתא,ירושלי:יישוב

קואורדינטהX 632/575
קואורדינטהY 224/300

כחולהכלבקובתשריטהמסומניהגבולותפיעל.
:גושיוחלקות

:30927.גושיבחלקיות:לאמוסדר
:מטרתהתכנית

.דוקומות"הרחבתדיורותוספתיח
:עיקריהוראותהתכנית

1.במערייעודשינוילהלכמפורטהקרקעי:
.לשטחציבוריפתוחושביל,'מיוחדלמגוריב5ממגורי.א
'.חציבוריפתוחלמגוריבמשט.ב

2.השטחיהבנייההגדלתמסמרביבבניי'1ל973.8
"מ מתוכ שטחי"מ869.9ר ור עיקריי103.9מ"ר

מס בבני והגדלת שירות שטחי ר"מ1008.5ל2'
 מ958.44מתוכ"שטח ור עיקרייי50מ"שטחי ר
שירות "סה. שטחי במרביכ י2 הבנייני1982.3

"מ מתוכ  ו"מ1828.34ר עיקריי שטחי 153.9ר
.שטחישירותר"מ
3 קומותמעלקומת4למרביהגדלתמספרהקומותה.

חלקיתמסד.
4.לתוספתחדשיבניקוויבנייהקביעת.
5.להריסהגדרותבגיהוראותקביעת.
6 .היתר למת  ותנאי ופיתוח בינוי הוראות קביעת

.בנייה
7.תוספת6יח"שלסליצירתחדשותיח14ד"ד.



בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
06/07/2012 הפרסומיובילקוט6450 ב"התשע, 'עמ,

5449,26/07/2012בתארי.


 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
ל בנייהלתכנוירושלי מחוז , 1שלומציו ,ירושלי
91010,טל':02-6290263 במשרדי. וכ :הועדה

ולבנייה לתכנו ירושליהמקומית , ספרא ,1ככר
ירושלי,טל':02-6296811,ומעונייכלבהלעיירשאי

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





ירושלי:ימרחבתכנומקומ,ירושלי:מחוז

תכניתאישורבדברמיתארהודעהמקומית 
'13946מס

מעלבניקייבאוטובהבנייהתוספת:שהתכנית
נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965,ה"התשכ, תכנית אישור מיתארבדבר
מסמקומית'13946

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:רשאותוההיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 2302/א 
ביטול 62 

כפיפות 5166/ב 
כפיפות מק/5022/א 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
אוטובה,ירושלי:יישוב

כחולבקובתשריטהמסומניהגבולותפיעלהכל.
:גושיוחלקות

:30787.גושיבחלקיות:לאמוסדר
קואורדינטהX: 221625
קואורדינטהY: 627050

:מטרתהתכנית
ויחקומותתוספת"ד
אחוזיהגדלתבנייהומסחרלמגורי.
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:עיקריהוראותהתכנית
שינויייעודמגורימאזורקרקע5שלומסחרלמגורי.
תוספת10יח"לסהד"יח11כ"ד.
ההקומותמספרקביעתלמרבי4מעלקומות2קומות

קרקעיתתת.
גובהקביעתלמרבי18.72מעלמטר0.00.
שטחי לסהמרביהבנייההקביעת הבני"י כ 
רשטחיעיקריי"מ1252.91מתוכ(ר"מ2232.08ל
).רשטחישירות"מ979.17ו
בניקוויקביעתמרביחדשיי.
קרקעיתתתחניהבגיהוראותקביעת.
ופיתוחבינויהוראותקביעת.
לשימורעציבגיהוראותקביעת/עקירה/והעתקה.
להריסהגדרותבגיהוראותקביעת.
היתרהוצאתבגיהוראותקביעתבנייה.

בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
ובילקוטהפ01/06/2012 6444רסומי ב"התשע, 'עמ,

5188,11/07/2012בתארי.


 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
ל בנייהלתכנוירושלי מחוז , 1שלומציו ,ירושלי
91010,טל':02-6290263 במשרדי. וכ :הועדה

ולבנייה לתכנו ירושליהמקומית , ספרא ,1ככר
ירושלי,טל':02-6296811,כומעוניילבהלעיירשאי

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





ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז

תכניתאישורבדברמיתארהודעהמקומיתמס'14092
ביתצפפה'הקמתבניחדשלמגורישכ:שהתכנית
ההודעהנמסרתבז , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965,ה"התשכ, תכנית אישור מיתארבדבר
מסמקומית'14092

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
ביטול 62 
ביטול 3801 

כפיפות 5022 
כפיפות 5166/ב 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
,שכונתביתצפפא,איחודהכפר:ירושלירחוב:יישוב

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול
:גושיוחלקות

:7,50.חלקיחלקות:30278גוש:מוסדר
קואורדינטהX: 218950
קואורדינטהY: 628275

:התכניתמטרת
למגוריחדשבנילהקמתתכנוניתמסגרתיצירת.



:עיקריהוראותהתכנית
 הקרקעשינוי ייעוד מגורי לאזור5מאזור מיוחד

'.מגוריג
 הקרקעשינוי לדרייעוד רגל להולכי ציבורי ממעבר

מוצעת.
 ר"מ1009רמתוכ"מ1528לבנייהקביעתשטחי

.ירותרש"מ519עיקריו
מסהגדלת'מהדיוריחידות4ל10יח"ד.
מ הקומות מספר 2קביעת המאושר לפי ,קומות

.קומתמרתתתקרקעית1קומותמעל5כ"לסה
היתר למתתנאיוקביעת בנייהקביעתהוראותבינוי

בשטח.
לעקירהעציבגיהוראותקביעת/להעתקה.
בגיהוראותקביעתלהריסהגדרות.
רכבכלילמעברהנאהזיקתבגיהוראותקביעת.
חדשיבניקוויקביעת.

בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
11/05/2012 הפרסומיובילקוט6429 ב"התשע, 'עמ,

4610,10/06/2012בתארי.


 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
ל נייהבלתכנוירושלי מחוז , 1שלומציו ,ירושלי
91010,טל':02-6290263 במשרדי. וכ :הועדה

ולבנייה לתכנו ירושליהמקומית , ספרא ,1ככר
ירושלי,טל':02-6296811,ומעונייכלבהלעיירשאי

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





ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז

תכניתאישורבדברמיתארהודעהמקומיתמס'14101
טורבשכונתאבנייהתוספת:שהתכנית
נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965,ה"התשכ, תכנית אישור מיתארבדבר
מסמקומית'14101

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 2733 
ביטול 62 

כפיפות 5166/ב 
כפיפות מק/5022/א 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
טורשכונתאאלסהל,ירושלי:יישוב

Yואורדינטהק
קואורדינטהX

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול
:גושיוחלקות

:30895.גושיבחלקיות:לאמוסדר
קואורדינטהX: 632325
קואורדינטהY: 223850
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:מטרתהתכנית
בנייהתוספתחדשאגובנייתקיילמבנה4בקומות

ומחסניחניהקומתמעל.


:התכניתעיקריהוראות
1.ייעודשינויממגוריב5שטחלמגורי'.
2.בשטחהבאהבינויקביעת:

א . בקומהאבנייהתוספת יח' קיימת"לשהרחבת ד
)3.0מפלס(+עליונהקומהותוספת)6.0מפלס(+

יצירתיח2לש"'חדשותד.
קומות4הקמתאגדרומערביחדשלמגוריב.ב

4חסניתתקרקעיתלשיצירתמעלקומתחניהומ
.דחדשות"יח

3.השטחילבנייההגדלתהמרביי1586מ"מתוכר
ו"מ1095.78 עיקריי שטחי  שטחי"מ490.22ר ר
שירות.

4 קומתחניה4הגדלתמספרהקומותל. קומותמעל
קרקעיתתתומחסני.

5.יחמספרל"הגדלתד11יח"ד.
6.בקווילקביעתחדשיבנייהניכאמור.
7.ולשימורעציבגיהוראותקביעת/להעתקהעציאו.
8.להריסהוגדרותמבניבגיהוראותקביעת.
9.התכניתלמימושביצועשלביקביעת.
10.בינויהוראותקביעת,היתרלמתותנאיפיתוח.



בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
22/06/2012 הפרסומיובילקוט6456 ב"התשע, 'עמ,

5654,06/08/2012בתארי.


 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
ל בנייהלתכנוירושלי מחוז , 1שלומציו ,ירושלי
91010,טל':02-6290263 . במשרדי הווכועדה

ולה לתכנו ירושליבנייהמקומית , ספרא ,1ככר
ירושלי,טל':02-6296811,ומעונייכלבהלעיירשאי

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


ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז

תכניתאישורבדברמיתארהודעהמקומיתמס'14127
'רחדלבנימגורי"תוספתקומותויח:שהתכנית

מתתיהוב41יוסשכ'ברומקור
נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965,ה"התשכ, תכנית אישור מיתארבדבר
מסמקומית'14127

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:תהבאותהמתייחסתלתכניו

סוגהיחס התכניתמספר 
ביטול 62 

כפיפות 5022 
כפיפות 5166/ב 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.41יוסבמתתיהו:רחוב,ירושלי:יישוב

ברומקורשכונת,
.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול

:גושיוחלקות
:203.חלקותבמלוא:30069גוש:לאמוסדר

קואורדינטהX: 220345
קואורדינטהY: 632830



:מטרתהתכנית
1.2תוספתתוספתלשקומות2יח"ד.
2.מעליתבניית.



:עיקריהוראותהתכנית
'.לאזורמגוריג3אזורמגוריייעודמשינוי.א
:כמפורטלהלבנייהקביעתבינוילתוספת.ב

1.מעליתלתוספתבינויקביעת,2רעפיוגגקומות
 תוספת לש הקיי הבניי "יח2על ד ,בהתא

הבינוילנספח.
ג ל. בבנייהשטחיסקביעת765מ"מתוכ654ר
.רשירות"מ111רעיקריו"מ
.קומותוגגרעפי4ל2הגדלתמספרהקומותמ.ד
.כאמורבנייהקביעתקוויבנייל.ה
.בנייהיתרקביעתתנאילמתה.ו
.קביעתהוראותבגיעצילשימורועקירה.ז
.קביעתהוראותבגיחלקימבנהלהריסה.ח
.קביעתשימושילחזיתמסחרית.ט
.קביעתשלביביניילמימושהתכנית.י


בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
06/04/2012 הפרסומיובילקוט6416 ב"התשע, 'עמ,

3970,16/05/2012בתארי.


 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
ל בנייהלתכנוירושלי מחוז , 1שלומציו ,ירושלי
91010,טל':02-6290263 במשרדי. וכ :הועדה

ולבנייה לתכנו ירושליהמקומית , ספרא ,1ככר
ירושלי,טל':02-6296811,ומעונייכלבהלעיירשאי

לקהלבימ פתוחי האמורי שהמשרדי ובשעות י,
il.gov.pnim.www.הפנימשרדשלהאינטרנטובאתר

ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז

תכניתאישורבדברמיתארהודעהמקומיתמס'14345
1,3,5,7,9מיסלנדאו'דרח"הרחבתיח:שהתכנית

גבעתמשואה
נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965,ה"התשכ, תכנית אישור מיתארבדבר
מסמקומית'14345

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
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:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי תרשצ/1/67/5 
שינוי 2935/ב 
ביטול 62 

כפיפות 5022 
כפיפות 5166/ב 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.1,3,5,7,9מיסלנדאו:ירושלירחוב:יישוב
.גבעתמשואה:שכונת

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוהכחול
:גושיוחלקות

:16.תבמלואחלקו:30427גוש:מוסדר
קואורדינטהX: 216400
קואורדינטהY: 628400



:מטרתהתכנית
.דקיימותבבניימגורי"הרחבתיח



:עיקריהוראותהתכנית
1.משינויבייעודמגורילאזורמגוריאזור'.
2.התלהוראותבהתאהשימושיהמאושרתקביעתכנית.
3.הוראותבנייהקביעת:
רשטחעיקרי"מ278.00כ"לתוספתסהקביעתבינוי.א

.דקיימותבקומתכניסה"בקומתמרתלשהרחבתיח
4.מרביייבנייקוויוקביעתהבנייקווישינוי.
5.היתרלמתתנאיוקביעתבינויהוראותבנייהקביעת

.בשטח
6.התכניתלמימושביצועשלביקביעת.
7 ל. השטחי ס מתוכ"מ3641.15קביעת ר

למגורי"מ2971.84 רשטח"מ,100.00רשטחעיקרי
.רשירות"מ569.31עיקרילמסחרו

8.מבנההריסתבגיהוראותקביעת.
9.ולהעתקהלשימורעציבגיהוראותקביעת.

בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
09/03/2012 הפרסומיובילקוט6403 ב"התשע, 'עמ,

3470,בתאר22/04/2012י.


 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
ל בנייהלתכנוירושלי מחוז , 1שלומציו ,ירושלי
91010,טל':02-6290263 במשרדי. וכ :הועדה

ולבנייה לתכנו ירושליהמקומית , ספרא ,1ככר
ירושלי,טל':02-6296811,ומעונייכלבהלעיירשאי

ובשעו לקהלבימי פתוחי האמורי שהמשרדי ,ת
.www.pnim.gov.il הפנימשרדשלהאינטרנטובאתר





ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז

תכניתאישורביטולבדברמיתארהודעהמקומיתמס'
7158/ב

הוראותלאיחודוחלוקהתכנוניבמתח:שהתכנית
נינהביתח,א/3457שנקבעבתכניתבמ'5מס

 תכנית אישור ביטול בדבר הודעה בזה מיתארנמסרת
בשהודעהעלדבראישורהבהתא7158/'מקומיתמס

 וה117לסעי התכנו בנייהלחוק 1965,ה"התשכ,

 בתארי בעיתוני ובילקוט13/01/2012פורסמה
 6354הפרסומי ב"התשע, 1793'עמ, ,בתארי
05/01/2012.

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי במ/3457/א 
שינוי 3000/ב 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
יישוב :ירושלי ,לדר שכונתביתחנינאשטחממערב

'21.רמאללהומצפולכבישמס
מוסדריבלתיושבילי1000-1005דרכיזמניש
אורקואורדינטותבי221/300שטח220/750

637/400637/000ביקואורדינטותרוחבשטח
.יהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול"הכלעפ

:גושיוחלקות
:91.חלקיחלקות:30615גוש
,:59,6167,8184,89חלקותבמלוא:30615גוש
90 ,104107 ,110111 ,281 ,285288 ,295,
306,319.
:69,71,8588,98,103.חלקיחלקות:30615גוש



:מטרתהתכנית
קביעתהוראותלאיחודוחלוקהתכנוניבתחומתח.א

מס מחדש5' וחלוקה לאיחוד מס, בתכנית שנקבע /ב'
3457/א'.

:יהקרקעכמפורטלהלייעודשינויבמער.ב
1 . משינוי ייעוד מגורי לבניני5אזור לשטח מיוחד

ציבור,ציבוריפתוחשטח,ציבורלבניינישטח,אזור
חדשה1מגוריודרמיוחד.

2 . משינוי ייעוד מגורי לאזור ציבור לבנייני 1שטח
מיוחד

3.משינויייעודמגורילאזור1דרמיוחד.
4.משינוישצייעוד"מגורילאזור1פמיוחד.
ג ה. אחוזי ימרביהבנייהקביעת מס, 'המקומות
הבנימרביה וקוי הי מרבימהאזורי אחד בכל י

.בנייההמיועדיל
.קביעתהשימושיהמותריבשטחילבניניציבור.ד
.בשטחבנייהקביעתהוראותבינויותנאילמתהיתרי.ה
.קביעתהוראותלפיתוחהשטחיהציבוריי.ו


הועדההמחוזיתלתכנו:התכניתהאמורהנמצאתבמשרדי
ירושליבנייהל מחוז ש, 1לומציו , 91010ירושלי,טל':

02-6290263במשרדי וכ :לתכנו המקומית הועדה
ירושליולבנייה , ספרא 1ככר ,ירושלי,טל':02-

6296811ומעוניי ובשעותכל בימי בה לעיי רשאי
.שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל







ביתשמש:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז

מקומיתברמהמיתארתתכניתהודעהבדברהפקד
מסמפורטת'בש/154/טו

'רחלתעשיהבנייהקביעתזכויות:שהתכנית
19המסגר,שמשבית

הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי

ל בנייהלתכנוהמקומיתהועדה ירושליובמשרדי מחוז
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מקומיתמיתארביתשמשמופקדתתכניתבנייהנווללתכ
מפורטתמסברמה'בש/154/טו
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי תרשצ/10/32/5 

כפיפות תמא/34 
פותכפי תמא/23 

כפיפות בש/154 
ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.19המסגר:רחוב,ביתשמש:יישוב
הרכבתלתחנתבסמושמשביתהצפוניהתעשיהאזור.

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול
קואורדינטהX: 199600
קואורדינטהY: 629275

:גושיוחלקות
:25.חלקותבמלוא:5206גוש:מוסדר

:מטרתהתכנית
1 . זכויות מסבנייהקביעת בחלקה '25תעשיה באזור

שמשביתצפוני.
:עיקריהוראותהתכנית

1.שטחיבנייהקביעת:סה"מ1474כ"ושרותעיקריר.
2.עפבניקוויקביעת"בתשריטהמסומי.
3.הוראותבנייהקביעת.
4.היתרלמתתנאייהבניקביעת.
5 תמא. ממסילתהברזללפי בני קביעתהקלהקו /23
'.מ37ל120מ

כלבתכניתמעוניילעיירשאי,שהמשרדיובשעותבימי
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפני www.pnim.gov.il.כלבקרקעמעוניי,בכלאובבני
נפגעעצמואתהרואהאחרתכנוניהתכניתפרטידיעל,וכ

 סעי פי על לכ הזכאי לחוק100כל ,להגיש רשאי
 התנגדות 60בתוההודעה של פרסומה ממועד ימי

בעיתוני הפרסומי בי המאוחרת ,הועדה למשרדי
ירושלי1,שלומציו,מחוזירושליבנייההמחוזיתלתכנול

91010,טל':02-6290263 .יומצא ההתנגדות העתק
נחלשורק,ביתשמשבנייהדיועדהמקומיתלתכנווללמשר
10שמשבית99100טל':02-9900778
כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות

אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

בהתנגדויותלתכנית(בנייהוה נוהל סמכויותחוקרסדרי
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו







הראל:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז

תכניתאישורבדברמיתארהודעהברמהמקומית
מסמפורטת'הל/564

,ד"יח8הקמתמבנהמגוריחדשעבור:שהתכנית
יעריקרית,רח'גורדו

נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה 1965,ה"התשכ, תכנית אישור מיתארבדבר

מפורטתברמהמסמקומית'הל/564

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי מי/232/א 
שינוי מי/106 
שינוי ימ/232 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.גורדו:רחוב,קריתיערי:יישוב

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוהכחול
:גושיוחלקות

:122123.חלקותבמלוא:29536גוש:מוסדר
קואורדינטהX: 209800
קואורדינטהY: 634600

:מטרתהתכנית
שתי על אחד מגורי מבנה חלקותהקמת ,פתרו ע

עבורכולליחידות8חניה.
:עיקריהוראותהתכנית

1.משינויייעודב30%מגורילמגורי'.
2.יח6תוספת"ד,סה"יח8כ"ד.
3.2בנייתמשותחניהמרתעחדשימגוריבנייני.
4 .עלקומותמספר3קביעתקובעתכניסהמעלקומות
+2קובלכניסהמתחתקומותעת.
5 . של בהיקזכויות מ3,225תוספת " שטחי(ר כולל

קרקעייתתחנייה.(סה"היקהתוכניתבנייהכבתחו:
רשירות"מ+950רשירות"מ,375רעיקרי"מ1,700
לחניה.

6.בנייקוויקביעת,כאמור.
7.כניסהמפלסיקביעת.
8.היתרלהוצאתהוראותבנייהקביעת.
9.הוראקביעתעציועקירתלשימורות.

בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
13/01/2012 הפרסומיובילקוט6396 ב"התשע, 'עמ,

3228,25/03/2012בתארי.


 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
ל בנייהלתכנוירושלי מחוז , 1שלומציו ,ירושלי
91010,טל':02-6290263 במשרדיוכ.  :הועדה

מבשרת2שדהחוצבי,הראלהמקומיתלתכנוולבנייה
 90805ציוטל':02-5333125 מעונייו, לעייכל רשאי

,בהבימיובשעותשהמשרדיהאמוריפתוחילקהל
www.pnim.gov.il. הפנימשרדשלהאינטרנטובאתר







הראל:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז

מקומיתברמהמיתארראישורתכניתהודעהבדב
מסמפורטת'הל/591

קרית,ד"יח2חלוקהשלמגרשותוספת:שהתכנית
קריתיערי,סטוטלז
נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965,ה"התשכ, תכנית אישור מיתארבדבר
מפורטתברמהמסמקומית'הל/591
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אוחלוקהבהסכמתכלהבעלי/יחודוא:איחודוחלוקה
בחלקמתחוהתכנית/בכלתחוהתכנית

בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי מי/636 
שינוי מי/232/א 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.גורדו:רחוב,קריתיערי:יישוב

סטוטלזקרית,יעריקרית
.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול

:גושיוחלקות
:139.חלקותבמלוא:29536גוש:מוסדר

קואורדינטהX: 210014
קואורדינטהY: 634570

:מטרתהתכנית
מגרש חלוקת ,  אחוזי שתיבנייההוספת של ותוספת
יחידותדיור

:יהוראותהתכניתעיקר
/636יתכניתמי"שעפ'ג96חלוקהחדשהשלמגרש.א

מגרשילשני,תשריטלפי.
.עבורשניהמגרשיהחדשיבנייהתוספתאחוזי.ב
.יחידותדיור2תוספת.ג
.קביעתקוויבני.ד
.בנייהקביעתתנאילהוצאתהיתר.ה

בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על בתאריהודעה
16/12/2011 הפרסומיובילקוט6345 ב"התשע, 'עמ,

1536,19/12/2011בתארי.


 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
ל בנייהלתכנוירושלי מחוז , 1שלומציו ,ירושלי
91010,טל':02-6290263 במשרדי. וכ :הועדה

שרתמב2שדהחוצבי,הראלהמקומיתלתכנוולבנייה
 90805ציוטל':02-5333125 מעונייו, לעייכל רשאי

,בהבימיובשעותשהמשרדיהאמוריפתוחילקהל
.www.pnim.gov.il הפנימשרדשלהאינטרנטובאתר


הראל:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז

תכניתאישורבדברמיתארהודעהברמהמקומית
מסמפורטת'הל/605

והרחבתדיורבמבנהקייבנייהתוספת:שהתכנית
אבוגוש,אלפול'ברח
נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965,ה"התשכ, תכנית אישור מיתארבדבר
מפורטתברמהמסמקומית'הל/605

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי מי/במ/113/א 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
23אלפול'רח,אבוגוש,אבוגוש:יישוב

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול
קואורדינטהX: 210325
קואורדינטהY: 634775

:מטרתהתכנית
.והרחבתדיורעבורמבנהקייבנייהפתתוס

:עיקריהוראותהתכנית
'.סחרלמגוריבייעודמו'גוריגייעודמשינוי.א
.ד"יח3כ"דסה"יח1תוספת.ב
ג . זכויות ל"מ252.86בנייהתוספת בנוס עיקרי ר

34.00רעיקריו"מ422.00כ"סה,רקיימי"מ169.80
.רשירות"מ
.ויבקוויבנישינ.ד
.בנייהקביעתהוראותלהוצאתהיתר.ה
.קומותבמקושתיקומות3כ"תוספתקומהסה.ו
.הרחבתדיור.ז
.הוראותשימור.ח

בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
16/12/2011 הפרסומיובילקוט6354 ב"התשע, 'עמ,

1805,05/01/2012בתארי.


ה התכנית נמצאת המחוזיתאמורה הוועדה במשרדי
ל בנייהלתכנוירושלי מחוז , 1שלומציו ,ירושלי
91010,טל':02-6290263 במשרדי. וכ :הועדה

מבשרת2שדהחוצבי,הראלהמקומיתלתכנוולבנייה
 90805ציוטל':02-5333125 מעונייו, לעייכל רשאי

האמורישהמשרדיובשעותבימילקהלבהפתוחי,
. www.pnim.gov.ilהפנימשרדשלהאינטרנטובאתר

דליתזילבר
יו"המחוזיתהועדהר
ולבניהלתכנומירושליחוז

 


תלאביבחוזמ



יפותלאביב:מרחבתכנומקומי,אביבתל:מחוז

תכניתאישורבדברמיתארהודעהברמהמקומית
מסמפורטת'תא/3853/מח
מתחטאגוררמתאביב:שהתכנית
נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965,ה"התשכ, תכנית אישור מיתארבדבר
מח//3853תא'מסורטתמקומיתברמהמפ

וחלוקה איחוד:איחוד לעריכת הוראות הקובעת תכנית
וחלוקהבתכניתעתידיתהנגזרתמתכניתזו

תכניתשמכוחהלאניתלהוציא:והרשאותהיתריבנייה
היתריאוהרשאות

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי תרשצ/4/02/3 
שינוי תרשצ/7/02/3 
שינוי תא/2371 
שינוי תא/2371/א 
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סוגהיחס התכניתמספר 
כפיפות תמא/34/ב/4 
כפיפות תמא/23/א/4 
כפיפות תא/ל/3 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.טאגוררבינדרנארט:רחוב,יפותלאביב:יישוב

2,4,6,8,10טאגוררבינדרנארט'רח,רמתאביב

:גבולותהתכנית
.ררבינדרנארטואיינשטייפינתהרחובותטאגו

:גושיוחלקות
:229,250251.חלקותבמלוא:6649גוש

:מטרתהתכנית
1 .תו מגורי ותוספת הקיימי המגורי תנאי שיפור

הקייבמרקהשתלבות.
2.ידיעלבאזורעירונילחידושמנוויצירתעירוניחידוש:
יחידות144דהקיימותבשטחובניית"יח60פינוישל.א

.דיור
.פולדרכי"הקצאתשטחילמוסדותציבוראושצ.ב



:עיקריהוראותהתכנית
1 . משינוי דייעוד למגורי מגורי ,'דרכי פ"שפ,

.ולשטחיפתוחיומבניומוסדותציבור
2.השטחיהיקהבנייהקביעתמרביושרות(יעיקרי.(
3.אדריכלועיצובבינויהנחיותיקביעת.
4 .בתשריט למפורט בהתא מזעריי בני קווי קביעת

.יהקרקעייעוד
5.היתרלמתתנאיבנייהקביעת.
6.חלקותלאיחודהוראותקביעת.
7.לציבוררגלילמעברהנאהזיקותקביעת.

בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
29/04/2011 הפרסומי 6250ובילקוט התשעא, 'עמ,

4770,14/06/2011בתארי.


 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
תלאביב125דרבגי,מחוזתלאביבבנייהלתכנוול

 03-7632588:'טל67012יפו במשרדי. וכ :הועדה
ולבנייה לתכנואביבהמקומיתתל , גוריו ב68שדתל

לעייבהרשאיכלמעונייו,03-5217162:'טליפואביב
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ובשעות בימי,

.www.pnim.gov.il הפנימשרדשלהאינטרנטובאתר


בניברק:מרחבתכנומקומי,אביבתל:מחוז

תכניתהפקדתבדברמיתארהודעהברמהמקומית
מסמפורטת'בב/822

רביעקיבא'בנימסחרומשרדירח:שהתכנית
הוד בזה עהנמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי
מחוזתלאביבובמשרדיהועדההמקומיתבנייהלתכנוול
ול בנייהלתכנותכניתמופקדתברקבנימיתארמקומית

מפורטתמסברמה'בב/822
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה

בנייה להוציאתכנ:והרשאותהיתרי נית שמכוחה ית
היתריאוהרשאות

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי בב/מק/775/א 
שינוי בב/105/ב 

כפיפות בב/מק/105/מ/2 
ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

82-86.רביעקיבא:רחוב,בניברק:יישוב
:גבולותהתכנית

מצפורח'עקיבארבי
1341-1344חלקותממזרח
מדרוחלקות486,1583,867,433,153
ירושלי'רחממערב

:גושיוחלקות
:144,147,485.חלקותבמלוא:6122גוש

:מטרתהתכנית
זכויותבנייהתוספתכדלהלומסחרמשרדילבנייוקומות:

1 . 6תוספת מעל מפולשת וקומה קומות5קומות
.קומות12כ"סה,מאושרות

2.זכויותבנייהתוספתעדשלבשיעור5,500מ"שטחר
עיקרי , מ500מתוכ"ציבור לצרכי ר , ר"מ1,800ועד

 הקובעת הכניסה מעל שירות קומות(שטחי עבור
המשרדי ל) עיקריי"מ4,622מעבר שטחי ר

.יהתכניתהתקפה"המותריעפ
3.רחלאורהנאהזיקתקביעת'עקיבארביכיכרויציאת

.עירונית

:עיקריהוראותהתכנית
1 . ייעודשינוי שטח 001תא מיוחד ממגרש +מסחרי

 עפייעוד(ועסקי שאינ מבא"י התכנית"עפת"י י
הראשית מל) ייעוד ותעסוקה מבא"עייעוד(סחר )+ת"פ

.פ"שפ
2 . עד של לשטח"מ5,000תוספת עיקרי שטח ר

שלמ4,622המאושר"רסה"9,622כ,מ500ובנוס"ר
.לצרכיציבורשימוקמובקומההעליונהשלהמבנה

3.עדשלמ1,800תוספת"לכניסהמעלשירותשטחר
.הקובעת

4.עדשל6תוספתמעלמפולשתוקומהקומות5קומות
4(מאושרותקומתמעלטכניתגגוקומתמשרדיקומות

 עד ומעל חלקית מסחר וקומת מלאה תקומו4מסחר
מרת(סה"12כקומות)הבניישלהכניסהמפלסמעל.(

.בנוסיותרומתקניטכנייעלהגג
5 . עירונית כיכר פ"שפ(יצירת (עקיבא רבי בצומת

עקיבא זיקתהנאהבקולונדהברחוברבי ומתוירושלי
.לצורהרחבתהמרחבהציבורי

6 השצ. והשפ"פיתוח פיתוח"פ לתכנית בהתא (פ .6
מעברלקומותהמותרות(ותמשרדיוקומהמפולשתקומ
"עפ הראשית התכנית גג4(י וקומת משרדי קומות

חלקית מסחר וקומת מלאה מסחר קומת מעל טכנית
עד4ומעלמרתקומות.(

7.לחולימשיכוהראשיתהתכניתשלההוראותכל,לרבות
ותתכלי,הוראותבינוי,הוראותסטייהניכרת,תנאילהיתר

.למעטהשינוייהמפורטיבתכניתזו',וכד
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8.מהעיתואהסופיה"הבינויבהיתרבנייהע,לרבות
המגרש פיתוח בנושא אדריכלי, עיצוב ,וציפוי עיצוב

.'חזיתותוכד
כלבתכניתמעוניילעיירשאי,שהמשרדיובשעותבימי

משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל
בבניאובכל,בקרקעמעונייכל www.pnim.gov.il.הפני

וכ,פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית
 סעי פי על לכ הזכאי לחוק100כל ,להגיש רשאי

 התנגדות 60בתוההודעה של פרסומה ממועד ימי
בעתוני הפרסומי בי המאוחרת ,הועדה למשרדי

תל125דרבגי,מחוזתלאביבבנייההמחוזיתלתכנוול
03-7632586.:'טל67012יפואביב

ביהשעות'ה',ג',קבלתקהלבוועדההמחוזיתבימיא
11:00-14:00 ,ועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

בניברק11דודהמל,בניברקבנייהמקומיתלתכנוול
03-5776579:'טל
 ולא תתקבל לא לתכנית כהתנגדות א אלא תידו

אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו




גבעתיי:מרחבתכנומקומי,אביבתל:מחוז

'מסטתהודעהבדבראישורתכניתמפור 
/178א//380גב

לחוק178יסעי"רשימתמבניעפ:שהתכנית
גבעתייסיטי

נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה 1965–ה"התשכ, ,בנייני רשימת פרסו /על

 סעי לפי חורגי תכנית178שימושי בתחו לחוק 
א//380גב

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
פירוט גב/380/א 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.גבעתיי:יישוב

מבנילתשריטבהתאהינוהחורגיהמבניכלמיקו
.חורגיהמצורלתכנית

החורגיהמבנירשימתלהל:
 5מבנה המבנה, שטח ר"מ5025כ: :תקופתשימוש,

)יש99,70,32,31)חלקות7105גוש.הריסהמיידית
6128גושחלקה664)יש(
7105גושחלקות136-138,133)חדש(
6128גושחלקה781)חדש(



 (שמר"מבנה " פרידמ )14דב המבנה, שטח 1200כ:
ר"מ תקופתשימוש, :או שנה לתקופהשל שימושחורג

 3עד היתר הגשת לאחר חודשינייהבולחניו לכביש
שניה מבי המאוחר חורג. לשימוש תנאי :כתב

.התחייבות
6128גושחלקה436)יש(
6128גושחלקה871)חדש(



דקפאלסט"מבנה",המבנהשטח:כ1000מ"ר,תקופת
חודשי3שימושחורגלתקופהשלשנהאועד:שימוש

 היתר הגשתהיתר המבנייהלאחר ולחניולכבישאוחר
שניהמבי.חורגלשימושתנאי:התחייבותכתב.

7105גושחלקות29-31,59)יש(
7105גושחלקות133,135)חדש(



היימ עוזיאלה מבנה המבנה, שטח "מ550כ: יש(ר
שימושחורגלתקופהשלשנהאו:תקופתשימוש,)היתר
 3עד היתר היתר הגשת לאחר חודשיבנייהלכביש

כתב:תנאילשימושחורג.המאוחרמבישניהולחניו
.התחייבות

7105גושחלקה62,43)יש.(
7015גושחלקה144)חדש(



תקופת,ר"מ250-300כ:שטחהמבנה,מבניהימנותא
.הריסהמיידית:שימוש
7105גושחלקות42-43)יש(
7105גושחלקות144-145)חדש(



:מטרתהתכנית
אותוקהשימוש/380/רשימתמבניחורגילתכניתגב

.החורג



:עיקריהוראותהתכנית
לשימוש המבני ברשימת מבני של להכללת תנאי
המצאתיהיה שתקופתהשימושבהלשנהאחת חורג
פרסו מיו שנה בתו לפינויי התחייבות כתב

להכ,הרשימהוכמתערבותכספיתלעלותגובההפינוי
.להנחתדעתהיועצתהמשפטיתשלהוועדההמקומית

בתושנהוהיהאבעלי אתהפינוי המבנילאיבצעו
המקומית הוועדה תיכנס הרשימה של פרסומה מיו
הערבות את ותחלט הפינוי את ותבצע לנעליה

לכהמיועדתהבנקאית.
בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה

וב30/12/2011 הפרסומי6346ילקוט ב"התשע, 'עמ,
1565,22/12/2011בתארי.



 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
תלאביב125דרבגי,מחוזתלאביבבנייהלתכנוול

 03-7632588:'טל67012יפו במשרדי. וכהועדה
ולה לתכנו גבעתייבנייהמקומית , 2שינקיגבעתיי
03-5722210:'טל מעונייו, בימיכל בה לעיי רשאי

לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ובשעות ובאתר,
.www.pnim.gov.il הפנימשרדשלהאינטרנט

1965ה"התשכ,בנייהחוקהתכנוו
גבעתיי:מרחבתכנומקומי,אביבתל:מחוז

בדבראישורהודעהמיתארתכניתברמהמקומית
/529/1גב'מסמפורטת

הקמתבנימגוריושימורהסליק:שהתכנית
נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965,ה"התשכ, אישור בדבר מיתארתכנית
/529/1גב'מסמקומיתברמהמפורטת

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
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בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית
שאותהיתריאוהר

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי גב/290 
שינוי גב/165 

כפיפות גב/מק/2002 
כפיפות תמא/34/ב/4 
כפיפות גב/406 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.50בוטינסקי'ז:גבעתיירחוב:יישוב

:גושיוחלקות
:79.חלקותבמלוא:6160גוש

:התכניתתמטר
1 . משינוי דייעוד למגורי מיוחד גרש 'מבנה להסבת

בנייהלמגוריתוניצולזכויותה.ל.ה.ששימשכארכיוצ
הקיימי.

2 . ב קיי בני כוללת קומת6התכנית מעל קומות
קרקע , ב נוס חדש ואג הגג על טכניי 3ומיתקני

.קומותמעלקומתקרקעומיתקניטכנייעלהגג
3 התת. הסליק לשימור הוראות הקייקביעת קרקעי

.בחלקומתחתלפרוייקט
4 .בתחו רגל להולכי למעבר הנאה זיקת קביעת

.המגרש

:עיקריהוראותהתכנית
1 . ב בני2הקמתאגפי , בקיי 6בנימעלקומות

ואגנוסחדש,קומתקרקעוכמיתקניטכנייעלהגג
קו3במעלקומותהגגעלטכנייומיתקניהקרקעמת.
2.התכניתבשטחובינוילעיצובותנאיהוראותקביעת.
3 .לשימורהנחיותתת"קביעתסליקקרקי "בחלקקיי

.מהמגרש
4 .בתחו רגל להולכי למעבר הנאה זיקת קביעת

.המגרש


 הפקדתהתכנית על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
הפ26/08/2011 ובילקוט 6278רסומי התשעא, 'עמ,

5970,10/08/2011בתארי.


 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
תלאביב125דרבגי,מחוזתלאביבבנייהלתכנוול

 03-7632588:'טל67012יפו במשרדי. וכ :הועדה
ולבנייה לתכנו גבעתייהמקומית , 2שינקיגבעתיי

03-5722210:'טל מעונייכו, בימיל בה לעיי רשאי
לקהלובשע פתוחי האמורי שהמשרדי ות באתרו,

www.pnim.gov.il הפנימשרדשלהאינטרנט




הרצליה:מרחבתכנומקומי,אביבתל:מחוז

תכניתהפקדתבדברמיתארהודעהברמהמקומית
מסמפורטת'הר/1635/ה

ר"מ40הגדלתשטחיציאהלגגל:שהתכנית
הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי
מחוזתלאביבובמשרדיהועדההמקומיתבנייהלתכנוול

ול בנייהלתכנותכניתמופקדתהרצליהמיתארמקומית
מפורטתמסברמה'הר/1635/ה
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה

 להוציא:והרשאותבנייההיתרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי הר/253/א 
שינוי הר/1635 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.כלתחוהעירהרצליה

:גבולותהתכנית
השרו הרצליההינהעירהנכללתבגושערי ,של בצפונו

א"תמחוז .בי ממערב גובלת הרצליה ,רצ ומהווה
וכפרמדרו השרווהוד השרורמתע נקודתי תכנוני

מצפוורעננהשמריהו.
ככמו,האזוריותהמועצותבשטחיהרצליההעירגובלת

.לבהשרומדרוומצפוודרוהשרוממזרח
גובליתכנומרחבי:רעננה,השרוהוד,השרורמת.

:התכניתמטרת
הר תכנית את לשנות היא זו תכנית מטרת /1635

כשניתיהיהלבנוחמכוחתכניתזותוספת,המאושרת
מ17של"לר23המ"ניתיהיההכלובסהמאושריר

מ40לבנות"ר.
בנייני על לעילהתכניתלאתחול אוללמרותהאמור

 לפני לבניית היתר הוצא אשר 1980קיימיונית
.38א"יתמ"להוסילהזכויותבנייהעפ

:עיקריהוראותהתכנית
1.הרלתכניתשינוימהווההתכנית/1635המאושרת.
2 . זכויות לתוספת הוראות בנייבנייהקביעת גג על

למגורי . על עומדת ל"מ17התוספת הנוספי 23ר
/1635.רהמאושריבתכניתהר"מ
3.התכנילחלותתנאיתקביעת.
4.בינויהוראותקביעת.
5.היתרלהוצאתתנאיזובנייהקביעתתכניתמכוח.



כלבתכניתמעוניילעיירשאי,שהמשרדיובשעותבימי
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפני www.pnim.gov.il.כלבקרקעמעוניי,בכלאובבני
וכ,ונפגעעלידיהתכניתפרטתכנוניאחרהרואהאתעצמ
 סעי פי על לכ הזכאי לחוק100כל ,להגיש רשאי

 התנגדות 60בתוההודעה של פרסומה ממועד ימי
בעתוני הפרסומי בי המאוחרת ,הועדה למשרדי

תל125דרבגי,מחוזתלאביבבנייההמחוזיתלתכנוול
03-7632586.:'טל67012יפואביב

ביהשעות'ה',ג',דההמחוזיתבימיאקבלתקהלבווע
11:0014:00 ,ועדה העתקההתנגדותיומצאלמשרדי

ול לתכנו הרצליהבנייהמקומית , הרצליה22סוקולוב
:09-9591545'טל
כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות

אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
שעליההעובדותהתכנולתקנותובהתאמסתמכתהיא

בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו
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הרצליה:מרחבתכנומקומי,אביבתל:מחוז

תכניתהפקדתבדברמיתארהודעהברמהמקומית
מסמפורטת'הר/2029

התחדשותשכונתנווהעמל:שהתכנית
הוד בזה עהנמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי
מחוזתלאביבובמשרדיהועדההמקומיתבנייהלתכנוול
ול בנייהלתכנותכניתמופקדתהרצליהמיתארמקומית

מפורטתמסברמה'הר/2029
וחלוקה איחוד:איחוד לעריכת הוראות הקובעת תכנית

תכניתעתידיתהנגזרתמתכניתזווחלוקהב
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי הר/מק/2064 
שינוי הר/1290 
שינוי תרשצ/20/29/3 
שינוי הר/2000/שבצ 
שינוי הר/מק/2057 
שינוי הר/253/א 
שינוי הר/1253 
שינוי הר/מק/2047 
שינוי הר/695 
שינוי הר/398 
שינוי הר/מק/2100 
שינוי הר/1575 
שינוי תרשצ/44/29/3 
שינוי הר/1738 
שינוי הר/1853 
שינוי הר/1923 
שינוי הר/1844 
שינוי הר/1165 
שינוי הר/551 
שינוי הר/672 
שינוי הר/1160 
ישינו הר/1266 
שינוי הר/1826 
שינוי הר/מק/2153 
שינוי הר/1441 
שינוי הר/688 
שינוי הר/מק/2000/א/3 
שינוי תגפ/313 
שינוי תגפ/376 
שינוי תרשצ/35/29/3 
שינוי תרשצ/29/29/3 
שינוי תרשצ/1/29/3 
שינוי תרשצ/10/29/3 
שינוי תרשצ/40/29/3 
שינוי הר/1635/א 

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי תרשצ/41/29/3 
שינוי תגפ/274 
שינוי הר/2000/א/1 
שינוי הר/2000/א 
שינוי הר/1372 
שינוי הר/1635/ב 
שינוי הר/1828 
שינוי הר/1828/א 
שינוי הר/1739 
ביטול הר/1635 

כפיפות הר/2000/ב 
כפיפות הר/2000/מ 

:תומקומהשטחיהכלוליבתכני
.הרצליה:יישוב

:גבולותהתכנית
 עמל נווה העירשכונת של המזרחי באזור הממוקמת

בסמולדרירושליולגבולהדרומישלהעיר,הרצליה
.רעננה

גובליתכנומרחבי:רעננה,השרודרו.
:גושיוחלקות

,:1416,1824,2676חלקותבמלוא:6557גוש
84145,147153,155,158192.
:11150,152160,162חלקותבמלוא:6558גוש
339 ,341372 ,375383 ,385395 ,397

401,403460,463477,479484,486502,
504585,587616,621631,636644,646

652,654655,657,659666,669670,672,
680691,693696,698726,728730,733

736,740,743744,761,774,778,786789,
791792,794,812,821823,826,828,852
853,858,862,866870.
:2,151,373,374,384,617חלקיחלקות:6558גוש
620,653,656,658,673,765,805,820,824

825,829832,859861.
,:10,52,5873,78,105חלקותבמלוא:6560גוש
108,111114.
:95.חלקיחלקות:6560גוש
גוש :6577במלואחלקות :930 ,124 ,130131,
133,138,141.
:132,185.חלקיחלקות:6577גוש
:37,41.קיחלקותחל:6588גוש

:מטרתהתכנית
חידושעירונישלשכונתנווהעמלשבהרצליה

:עיקריהוראותהתכנית
א .המגורי אזורי לכל בינוי והוראות זכויות קביעת

ומתאפשרות,איחודהנחיותהבינוי:ובכללזה,בשכונה
הקיימימהמגרשיבחלקנוספות ,לבנייתיחידותדיור

.אובנוסלה,נייהקיימותעלבסיסזכויותב
ב .של תוואי קביעת זה ובכלל התנועה מער הסדרת

.דרכיחדשותוביטולדרכיקיימות
.המותריבהבנייהוהיקפיה,הסדרתמערמבניציבור.ג
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.ומגורימעורביומסחר,הסדרתשטחימסחר.ד
ושטחי,הסדרתמערהשטחיהציבורייהפתוחי.ה

ציבור"לשצמעורביומבניפ.
ו ל. שטחי דרייעודקביעת ,דרכי ביטול , ייעודשינוי
.משטחחקלאילדר,פלדר"שצמ
.הגדרתתחומילתכניתאיחודוחלוקהעתידית.ז
ח . משינוי ושב"שצייעוד לזכאי"פ המיועדי למגורי צ

השיכומשרד.
.ל"הנחיותלעיבויוהתחדשותהבינוילאוררחובצה.ט
.קביעתהוראותלאיחודוחלוקה.י
.שינויקוויבניי.יא
.פלדר"שצייעודמשינוי.יב
'.מ11ל'מ10הרחבתרחובקיבוגלויותמ.יג
יד . של לרוחב שבילי מ4הרחבת ברחובות' :יחיע,

.קדימה,אעלפי,התקוה,המלקוש,שוחט
טו . מיגבלות קו הרבנייהביטול תכנית מכח 'א253/

.בדרוהשכונה
תכנומפורטשלאזורימיוחדיכמפורטבהוראות.טז

.התכנית
תכנומפורטשלאזורימיוחדיכמפורטבהוראות.טז

.התכנית



כלבתכניתמעוניילעיירשאי,שהמשרדיובשעותבימי
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפני www.pnim.gov.il.כלבקרקעמעוניי,בכלאובבני
וכ,פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית

 סעי פי על לכ הזכאי לחוק100כל ,להגיש רשאי
 התנגדות 60בתוההודעה של פרסומה ממועד ימי

בעתוני הפרסומי בי המאוחרת ,הועדה למשרדי
תל125רבגיד,מחוזתלאביבבנייההמחוזיתלתכנוול

03-7632586.:'טל67012יפואביב
ביהשעות'ה',ג',קבלתקהלבוועדההמחוזיתבימיא

11:0014:00 ,ועדה העתקההתנגדותיומצאלמשרדי
ול לתכנו הרצליהבנייהמקומית , הרצליה22סוקולוב

09-9591545:'טל
כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
גשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאתהו

התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות
בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי

1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו



חולו:מרחבתכנומקומי,אביבתל:מחוז

תכניתהפקדתהודעתביטולבדברמיתארהודעה
מיתברמהמפורטתוהודעהמתוקנתבדברמקו

תכניתמסמיתארהפקדתמפורטתברמהמקומית' 
/528/1ח

חולותוכניתלשימוראתרי:שהתכנית
תכנית הפקדת הודעת ביטול על הודעה בזאת נמסרת

שפורסמה1/528/ח'מסמקומיתברמהמפורטתמיתאר
הפרסומי6468בילקוט,ב"התשע,עמ'6243,בתארי

04/09/2012 . לסעי בהתא התכנו89וכי לחוק
בנייהוה 1965ה"התשכ, הוועדהמופקדת במשרדי

ולהמחוזיתבנייהלתכנואביבתלמחוזהועדהובמשרדי
ול לתכנו בנייההמקומית תכנית חולו מיתארמקומית
/528/1ח'ברמהמפורטתמס

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בני להוציא:והרשאותיההיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
כפיפות תמא/10/ד/10 
כפיפות תמא/34/ב/4 
כפיפות תמא/36/א 
כפיפות תמא/38/2 
כפיפות תמא/23/א 
כפיפות תמא/38/1/א 
כפיפות תמא/4/2 
כפיפות תמא/21 
כפיפות תמא/23 
כפיפות תמא/23/א/4 
כפיפות תמא/38 
כפיפות תמא/3 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
חולומקומיתכנומרחבכל.

גובלי תכנו לציו:מרחבי ראשו,יבת,אביבתליפו,
.גליליתמחוזתלאביב,אזוראוריהודה

:מטרתהתכנית
ו כללי לקבוע התכנית אתרימטרת לשימור כלי

מרחבבי,מבני,יחלוקהלאתרי"המורשתשלחולוע
.מבנילשימורוהנחיותעיצובתואמות

:עיקריהוראותהתכנית
1.מבניביומרחבמבנישלרשימהקביעת,אתרי,

לשימורועצימתחמי)סעי8ראהלהל.(
2.לתבנוגעלשימורלמבניהוראותייעודקביעת,איסור

שינויי,שיפוצי,טיפולבמבנימסוכני,הריסה
בנייהותוספות.

3.לשימורמתחמילגביהוראותקביעת.
4.לשימורעצילגביהוראותקביעת.
5.לשימורבאתריחניהלגביהוראותקביעת.
6.לשימוראתרישילוטלגביהוראותקביעת.
7.אדרעיצובתכניתלהכנתהנחיותקביעתוהוצאתיכלי

.היתריבנייה
8.השימוררשימת:

1מספרהאתרש:אגרובנקשכונת,כתובת:מערב
רח שנקר' , רחמזרח קראוזה' , צפולרח 'דרומית

ודרוישראלמקווהרח'ורחעוזיאל'הכלומגדלחומה
התשריט פי על .גוש7167חלקה4-5 ,7-21 ,23-

30,34-44,46-52,58,60,62-110,146-148,175-
189 ,190 ,201-205 ,207 ,209 ,212 ,232-235,
247,251,גוש7168חלקה3,5,7,9,11,14-27,

30-42,44-51,55-59,76,92-148,149,152-153,
155 ,157 ,161-180 ,182-192 ,193 ,195 , גוש
7170 3-12חלקה ,17-25 ,27-43 ,45-46 ,49-60,
62-94 ,96-98,100-165 ,169-173 ,175-178,181-
197,204-210,219,221,223-226,228,231-232,

234-235 ,238 ,240 ,243-246 ,248 ,249 ,דרגת
.מרקסוגהאתר,'שימורב
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 האתר2מספר ש : באר "ביארות"בתי :כתובת,
הרחובות בי נמצא האתר הפרדס: ,סביו ,המצודה

גוש,והתאנה :7059 חלקה, :160 דרגתשימור, ב: 'כל
לאתותר,שינויאותוספתבנייהשתותרבשטחהחלקה

הקיילמבנהובצמודעל,האתרסוג:מבנה.
3מספרהאתרש:התורכיתהמיצדית,כתובת:צומת

דג בית , 44כביש גוש, :6005 חלקה, :103 ,דרגת
.מבנה:סוגהאתר',א:שימור
 האתרש4מספר המיבאז: ר"מגדל כתובת, 'רח:

סוג,'ב:דרגתשימור,:139חלקה,:7168גוש,5ר"אז
.מבנה:האתר
5מספרהאתרש :אומנותדפוס)המשק( :כתובת,
 6פרוג גוש, :7168,חלקה :122,שימורדרגת:ב ,'סוג
.מבנה:האתר
 האתר6מספר ש שנקר: הספר בית כתובת, 'רח:

הע אחד 12 גוש, :7170 חלקה, :142 ,144 ,146,
.מבנה:סוגהאתר',ב:דרגתשימור

7מספרהאתרש:הגדולהכנסתבית,כתובת:רחוב
 קוק 3-5הרב גוש, :7170 חלקה, :145 ,147 ,דרגת

.מבנה:סוגהאתר',א:שימור
8מספרהאתרש:חוסמסה,כתובת:אלעזר55דוד-

57 גוש, :6750 חלקה, :307 שימור, דרגת א: ,'סוג
.מבנה:האתר
 האתר9מספר ש במולדת: המי מגדל :כתובת,

 של החניה למגרש "דרומית "2000ימית גוש, :6050,
.מבנה:סוגהאתר',א:דרגתשימור,:29חלקה
10מספר–האתרש:החקלאיבמשולשהבארמזק,
:שגו,4במזרחהמשולשהחקלאיממזרחלכביש:כתובת
6022,חלקה:47,שימורדרגת:א,'האתרסוג:מבנה.
11מספר–האתרש:ביאליקהספרבית,כתובת:רח'

,:182חלקה,:7172גוש,חומהומגדל'ביאליקפינתרח
183,שימורדרגת:ב,'האתרסוג:מבנה.

12מספר–האתרש:מנסבמרפאת,כתובת:בלינסו
18,גוש:7172,חלקה:41,שימורדרגת:ב,'האתרסוג:

.מבנה
13מספרהאתרש:הפילבוקס,כתובת:רח'המצודה,

גיבורי תל גוש, :7056 חלקה, :54 שימור, דרגת ',א:
.מבנה:סוגהאתר

14מספר–האתרש :חולועיריית בניי 'רח:כתובת,
60ויצמ,58רח'בלו47לאו,גוש:7176,חלקה:50,
51,52,55,56,מחלקה49וחלק,שימורדרגת:ב,'סוג

.מבנה:האתר
 שהאתר–15מספר : החינו מינהל מיטרני–בניי,
כתובת : ויצמ61רחוב,גוש :6746,חלקה:127,128,

גוש :7175 , 431חלקה ,432 שימור, דרגת ב: ,'סוג
.מבנה:האתר
 האתר–16מספר ש סטרומה: כיכר כתובת, :כיכר
,:65,177,69,172,186חלקה,:7171גוש,ומהסטר
200,202,68,185,שימורדרגת:ב,'האתרסוג:כיכר

ומבני.
17מספר–האתרש:סירכיכר,כתובת:רח'36אילת

,:132,133חלקה,:7132גוש,21,23קדושיקהיר'רח
140,141,שימורדרגת:ב,'האתרסוג:ומבניכיכר.

18מספר–האתרש :הביטחודר כתובת, נ: צ.בי.
156400 נ130250, לבי.צ .155300 ,130030 :גוש,
6045 חלקות, :239-241 ,252-255 ,337 ,413415,

438443,460-461,480-484,492-494,538,חלק
 251מחלקה ,256 ,313-315 ,336 ,338 ,409-412,

416 ,437 ,444 ,458-459 ,462 ,471-474 ,479,
491 ,495 ,533 ,537 ,540-543 גוש, :6050 :חלקות,
18 ,28-36 ,40 ,47 ,49-52 ,54 ,62-63 ,72 ,87-91,

102-108,139-140,155,158,160-161,163-164,
166-176 ,178-180 ,209 חלקה, חלקי :19-27 ,41,

48,53,60-61,64-65,71,73-74,85-86,92,101,
109-110,138,141,151,153-154,156-157,159,

162 ,165 ,177 ,181 ,183 גוש, :6051 :חלקות, 
41-42,44,54,56-57,59,69,71-73,89,91,93,
102 ,104-105 ,115-116 ,121 ,126 ,128-134, 

137-140 ,143-144 ,147-149 ,152-153 ,175, 
196-198 ,217-218 חלקות, חלקי :43 ,55 ,58 ,70,

74 ,87-88 ,90 ,92 ,103 ,114 ,124-125 ,127, 
135-136,141-142,145,173-174,176,199,219,

330,גוש:6737,חלקות:30-32,36,129-130,148,
150 ,169 ,183 ,213 ,215-220 ,223-227 ,חלקי

חלקות :16 ,21-22 ,35 ,214 ,221-222 גוש, :6738,
:3,9חלקות ,126,128,130,148,150,152,154,
177 ,179-191 ,196-204 ,206 ,208 ,210 ,212,
214 ,228 ,230 חלקות, חלקי :2 ,4 ,6-8 ,12, 

119-120 ,122 ,124 ,138 ,140 ,142 ,144-147,
149 ,151 ,153 ,155 ,176 ,178 ,205 ,207 ,209,
211 ,213 ,215-216 ,218 ,229 ,231 ,250 :גוש,
6743 חלקה, 303:חלקי גוש, :6757 חלקה: :163,

חלקה חלקי :157 ,164 ,205 , 6762גוש :חלקות: 
90-95 ,211 ,216 ,222 חלקות, חלקי :11 ,13 ,15,

17 ,19 ,82-89 ,96-98 ,107-120 ,209-210 ,215,
220,גוש:6870,חלקותחלקי:24,121,שימורדרגת:
.דר:סוגהאתר',ב



כלבתכמעוניילעיירשאינית,שהמשרדיובשעותבימי
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפניil.gov.pnim.www.כלבקרקעמעוניי,בכלאובבני
וכ,פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית

 סעי פי על לכ הזכאי לחוק100כל להגישר, שאי
 התנגדות 60בתוההודעה של פרסומה ממועד ימי

בעתוני הפרסומי בי המאוחרת ,הועדה למשרדי
תל125דרבגי,מחוזתלאביבבנייההמחוזיתלתכנוול

03-7632586:'טל67012יפואביב
א בימי מחוזית בועדה קהל קבלת ג', ה', 'בשעות

11:00–14:00,יוהתנגדותלמשרדיהעתקמצא:ועדה
ול לתכנו חולובנייהמקומית , 58ויצמ חולוטל': 

03-5027222
כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות

אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

בהתנגדויותלתכניתסמכ(בנייהוה נוהל ויותחוקרסדרי
1989.–ט"תשמ,)וסדריעבודתו




רמתג:מרחבתכנומקומי,אביבתל:מחוז

תכניתהפקדתבדברמיתארהודעהברמהמקומית
מסמפורטת'רג/1079/א/מח

הארכתתוק(שיקמהעלהפארק:שהתכנית
בנייהלזכויות(

הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה 1965ה"שכהת, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי

מחוזתלאביבובמשרדיהועדההמקומיתבנייהלתכנוול



685 ילקוט הפרסומים 6491, ט"ז בחשוון התשע"ג, 1.11.2012

ול בנייהלתכנותכניתמופקדת גרמתמיתארמקומית
מפורטתמסברמה'רג/1079/א/מח
וחלוקה איחוד:איחוד לעריכת הוראות הקובעת תכנית

וחלוקהבתכניתעתידיתהנגזרתמתכניתזו
תכניתשמכוחהלאניתלהוציא:והרשאותבנייההיתרי

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי רג/1079 
שינוי רג/753 
שינוי רג/מק/340/ג/17 

כפיפות רג/מק/340/ג/16 
כפיפות רג/מק/340/ג/16/1 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.שכונתרמתשיקמה,אחדהע:רמתגרחוב:ביישו

העאחד50-62רחוב.
:גבולותהתכנית

מערבבצפוהעאחדרחוב.
מזרחבדרוהלאומיהפארק.
מזרח בצפוכחניה היו המשמש ציבורי לבניי שטח

.ציבוריתלבאיהפארק
6175.בגוש'65חלקהלמגורימסבדרומערב

:גושיוחלקות
:6264.חלקותבמלוא:6175שגו



:מטרתהתכנית
התחדשותעירוניתלהריסתהמבניהקיימיוהקמת.א
3בנימבני20למגוריקומות.
.'אזורמגורימיוחדלאזורמגורידייעודמשינוי.ב
.ויחידותדיורבנייהקביעתזכויות.ג
.הפארקקביעתחניולמגוריוחניוציבורילמבקרי.ד



:עיקריהוראותהתכנית
.'אזורמגורימיוחדלאזורמגורידייעודמשינוי.א
ב . בני מגורי מבני שלושה להקמת בינוי 20קביעת

ה ומגבלות הוראות קביעת לרבות מגורי ,בנייהקומות
בנייקווילרבות.

ג . זכויות בנייהקביעת של בהיק23,335מ"עיקרי ר 
0.00.שטחישירותמעלמפלסהר"מ11,100ו
.קביעתמתחלאיחודוחלוקה.ד
80דבשטח"מכלליח20%בכלאחדמהבניינייהיו.ה
.בהוראותהתכנית'ג4.1.2בהתאלסעי.רעיקרי"מ
.הקיימות44דל"יח172תוספת.ו
ז ל. נפרדת כניסה ע ציבורי חניו מקומות50קביעת

.חניה
ח ז. לצורקביעת המבני בי רגל להולכי הנאה יקות

.גישהלפארק
.הוראותבגיהריסתמבניקיימי.ט
.הנחיותלשימורעצי.י



כלבתכניתמעוניילעיירשאי,שהמשרדיובשעותבימי
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפני www.pnim.gov.il.כלבקרקעמעוניי,בבניבכלאו

וכ,פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית
 סעי פי על לכ הזכאי לחוק100כל ,להגיש רשאי

 התנגדות 60בתוההודעה של פרסומה ממועד ימי
בעתוני הפרסומי בי המאוחרת ,הועדה למשרדי

תל125דרבגי,מחוזתלאביבבנייההמחוזיתלתכנוול
אביב 03-7632586:'טל67012יפו ,בוועדה קבלתקהל

א בימי המחוזית ג', ה', ' השעות 11:00בי14:00,
לתכנו מקומית ועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

03-6753515:'טל,רמתג26המעגל,רמתגבנייהול
כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות

ויתצהירהמאמתאתהוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלו
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו




רמתג:מרחבתכנומקומי,אביבתל:מחוז

תכניתאישורבדברמיתארהודעהברמהמקומית
מסמפורטת'רג/1067/ו

12י"רש'רחהקמתמגדלמגורי:שהתכנית
נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965,ה"התשכ, תכנית אישור מיתארבדבר
מפורטתברמהמסמקומית'רג/1067/ו

אוחלוקהבהסכמתכלהבעלי/איחודו:איחודוחלוקה
בחלקמתחוהתכנית/בכלתחוהתכנית

בנייה להוציא:תוהרשאוהיתרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי רג/מק/340/ג/11/1 
שינוי רג/1067/2 
שינוי רג/340 
שינוי רג/מק/340/ג/33 
שינוי רג/מק/340/ג/28 
שינוי רג/340/ג/15 
שינוי רג/מק/340/ג/11 
נוישי רג/מק/340/ג/10 

שינוי רג/מק/340/ג/9 
כפיפות רג/340/ג/21 
כפיפות רג/מק/340/ג/21/א 
כפיפות רג/מק/340/ג/16 
כפיפות רג/מק/340/ג/16/1 
כפיפות רג/מק/340/ג/19 
כפיפות רג/340/ג 
כפיפות רג/מק/340/ג/3/2 
כפיפות רג/340/ג/3/1 
כפיפות רג/340/ג/3 
כפיפות רג/340/ג/1 
כפיפות רג/מק/340/ג/17 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.8מבואנס:רמתגרחוב:יישוב
.12י"רש:רמתגרחוב:יישוב
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:גבולותהתכנית
.ילרחובמבואנס"מגרשהנמצאבירחוברש

:גושיוחלקות
:293,313315.במלואחלקות:6204גוש
:285.חלקיחלקות:6204גוש

:מטרתהתכנית
1 . משינוי דייעוד מגורי לאזור מיוחד מגורי 'אזור

.ושטחציבוריפתוח
2 .בנייני קביעתזכויותבנייהוהוראותבנייהלבנייתשני

.י"רש'מגוריעחזיתמסחריתלרח
:עיקריהוראותהתכנית

1.שינוידמייעודמגורילאזורמיוחדמגוריאזור'בתא
שטחA2דמגוריואזור 'שטחבתאמסחריתחזיתע

B2.
2.זכויותבנייהקביעתבנימגוריבניינילשני25קומות
:קומותכדלקמ7ו

א "סה. עיקרי שטח "מ11,050כ ר ר"מ1,560+
 מרפסות לטובת "מ100+ דיירי למועדו ר +80

.רלמסחר"מ
.130דעד"יח'מס.ב
קומותמעלקומתקרקע24מגדלב:קומות'מס.ג

ב7ובנייחלקיתגגוקומתקרקעקומתמעלקומות
.י"רש'בחזיתלרח

3.המבניביפתוחציבורישטחקביעת.
4 .בחלק לפיתוחו והוראות פתוח ציבורי שטח קביעת

.הגובלערחובמבואנס
5.ציבשטחקביעתבאופהמתחשלהדרומיבחלקורי

.ילרחובמבואנס"שיאפשרמעברלהולכירגלמרחוברש
בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה

06/01/2012 הפרסומיובילקוט6374 ב"התשע, 'עמ,
2494,09/02/2012בתארי.



 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
תלאביב125דרבגי,וזתלאביבמחבנייהלתכנוול

 03-7632588:'טל67012יפו במשרדי. וכ :הועדה
ולבנייה לתכנו גהמקומית רמת , ג26המעגל רמת

03-6753515:'טל מעונייו, בימיכל בה לעיי רשאי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ובשעות ובאתר,

.www.pnim.gov.il הפנימשרדשלהאינטרנט
אורוגילה

יו"המחוזיתהועדהר
ולבניהלתכנומאביבחוזתל


חיפהחוזמ



חיפה:מרחבתכנומקומי,חיפה:מחוז

ד//1240חפ'מספקדתתכניתמפורטתהודעהבדברה
3הצבעוני'רחקיימתבנייההסדרת:שהתכנית

ורדיה
הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי
ול בנייהלתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי חיפה מחוז
ול בנייהלתכנו תכנית מופקדת חיפה 'מסמפורטת 

ד//1240חפ

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי חפ/229/י 
שינוי חפ/229/ה 
שינוי חפ/1240 

כפיפות חפ/מק/1400/יב/1 
כפיפות חפ/מק/1400/גב 
כפיפות חפ/מק/1400/יב/4 
כפיפות חפ/1400/יב 
כפיפות חפ/מק/1400/פמ 
כפיפות חפ/229/י/1 
כפיפות חפ/229/י/2 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
שכונתורדיה,3צבעוני:חיפהרחוב:יישוב

קואורדינטהX: 199700199765
קואורדינטהY: 744460744500

:ושיוחלקותג
:2002.חלקותבמלוא:10771גוש
:36,674.חלקיחלקות:10771גוש

:מטרתהתכנית
תוספת תו המבנה קונטור בתו קיימת בנייה הסדרת

ואחוריבנייהשטחיצידיבנייקוויושינויעיקריי.
:עיקריהוראותהתכנית

 של בנייהרביחסלהיתרה"מ60תוספתשטחעיקרי
ע של חדר תוספת לאשר מנת ב"מ15ל דירות4ר

הקייבבניי.
מאחוריבנייקושלחלקשינוי10.0מ'ל8.5מ'.
מצידיבנייקושלנקודתישינוי4.00מ'ל3.8מ'.


 בתכניתמעונייכל לעיי רשאי ,ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלwww.pnim.gov.il. הפנימשרדשלהאינטרנט
בקרקעמעוניי ,הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבני

וככלהזכאילכעלפי,אתעצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100סעי ,התנגדותלהגיש ימי60בתורשאי

הפרסומי בי המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
בעתוני,לתכנהמחוזיתהועדה וללמשרדי בנייהומחוז

.04-8633455:'טל33095חיפה15"שדהפלי,חיפה
לתכנו מקומית ועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

04-8356807:'טלחיפה3ביאליק,חיפהבנייהול



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה

עליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנוהעובדותש
בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי

1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו
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חיפה:מרחבתכנומקומי,חיפה:מחוז

מפורטתתכניתהפקדתבדברמסהודעה'חפ/1478/ג
תוספתשטחמסחריושינויקוויבניי:שהתכנית

.20גרינברג'ברח
הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי
ול בנייהלתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי חיפה מחוז
ול בנייהלתכנומפורטתתכניתמופקדתחיפהמס /חפ'

1478/ג
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי חפ/1478 
שינוי חפ/1400/יב/1 
שינוי חפ/1400/יב 

כפיפות חפ/מק/1400/פמ 
כפיפות חפ/1478/א 
כפיפות תמא/38 
כפיפות חפ/1400/גב 
כפיפות חפ/1400/שש 
כפיפות חפ/229/י 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
שכונתאחוזה,20גרינברגאוריצבי:רחוב,יפהח:יישוב

:וחלקותגושי
:128.חלקותבמלוא:10796גוש
:140.חלקיחלקות:10796גוש

:מטרתהתכנית
זכויות תגבור תו למסחר קיי בנוי הסדרתשטחחלל

.בנייהלמסחרושינויקוויהבניילהסדרתהבנייהה
:עיקריהוראותהתכנית

שלתוספת250מ"עפהקייהמסחרלשטחר"היתרי
.תחללקייבקומתהקרקעשלהבניתוהסדרבנייה

ולמבנה הקיי המבנה להסדרת הבניי קווי שינוי
.האשפה

קיימתדררצועתלהסדרתהדררצועתהרחבת.
רחבחזיתהמדרכהלאורלציבורמעברזכותקביעת'

.גרינברגהנמצאתבתחושטחהמגרשהפרטי


 בתכניתמעונייכל לעיי רשאי ובשע, בימיות
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלwww.pnim.gov.il. הפנימשרדשלהאינטרנט
בקרקעמעוניי ,הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבני

וככלהזכאילכעלפי,אתעצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100סעי ,התנגדותלהגיש ימי60בתורשאי

המ ההודעה של פרסומה הפרסומיממועד בי אוחרת
בעתוני,ול לתכנוהמחוזיתהועדה מחוזבנייהלמשרדי

.04-8633455:'טל33095חיפה15"שדהפלי,חיפה
לתכנו מקומית ועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

04-8356807:'טלחיפה3ביאליק,חיפהבנייהול



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
שהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאתהוג

התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות
בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי

1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו



חיפה:מרחבתכנומקומי,חיפה:מחוז

מפורטתברמהמפורטתתכניתהפקדתבדברהודעה
ב//2102חפ'מס

107ברחוביפובנייהשינויהוראות:שהתכנית
הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי
ול בנייהלתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי חיפה מחוז
ול בנייהלתכנוברמה מפורטת תכנית מופקדת חיפה
מסמפורטת'חפ/2102/ב

ללאאיחודוחלוקה:יחודוחלוקהא
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי חפ/1400/יב 
שינוי חפ/981 
שינוי חפ/1669 
שינוי חפ/מק/1400/יב/1 

כפיפות חפ/מק/1400/תט 
כפיפות חפ/1400/שש 
כפיפות חפ/229 
כפיפות חפ/421 
כפיפות חפ/מק/1400/פמ 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
המושבההגרמנית,107דריפו:חיפהרחוב:יישוב

:גושיוחלקות
:2122,3032.חלקותבמלוא:10830גוש
:24.חלקיחלקות:10830גוש
:30.חלקיחלקות:12639גוש

:התכניתמטרת
 הוראותייעודשינוי קביעת תו ותיירות למסחר המגרש
.והסדרתגישהוחנייהבנייה

:עיקריהוראותהתכנית
חלקותו21איחוד22בגוש10830שטחתאליצירת
:אחדבומוצע

שינוימלייעודמסחריאופיבעלציבוריבניישטחייעוד
.סחרותיירותמ
זכויותתגבורבנייה.
במאירברחובדרמרוחברצועהקטעיטול.
מחדשבנייקוויקביעת.
מאירמרחובהנאהזיקותהגדרת.
וחניהרכבתנועתהסדרת.
הוראותקביעתבנייה.


 בתכניתמעונייכל לעיי רשאי ,ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלwww.pnim.gov.il. הפנימשרדשלהאינטרנט
בקרקעמעוניי ,הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבני

וככלהזכאילכעלפי,אתעצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100סעי ,התנגדותלהגיש ימי60בתורשאי

הפרסומי בי המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
בעתוני,ול לתכנוהמחוזיתהועדה מחוזבנייהלמשרדי
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.04-8633455:'טל33095חיפה15"שדהפלי,חיפה
לתכנו מקומית ועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

04-8356807:'טלחיפה3ביאליק,חיפהבנייהול



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה

לתקנותהתכנוהעובדותשעליההיאמסתמכתובהתא
בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי

1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו




חיפה:מרחבתכנומקומי,חיפה:מחוז

מפורטתברמהמפורטתתכניתהפקדתבדברהודעה
/2278חפ'מס

התחדשותעירוניתבמסלולעיבוי:שהתכנית
מורדותכרמלצרפתי

הוד בזה עהנמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי

ול בנייהלתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי חיפה מחוז
ול בנייהלתכנוברמה מפורטת תכנית מופקדת חיפה
מסמפורטת'חפ/2278

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה נ:והרשאותהיתרי שמכוחה להוציאתכנית ית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי חפ/229/ה 
שינוי חפ/1400/תט 
שינוי חפ/229/י/1 
שינוי חפ/178 
שינוי חפ/מק/1400/גב 
שינוי חפ/1038/יב 
שינוי חפ/1038/ג 
שינוי חפ/1031 
שינוי חפ/1038/שצ 
שינוי חפ/1038/ז 
שינוי חפ/1038/ט 
שינוי חפ/1038/א 
ביטול חפ/229/י 

כפיפות חפ/229/ד 
כפיפות תמא/38 
כפיפות חפ/1400/יב 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
כרמלצרפתי.חיפה:יישוב
1-7,9-15,17-23,25-31.סעדיהגאו'רח
9-15מרסי'רח
16-22,28-34,36-40האירבבר'רח
6-12,14-20.בודנהיימר'רח



:גושיוחלקות
גוש :10745במלוא חלקות :156161 ,163 ,165,
184186,189,191193,201205.
:149,190.חלקיחלקות:10745גוש

:2124,27.חלקותבמלוא:10746גוש
:45,3839.חלקיחלקות:10746גוש

:מטרתהתכנית
הכרמלמורדותבאזור התחדשותעירוניתבמסלולעיבוי

,ד"תוספתיח,הצרפתיתוהרחבתהדירותהקיימות
 דרכיייעודשינוי והרחבות ,השטחי ושדרוג חידוש

.הציבורייהפתוחיהכלוליבתכנית
:עיקריהוראותהתכנית

 אזורמגוריאייעודמשינוי ' "ד"לאזורמגורימיוחד
'.מגוריבולאזור

שינוימציבורי"שצייעודלחניופ.
שינוימרגלייעודלהולכילשבילמגורי.
הוראותקביעתבנייה:
1.שטחקיימותבנייההגדלתדיורליחידות.
2 .הבניני גגות על חדשות דיור יחידות תוספת

הקיימי.
3.ומגבלותבנייההוראות.
4.אדריכלעיצוביהנחיות.
שינוימייעודבני/ציבורמוסדות)ילדיג(פתוחלשטח

.מגונעלגגחניוציבורי
וחניהתנועהלהסדריהוראות.
 משינוי ג"שצייעוד עבור ציבור ומוסדות למבני פ

ילדי.
לשצפיתוחהוראותקביעת"ולתשתיותפי.
לביצועוהתניותביצועשלביקביעת.

 בתכניתרשאמעונייכל לעיי י ,ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלwww.pnim.gov.il. הפנימשרדשלהאינטרנט
בקרקעמעוניי ,הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבני

וככלהזכאילכעלפי,אתעצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100סעי ,התנגדותלהגיש ימי60בתורשאי

הפרסומי בי המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
בעתוני,ול לתכנוהמחוזיתהועדה מחוזבנייהלמשרדי

.04-8633455:'טל33095חיפה15"שדהפלי,חיפה
לתכנו מקומית ועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

04-8356807:'טלחיפה3ביאליק,חיפהבנייהול



תתק לא לתכנית כהתנגדות א אלא תידו ולא בל
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו




חיפה:מרחבתכנומקומי,חיפה:מחוז

ג//1010חפ'מסורטתהודעהבדברהפקדתתכניתמפ
מסחרומלונאות,מגורי,מבנהמשרדי:שהתכנית

נתנזו'העצמאותלרח'בירח
הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965,ה"התשכ, המחוזיתכי הוועדה במשרדי
ול חיפהבנייהלתכנו המקומיתמחוז הועדה ובמשרדי
ול בנייהלתכנוחיפהמופמפורטתקדתתכניתמס /חפ'

1010/ג
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:לתכניותהבאותתהמתייחס
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי חפ/1010/א 
שינוי חפ/1010 

כפיפות תמא/3 
כפיפות חפ/1010/ד 
כפיפות תמא/34/ב/4 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
יישוב חיפה: ,רחוב בי ותחומה התחתיתבחיפה בעיר

.תמצפוורחובנתנזומדרוהעצמאו
:גושיוחלקות

:45,50.חלקותבמלוא:10839גוש
:41,54.חלקיחלקות:10839גוש
:6,811,1826.חלקותבמלוא:10839גוש

:מטרתהתכנית
 מייעודשינוי בתכנית הכלולה הקרקע מי ,סחריייעוד

פתוח שטחציבורי פתוחושטחדרלאז, ורשטחפרטי
מגורי מעורב ,עסקיע מגורי מעורב ,ציבורי שטח

פרטי ושטח מבניפתוח הקמת לאפשר במטרה פתוח
מגורי ומשרדימלונ, עסקיאות מסחר ע בשילוב
.ובידור

 זכויות בנייהקביעת שימורבנייהוהוראות הוראות
.ופיתוחבשטחיהכלוליבתכנית

לשצממסחרשינוי"חלקות9פ,10,18בגוש10839.


 בתכניתמעונייכל לעיי רשאי ובשע, בימיות
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלil.gov.pnim.wwwהפנימשרדשלהאינטרנט
בקרקעמעוניי ,הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבני

וככלהזכאילכעלפי,אתעצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100סעי ,התנגדותלהגיש ימי60בתורשאי

הפרסומי בי המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
בעתוני,למשרדיול לתכנוהמחוזיתבנייההועדהמחוז

.04-8633455:'טל33095חיפה15"שדהפלי,חיפה
למשרדי יומצא ההתנגדות לתכנהעתק מקומית וועדה

04-8356807:'טלחיפה3ביאליק,חיפהבנייהול



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו




חיפה:מרחבתכנומקומי,חיפה:מחוז



מפורטתתכניתהפקדתבדברמסהודעה'חפ/2297/א
הנרייטה'רח,בנייהשינויהוראותה:שהתכנית 

2סולד,חיפה
הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי
וזחיפהובמשרדיהועדההמקומיתלתכנומחבנייהלתכנוול

א//2297חפ'מסחיפהמופקדתתכניתמפורטתבנייהול

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי חפ/229/ה 
שינוי חפ/מק/1400/יב/1 
שינוי חפ/853/א 
שינוי חפ/423 
שינוי חפ/137 
שינוי חפ/1400/יב 

כפיפות מק/חפ/1400/יב/4 
כפיפות חפ/מק/229/י/2 
כפיפות חפ/מק/1400/גב 
כפיפות חפ/מק/1400/תט 
כפיפות חפ/מק/1400/פמ 
כפיפות חפ/718/א 
כפיפות חפ/229/י 
כפיפות חפ/229/י/1 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.2סולדהנריטה:חיפהרחוב:יישוב

הד רמת ראזור הכרמל, הר של הצפוניי ,במורדות
.קיש'במפגשהרחובותהנרייטהסולדושד

:גושיוחלקות
:235.חלקותבמלוא:10809גוש

:מטרתהתכנית
קיימגורילמבנהליגליזציה ,הוראות בנייהתושינוי

זכויותבנייהותגבור.
:עיקריהוראותהתכנית

שינוימאייעודמגורי'למגואמיוחדרי'מבא"עפת"י.
המבנהבגובהשינוי.
זכויותתגבורבנייה.
הוראותשינויופיתוחבנייה.
בנייקווישינוי.


 בתכניתמעונייכל לעיי רשאי ,ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלwww.pnim.gov.il. הפנימשרדשלהאינטרנט
בקרקעמעוניי ,בבניהרואה אחר תכנוני פרט בכל או

וככלהזכאילכעלפי,אתעצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100סעי ,התנגדותלהגיש ימי60בתורשאי

הפרסומי בי המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
בעתוני,ול לתכנוהמחוזיתהועדה מחוזבנייהלמשרדי

.04-8633455:'טל33095חיפה15"שדהפלי,חיפה
לתכנו מקומית ועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

04-8356807:'טלחיפה3ביאליק,חיפהבנייהול



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקרסדרי(בנייהוה נוהל
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו
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חיפה:מרחבתכנומקומי,חיפה:מחוז

מפורטתברמהמפורטתתכניתאישורבדברהודעה
א//1925חפ'מס

שינויקוויבניי,סחריייעודמתוספת:שהתכנית
וזכויותהוראותבנייהוקביעת,רח'97הרצל

 הודעהנמסרתבזה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה מפורטת1965,ה"התשכ, תכנית אישור בדבר

מפורטתמסברמה'חפ/1925/א
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי פח/229/ה 
שינוי חפ/61 
שינוי חפ/363 
שינוי חפ/229/י/2 
שינוי חפ/229/י/1 
שינוי חפ/229/ה/1 
שינוי חפ/1400/יב 
שינוי חפ/מק/1400/יב/1 
שינוי חפ/מק/1400/יב/4 
שינוי חפ/מק/1400/גב 
שינוי חפ/229/ד 
שינוי חפ/229/י 

כפיפות חפ/1400/שש 
כפיפות חפ/מק/1400/פמ 
כפיפות חפ/מק/1400/תט 
כפיפות תמא/38 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
6ג"יל:רחוב,97הרצל:לרחובהדרהכרמ,חיפה:יישוב

:גושיוחלקות
:41.חלקיחלקות:10864גוש

:מטרתהתכנית
 ייעודשינוי וזכויות הוראות ומת קרקע לאזורבנייהי

ומסחרמ גורי סופר, הכולל הקמתמבנה לצורמרקט
ומגוריחניומעל.

:עיקריהוראותהתכנית
 עלפיתכניתמאושרתלמגורי'מגוריגייעודמשינוי

.ומסחר
וזכויותהוראותקביעתבנייה.
דרהרחבת.
בנייקווישינוי.


בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
01/05/2011 הפרסומיובילקוט6250 א"התשע, 'עמ,

4776,14/06/2011בתארי.


 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
33095חיפה15"שדהפלי,מחוזחיפהבנייהלתכנוול

04-8633455:'טל במשרדי. וכ :המקומית הועדה
ולבנייה חיפהלתכנו , 3ביאליק  -04:'טלחיפה

8356807 מעונייו, ובשעותכל בימי בה לעיי רשאי
האינטרנטובאתר,שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל

.www.pnim.gov.il הפנימשרדשל


קריתאתא:מרחבתכנומקומי,חיפה:מחוז

מפורטתברמהמפורטתתכניתאישורבדברהודעה
/493כ'מס

,מארקשאגל'אחידהברחבנייהתוספת:שהתכנית
אתא.ק,גבעתטל

נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה מפורטת1965,ה"התשכ, תכנית אישור בדבר

מפורטתמסברמה'כ/493
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

חססוגהי התכניתמספר 
שינוי כ/246/במ 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
,שכונתגבעתטל,שאגל:קריתאתארחוב:יישוב
56,58מארקשאגל'רח

:גושיוחלקות
:13,55.חלקותבמלוא:12759גוש

קואורדינטהX: 213375
קואורדינטהY: 745500

:מטרתהתכנית
היישובהסדרתמערכתהדרכיבמרכז

:עיקריהוראותהתכנית
תוהישובבמרכזהבנייוקוויהדרכימערכתהסדרת

המגורילביתבסמושעברדרקטעהסטת
הוזכויותהוראותבנייההותרתלתכניתבהתאבנחלה

.ללאשינוי',א92/זב'מאושרתמס


בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
וביל25/03/2012 הפרסומי6404קוט ב"התשע, 'עמ,

3517,24/04/2012בתארי.


 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
33095חיפה15"שדהפלי,מחוזחיפהבנייהלתכנוול

04-8633455:'טל במשרדי. וכ :המקומית הועדה
-04:'טל28100קריתאתא,קריתאתאלתכנוולבנייה

8478420 ו, ובשעותמעונייכל בימי בה לעיי רשאי
האינטרנטובאתר,שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל

.www.pnim.gov.il הפנימשרדשל


קריתטבעו:מרחבתכנומקומי,חיפה:מחוז

בדבראישורהודעהמפורטתתכניתמס'טב/243/ב
מרכזשטחלמרכזפעילותמשולב:שהתכנית

קריתעמל
 בזההודעהנמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965,ה"התשכ, תכניתמפורטתבדבראישור

ב//243טב'מס
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:חסתלתכניותהבאותיהמתי
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי טב/2 
פירוט טב/34 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.7זיידאלכסנדר:רחוב,קריתטבעו:שוביי

עמלרחקריתבפינת'סנשוחנהזיידאלכסנדר


:גושיוחלקות
:79,86.חלקיחלקות:11393גוש



:תהתכניתמטר
למגרשמפורט א79תכנו'1 ,מתארלתכניתבהתאמה

,המייעדתשטחזה,34/טב
שטח100תא,משולבפעילותלמרכז.



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


 הפקדתהתכנית על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
10/02/2012הפרסומיובילקוט6388,ב"התשע,עמוד

2982,07/03/2012בתארי.


ב נמצאת האמורה המשרדיהתכנית מחוזיתהועדה
33095חיפה15"שדהפלי,לתכנוולבניהמחוזחיפה

טלפו :04-8633455 במשרדי הוכ מקומיתהועדה
טבעוקריתולבניהלתכנו,טבעו36100קריתטלפו:

04-9539249ובשעבימיבהלעיירשאיהמעוניוכלות
האינטרנטבאתרו,שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל

.www.pnim.gov.ilניהפמשרדשל



זבולו:מרחבתכנומקומי,חיפה:מחוז



מפורטתברמהמפורטתתכניתהפקדתבדברהודעה
/1ו//11זב'מס

קיבואושה:שהתכנית



הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי

ול חיבנייהלתכנו המקומיתמחוז הועדה ובמשרדי פה
ול בנייהלתכנוברמה מפורטת תכנית מופקדת זבולו
מסמפורטת'זב/11/ו/1

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי זב/11/א 
וישינ זב/11/ב 
שינוי זב/59 
שינוי זב/11/ה 

סוגהיחס התכניתמספר 
כפיפות תממ/6 
כפיפות תמא/34/ב/4 
כפיפות תמא/35 
כפיפות תמא/34/ב/3 
כפיפות משח/21 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.אושה:יישוב


:גושיוחלקות
:3.חלקותבמלוא:10511גוש
:2,45.חלקיחלקות:10511גוש
:610,1215,18.חלקותבמלוא:10511גוש
:11,1921.חלקיחלקות:10511גוש
:56,2324.חלקיחלקות:10514גוש




:מטרתהתכנית

א . שטח תכנו המחנה"רה "לשינויי יוצא כפועל
החייבאורחות.

ב .המגורי שטח והרחבת הסדרת ,ציבור שטחי
וקביעתייעודותעסוקהבהתאקרקעי.

.תכנומערכתהדרכיוהחניות.ג
.לאפשראתחלוקתאזורהמגורילמגרשי.ד


:עיקריהוראותהתכנית
שינויייעודתוספתכוללשונילשימושיקיימיקרקעי

.יקרקעייעוד
מ אחד בכל המותרות התכליות הקרקעייעודקביעת י

ופירוט.
הוראותקביעתבנייה.
קביעאדריכליועיצובבינויהנחיותת.


 בתכניתמעונייכל לעיי רשאי ,ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלwww.pnim.gov.il. הפנימשרדשלהאינטרנט
בקרקעמעוניי ,הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבני

וככלהזכאילכעלפי,אתעצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100סעי ,התנגדותלהגיש ימי60בתורשאי

הפרסומי בי המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
בעתוני,ול לתכנוהמחוזיתהועדה מחוזבנייהלמשרדי

.04-8633455:'טל33095חיפה15"שדהפלי,חיפה
לתכנו מקומית ועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

04-8478105:'טל30030המכביכפר,זבולובנייהול



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו




זבולו:מרחבתכנומקומי,החיפ:מחוז
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מפורטתברמהמפורטתתכניתהפקדתבדברהודעה
/1יב//26זב'מס
רמתיוחנחוותלולי:שהתכנית
הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי
ול המקומבנייהלתכנו הועדה ובמשרדי חיפה יתמחוז
ול בנייהלתכנוברמה מפורטת תכנית מופקדת זבולו
מסמפורטת'זב/26/יב/1

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי זב/24/א 
שינוי זב/26/ג 

כפיפות תמא/22 
כפיפות תמא/34/ב/3 
כפיפות תממ/6 
כפיפות תמא/35 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.רמתיוחנ:יישוב

קואורדינטהX: 212000
קואורדינטהY: 743000



:גושיוחלקות
:16.חלקיחלקות:10513גוש
:10,17.חלקיחלקות:10515גוש
:3,9,10.חלקיחלקות:10519גוש



:מטרתהתכנית
תכנו,יוחנרמתבקיבולולילחוותשטחופיתוחהקמה.



:עיקריהוראותהתכנית
 משינוי משקייעוד למבני לשטח חקלאי שטח ,שטח

.פרטיפתוחודרגישה
חניהוהסדרתהלוליחוותלאזורגישהכבישהתווית

לעובדי.
לכלהמותרותהתכליותקביעתקרקעייעוד.
ההוראותקביעתבנייה.
סביבתיותהנחיותקביעת.
לביצועוההנחיותהשלביקביעת.
השטחלפיתוחהוראותקביעת.


 בתכניתמעונייכל לעיי רשאי ,ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלwww.pnim.gov.il. הפנימשרדשלהאינטרנט
בקרקעמעוניי הרואהבבני, אחר תכנוני פרט בכל או 

וככלהזכאילכעלפי,אתעצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100סעי ,התנגדותלהגיש ימי60בתורשאי

הפרסומי בי המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
בעתוני,ול לתכנוהמחוזיתהועדה מחוזבנייהלמשרדי

.04-8633455:'טל33095חיפה15"שדהפלי,חיפה
לתכנו מקומית ועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

04-8478105:'טל30030כפרהמכבי,זבולובנייהול



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו




אלונהמנשה:מרחבתכנומקומי,חיפה:מחוז

מפורטתברמהמפורטתתכניתאישורבדברהודעה
/413מ'מס
2מאגרמשמרות:שהתכנית

נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה מפורטתבד,1965ה"התשכ, תכנית אישור בר

מפורטתמסברמה'מ/413
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי משח/13 

א"פתמ"אישורע תמא/34/ב/3 
א"פתמ"אישורע תמא/37/ב 
א"פתמ"אישורע תמא/22 
א"פתמ"אישורע תמא/3/78 
א"פתמ"אישורע תמא/34 
א"פתמ"אישורע תמא/35 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.משמרות:יישוב

ובצמודלתוואיהמובילהארצימול'6מערביתלכבישמס
.בתחואדמותקיבומשמרות,כפרקרע

:גושיוחלקות
:66.חלקותבמלוא:10149גוש
:28.חלקיחלקות:12227גוש
:24,6465.חלקיחלקות:10149גוש

קואורדינטהX: 202100
קואורדינטהY: 711300

:מטרתהתכנית
קולחי מאגר הקמת ,שלישוני טיפול עברו אשר

מוגבלת בלתי להשקייה באיכות ומתאימי ,לצורכי
ואספקתבסביבההחקלאותשטחיהשקייתלמפעלימי

.המישלבקעתהנדיבוחוהכרמל
:עיקריהוראותהתכנית

קביעתקרקעייעודמימאגר.
באתרהמותריהשימושיקביעת.
הוראותקביעתהשטחבנייהופיתוח.
היתרילהוצאתתנאיקביעתבנייה.
סביבתיותהוראותקביעת.


ב בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על תאריהודעה
23/03/2012 הפרסומיובילקוט6404 ב"התשע, 'עמ,

3520,24/04/2012בתארי.


סוגהיחס התכניתמספר 
כפיפות תממ/6 
כפיפות תמא/34/ב/4 
כפיפות תמא/35 
כפיפות תמא/34/ב/3 
כפיפות משח/21 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.אושה:יישוב


:גושיוחלקות
:3.חלקותבמלוא:10511גוש
:2,45.חלקיחלקות:10511גוש
:610,1215,18.חלקותבמלוא:10511גוש
:11,1921.חלקיחלקות:10511גוש
:56,2324.חלקיחלקות:10514גוש




:מטרתהתכנית

א . שטח תכנו המחנה"רה "לשינויי יוצא כפועל
החייבאורחות.

ב .המגורי שטח והרחבת הסדרת ,ציבור שטחי
וקביעתייעודותעסוקהבהתאקרקעי.

.תכנומערכתהדרכיוהחניות.ג
.לאפשראתחלוקתאזורהמגורילמגרשי.ד


:עיקריהוראותהתכנית
שינויייעודתוספתכוללשונילשימושיקיימיקרקעי

.יקרקעייעוד
מ אחד בכל המותרות התכליות הקרקעייעודקביעת י

ופירוט.
הוראותקביעתבנייה.
קביעאדריכליועיצובבינויהנחיותת.


 בתכניתמעונייכל לעיי רשאי ,ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלwww.pnim.gov.il. הפנימשרדשלהאינטרנט
בקרקעמעוניי ,הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבני

וככלהזכאילכעלפי,אתעצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100סעי ,התנגדותלהגיש ימי60בתורשאי

הפרסומי בי המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
בעתוני,ול לתכנוהמחוזיתהועדה מחוזבנייהלמשרדי

.04-8633455:'טל33095חיפה15"שדהפלי,חיפה
לתכנו מקומית ועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

04-8478105:'טל30030המכביכפר,זבולובנייהול



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו




זבולו:מרחבתכנומקומי,החיפ:מחוז
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נמצאתהאמורההתכניתהמחוזיתהוועדהבמשרדילתכנו
חיפהבנייהול מחוז הפלי, "שד 15 :'טל33095חיפה 

04-8633455.במשרדיוכ:ול.ולתכנובנייהמקומיתמנשה
.דאלונה חפר 37845נ 04-6177307:'טל, מעונייו, כל

האמורי שהמשרדי ובשעות בימי בה לעיי רשאי
לקהל פתוחי הפנימשרדשלהאינטרנטובאתר,

www.pnim.gov.il.



עירו:מרחבתכנומקומי,חיפה:מחוז

מפורטתברמהמפורטתתכניתהפקדתבדברהודעה
/1357חפאג'מס
ערערהתחנתמעבר:שהתכנית

בז הודעהנמסרת ה , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי

ול בנייהלתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי חיפה מחוז
ול בנייהלתכנוברמה מפורטת תכנית מופקדת עירו
מסמפורטת'חפאג/1357

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה :והרשאותהיתרי להוציאתכנית נית שמכוחה

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי ג/400 

כפיפות תממ/6 
כפיפות תמא/16 
כפיפות תמא/38 
כפיפות תמא/22 
כפיפות תמא/35 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
יישוב ערערה: , ערערה הישוב לדרמזרח צפונית
עיאלסהלהערערה

:גושיוחלקות
:23,30,1.חלקיחלקות:12176גוש

:מטרתהתכנית
.יצירתמסגרתתכנוניתלהקמתתחנתמעברלפסולת.א
.קרקעחקלאיתליערומתקניהנדסייייעודמשינוי.ב

:עיקריהוראותהתכנית
 לפסולת תחנתמעבר לרישוי ,בנייהיצירתבסיסחוקי

.ופסולתיבשה,פסולתמעורבת
שינוימ הנדסיייעוד מתק לשטח חקלאית קרקע

יער לשטח וכ יבשה לפסולת מעבר תחנת להקמת
.סביבתילשיקונופי



 בתכניתמעונייכל לעיי רשאי ,ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלwww.pnim.gov.il. הפנימשרדשלהאינטרנט
בקרקעמעוניי,הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבני

וככלהזכאילכעלפי,אתעצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100סעי ,התנגדותלהגיש ימי60בתורשאי

הפרסומי בי המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
בעתוני,ול לתכנוהמחוזיתהועדה מחוזבנייהלמשרדי

.04-8633455:'טל33095חיפה15"שדהפלי,חיפה
לתכנו מקומית ועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

04-6351789:'טל30025עארהערערה,עירובנייהול

כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(יהבניוה נוהל סדרי
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו




עירו:מרחבתכנומקומי,חיפה:מחוז

תכניתאישורבדברמיתארהודעהברמהמקומית
מסמפורטת'ענ/1067/א

ת'ג,ביתספרחטיבהצעירה:שהתכנית
נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

בנייההו 1965,ה"התשכ, תכנית אישור מיתארבדבר
מפורטתברמהמסמקומית'ענ/1067/א

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי ג/1009 

בתכניתהכלוליהשטחיומקומ:
39ורורחוב'שכונתג,ת'ג,באקהאלגרבייה:יישוב

:גושיוחלקות
:21,39.חלקיחלקות:8831גוש
:43.חלקיחלקות:8841גוש

:מטרתהתכנית
ומוסדות חינו מוסדות להקמת תכנונית מסגרת יצירת

.קהילהותרבותבשטחשיועדבעברלשטחספורט
:עיקריהוראותהתכנית

שינמויייעודציבורומוסדותלמבנילשטחספורטשטח
לחינו.

 משינוי ציבור"שצייעוד ומוסדות למבני לשטח פ
לחינו.

שינוימייעודדרלהרחבתספורטשטח.
שינוימייעודדרלהרחבתמסחרשטח.
נוספי ציבוריי שימושי שילוב ,שימושי והרחבת

.התרבותוהקהילה,יבורקיימישיהוומענהלרווחתהצ
וזכויותהוראותקביעתבנייה.


בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
23/09/2011 הפרסומיובילקוט6288 א"התשע, 'עמ,

6274,31/08/2011בתארי.


 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
33095חיפה15"שדהפלי,מחוזחיפהבנייהלתכנוול

04-8633455:'טל במשרדי. וכ :המקומית הועדה
ולבנייה לתכנועירו , ערערה -04:'טל30025עארה

6351789 מעונייו, ובשעותכל בימי בה לעיי רשאי
האינטרנטובאתר,שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל

.www.pnim.gov.il הפנימשרדשל
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רועי:מרחבתכנומקומי,חיפה:מחוז
בדבראישורהודעהמפורטתברמהמפורטתתכנית

/1165ענ'מס
אלמוארסבנייההגדלתאחוזי:שהתכנית

נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה 1965,ה"התשכ, אישור מפורטתבדבר תכנית

/1165ענ'מסברמהמפורטת
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי ענ/במ/359 
שינוי ענ/מק/551 

כפיפות תמא/35 
כפיפות תממ/6 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
שכונתאלמוארס,באקהאלגרבייה:יישוב

:גושיוחלקות
:13.חלקיחלקות:8777גוש

:תהתכניתמטר
א . אחוזי בנייההגדלת מס13בחלקה תא '10בגוש

8754.
.יצירתבסיסחוקירישויבנייניקיימי.ב

:עיקריהוראותהתכנית
אחוזיהגדלתבנייה.
הבהוראותשינויבנייה.
הוראותקביעתבנייה.


 הפקדתהתכנית על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
14/08/2011 הפרסומי 6288ובילקוט התשעא, 'עמ,

6275,31/08/2011בתארי.


ב נמצאת האמורה המחוזית:משרדיהתכנית הועדה
33095חיפה15"שדהפלי,מחוזחיפהבנייהלתכנוול

הועדההמקומיתלתכנו:וכבמשרדי04-8633455:'טל
04-6351789:'טל30025עארהערערה,עירוולבנייה

מעונייו ובשעכל בימי בה לעיי שהמשרדירשאי ות
האמוריפתוחילקהל משרדשלהאינטרנטבאתרו,

הפני www.pnim.gov.il.




עירומקומיתכנומרחב
אישורדברבפרסוסופרטעותתיקובדברהודעה

/301התכניתענ
בילקוטהפרסומימס301/תכניתענ 'פורסמהלאישור

6416תארמ16.05.12יבתאריובעתונות08.04.12


התגל התכנית אישור תהלאחר סופר הוראותבטעות
חלקהסימולענייוחלוקה39התכניתלאיחודכמתח.

"39חלקהבגוש20408וחלוקהלאיחודכמתחתסומ
".וזאתבהתאלקריטריונישנקבעובהוראותתכניתזו

תקנו'עמלמתתוקיוחלבשפורסתקנוהתכנית'עמ
יחליפואתהעותקוהוראותהתכניתהמתוקנות,עדכני

תוקלמתשפורסהמאושרלמנהליישלחמתוקעותק
התכנו,ולוועדהישראלמקרקעילמנהלהמקומית,לש

השמורהתכניתמסמכיעותקיאעדכוובאתריצל
הפנימשרדושלשלההרלוונטייהאינטרנט.

קריות:מרחבתכנומקומי,חיפה:מחוז

מפורטתברמהמפורטתתכניתהפקדתבדברהודעה
/425ק'מס

הרחבתקריתשכונתמגוריאפק:שהתכנית
ביאליק

הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי

ול ובמבנייהלתכנו חיפה המקומיתמחוז הועדה שרדי
ול בנייהלתכנוברמה מפורטת תכנית מופקדת קריות
מסמפורטת'ק/425

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי ק/293/ב/במ 
שינוי ק/177 
שינוי ק/130 
שינוי ק/316 
שינוי ק/172/א 
שינוי ק/203 
שינוי ק/340 
שינוי ג/4901 
שינוי ק/371/ב 

כפיפות ג/ד/991/ג 
כפיפות ק/313/א 
כפיפות ק/313 
כפיפות ג/7672 
כפיפות ג/8396 
כפיפות תמא/35 
כפיפות תממ/6 
כפיפות תמא/34/ב/4 
כפיפות תמא/34/ב/3 
כפיפות ג/4270 
א"פתמ"אישורע תמא/3 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.קריתביאליק:יישוב

:גושיוחלקות
:8.חלקותבמלוא:10419גוש
:16.חלקיחלקות:10419גוש
:60.חלקותבמלוא:10422גוש
:113.חלקיחלקות:10422גוש
:215,323,334.חלקיחלקות:10431גוש
:39,59,64.חלקיחלקות:10432גוש
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:2,9,14,18.חלקותבמלוא:10433גוש
:8,11.חלקיחלקות:10433גוש
:2,257.חלקותבמלוא:10445גוש
:235,256.חלקיחלקות:10445גוש
:105-106,112-113,118.חלקיחלקות10446:גוש
:612.חלקותבמלוא:10160גוש
:16.חלקותבמלוא:10433גוש
:3,6.חלקיחלקות:10441גוש
:3,12,21.חלקותבמלוא:10442גוש
:3.חלקיחלקות:18076גוש



:מטרתהתכנית
ד"יח4573הקמתשכונתמגוריחדשהבתכ ,לצור
הרחבתהעירקריתביאליקממזרח
הנעמלנחלועדשלוצורלשכונת.

:ראותהתכניתעיקריהו
 בעתידלייעודמשינוי לתכנוושטחחקלאיישטחי:

מגורי מיוחד, דיור ציבור, מבני ,ומשרדימסחר,
הנדסיי מתקני ,פתוחי שטחי פי"שצ, ,פי"שפ,

ודרכיספורטאיזור.
 הקרקעשינוי הנעמייעוד נחל תוואי על למגורי

משלימה בתכנית הנחל רצועת מחוזבתחוהסטת ו
צפו.

 זכויות בנייהקביעת , לקבלתבנייהוהוראות והנחיות
לבנייההיתריייעודהשוניהקרקעי.

השכונה לשירות דרכי מערכת יצירת ,חיבורה כולל
.לכבישעוקקריותולמערכתהדרכיהעירונית

ומסלולירגללהולכישבילישלשכונתיתמערכתיצירת
אופניי.

קביעתעוקכבישבשוליואקוסטינופילטיפולהוראות
.קריותממזרחוממערב

וגבוהעליומתחקווילהטמנתוהוראותהנחיותקביעת
.בתחוהתכנית

לשטחי לפיתוח והוראות נופיות הוראות קביעת
הסמוכות בשמורות הגובלי השכונה בשולי הפתוחי

.ובכבישעוקקריות,לה
שלביותקביעתביצוע.


 בתכניתמעונייכל לעיי רשאי ,ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלwww.pnim.gov.il. הפנימשרדשלהאינטרנט
בקרקעמעוניי ,הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבני

וככלהזכאילכעלפי,אתעצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100סעי להגי, ימי60בתושהתנגדותרשאי

הפרסומי בי המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
בעתוני,ול לתכנוהמחוזיתהועדה מחוזבנייהלמשרדי

.04-8633455:'טל33095חיפה15"שדהפלי,חיפה
לתכנו מקומית ועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

:'טל26114קריתמוצקי4הגדודהעברי,קריותבנייהול
04-8715291

כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו



שומרו:מקומימרחבתכנו,חיפה:מחוז

מפורטתברמהמפורטתתכניתאישורבדברהודעה
א//1307ש'מס

מתחתיירותבכניסהמזרחיתלזכרויעקב:שהתכנית
נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה מפורטת1965,ה"התשכ, תכנית אישור בדבר
מפורטתמסברמה'ש/1307/א
איחודוחלוקהללא:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי ש/11 
שינוי ש/213 
שינוי ש/1298 
שינוי ש/1110 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
תכניסהמזרחי,דרהיקב:רחוב,זכרויעקב:יישוב

:גושיוחלקות
:4,41,43.חלקיחלקות:11304גוש
:28,39.חלקיחלקות:11305גוש
:36,3435,38.חלקיחלקות:11307גוש

קואורדינטהX: 719850
קואורדינטהY: 196475

:מטרתהתכנית
מקומי בצביו תיירות מתח של הכוללפיתוח היסטורי

ניסההמזרחיתלמושבהמלוניתנופשושירותיתיירותבכ
יעקב זיכרו . תומכי24תכולתו שימושי וכ סוויטות

המושבהראשיתחווייתאתלהעביר ומשלימילהכדי
למבקרי.

שלהמזרחיבשערמקומיתבשפהאורבאניתחזיתיצירת
.המהווהכניסהלאזורתיירותיבפיתוחהמושבה

:עיקריהוראותהתכנית
 לתיירותשטחייעודמשינוי שטח,ככרעירונית,חקלאי

ודרפתוחציבורי.
לדרכי התיירותי השימוש בי ירוקה רצועה יצירת

.ראשיות
הוראותקביעתבנייהוזכויותבנייה.
וזכויותצפיפותקביעתבנייה.
מרווחיקביעתבנייה.
בניניגובהקביעת.
אדריכלילעיצובוהנחיותבינויהנחיות.
קהמגרשבתחומיוחניהלתנועההוראותביעת.
השטחשלנופיולעיצובהשטחלפיתוחהוראותקביעת

.ויחסלנומשיקלשטח


בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
23/12/2011 הפרסומיובילקוט6354 ב"התשע, 'עמ,

1813,05/01/2012בתארי.


 נמצאת האמורה הוהתכנית המחוזיתבמשרדי ועדה
33095חיפה15"שדהפלי,מחוזחיפהבנייהלתכנוול

04-8633455:'טל במשרדי. וכ :המקומית הועדה
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30950זכרויעקב54המיסדי,שומרולתכנוולבנייה
04-6305522:'טל מעונייו, בימיכל בה לעיי רשאי

לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ובשעות ובאתר,
.www.pnim.gov.il הפנימשרדשלנטהאינטר

יוסמשלב
יו"המחוזיתהועדהר
ולבניהלתכנומחיפהחוז


המרכזחוזמ



טייבה:תכנומקומימרחב,מרכז:מחוז

תכניתאישורבדברמיתארהודעהמקומיתמס' 
/3263טב

תוספת,חלוקהבהסכמה,ייעודשינוי:שהתכנית
בנייהזכויותבניקוויוהקטנתמסחריתוחזית

נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה 1965,ה"התשכ, תכנית אישור מיתארבדבר

מסמקומית'טב/3263
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי טב/2507 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.בקטעהמזרחישלכבישהטבעת,טייבה:יישוב

:גושיוחלקות
:59.חלקיחלקות:7854גוש

מגרשי:
/2507בהתאלתכניתטב59/1

:מטרתהתכנית
 יייעודשינויי סכמתהבעליחלוקהבה, ,זכויותתוספת
.חזיתמסחריתוזיקתהנאהוהקטנתקוויבניי,בנייה

:עיקריהוראותהתכנית
1.בנייקוויהקטנת:

מ5.0קובנייקדמימ.א בהתא'מ0.0-1.20ל'
למסומבתשריט

ב מ. אחורי בניי מ5.0קו מ3.00ל' 'בהתא
למסומבתשריט

2 . משינוי גגייעוד 1ורי מל' בייעוד גורי 'וחזית
.מסחרית

3.משינויגייעוד1גורי'ייעודלדר
4.קרקעבקומתלציבוררגלילמעברהנאהזיקתהגדרת
.'גוריבייעודמב
5.אחוזיבנייההעלאתהמגוריעבור,28מ"כלעבורר

.עבורכלהקומותר"מ84כ"קומהסה
6.למסחרזכויותמ90תוספת"ר.
7.גפרקפיעלהבעליבהסכמתחלוקה'ז סימ 'לחוק

.התכנווהבנייה


בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
07/01/2011 הפרסומי 6098ובילקוט התשע, 'עמ,

3428 ,21/06/2010בתארי..נמצאתהאמורההתכנית
המחוזיתהוועדה ולבמשרדי המרכזבנייהלתכנו ,מחוז

 הרצל 91שד 08-9788409:'טל72430רמלה .וכ
ולהועדההבמשרדי לתכנוטייבהבנייהמקומית ,טייבה

40400טל':09-7992808 מעונייו, בהכל לעיי רשאי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ובשעות בימי,

.www.pnim.gov.il הפנימשרדשלהאינטרנטובאתר



רעותמכבימודיעי:מרחבתכנומקומי,מרכז:מחוז

תכניתדחייתבדברמיתארהודעהמקומיתמס'מד/4/12
,1שושנתהעמקי'רח,גינתאגוז'רח:שהתכנית

.מודיעי1,אפיקימי'רח
הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

מקומיתמיתארבדברדחייתתכנית1965,ה"התשכ,בנייהוה
העלדברהפקדתהפורסמהבעיתונישהודע/4/12מד'מס

 17/12/2010בתארי הפרסומי 6116ובילקוט ,ע"התש,
.05/08/2010בתארי4227,'עמ

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי מד/4/1 
שינוי גז/מד/במ/4/א 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
:רחוב,1אפיקימי:ברחו,רעותמכבימודיעי:יישוב

העמקי1שושנת,רחוב:אגוז1גינת.
 רח247/2מגרש ' אגוז 1גינת , רח249/2מגרש 'שושנת

 1העמקי,250/2רח ' מי במודיעי1אפיקי .המגרשי
ברח גובלי 'השירי שיר משולבת(ממערב דר( ,מגרשי

ומדרומצפומגורי,רח'החומותשומריממזרח.
:וחלקותגושי
:35,3738.חלקיחלקות:5654גוש

מגרשי:2 /250,2 /249 ,2 /247 לתכנית, בהתא 
/4/1מד

:מטרתהתכנית
וזכויותקומהלבנייהתוספת3יח 'קרקעצמודותדיור

).טורי'קוטג(

:עיקריהוראותהתכנית
:בנייהקביעתהוראות.א

1 תוספתקומהשלישיתלקוטג. ' קו2במות)גובה
עליעלהלאמ9.90המבנה'למפלס0.00מעלשל

).המבנה
2.התוספותעבוראדריכלילעיצובבנייההנחיות.
3.מחסנימיקובדברהנחיותשינוי.

'רלכליח"מ)56.5בשטחעיקריבנייהתוספתזכויות.ב
דיור ( שרות יח"מ9(ושטח  לכל ד"ר (הדיור ביחידות
ברח מ' אגוז סגינת '1 ברח, מס' העמקי שושנת '1,
במודיעי'1אפיקימימס'ברח



במשרדי נמצאת האמורה המחוזית:התכנית הועדה
72430רמלה91שדהרצל,מחוזהמרכזבנייהלתכנוול

08-9788409:'טל במשרדי, וכ :המקומית הועדה
ולבנייה לתכנומודיעימכבירעות , המכבי 1ד

מודיעימכביטלרעות':08-9726045.
 בתכניתמעונייכל לעיי רשאי ,ובשעות בימי

לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ
.www.pnim.gov.il הפנימשרדשלהאינטרנט
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נתניה:מרחבתכנומקומי,מרכז:מחוז

הפקדתבדברהודעהמקומיתמיתארתכניתמס' 
/519/7נת

"נופיהשרו"דיורמוג:שהתכנית
הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי
ול המרכזבנייהלתכנו המקומיתמחוז הועדה ובמשרדי
ול בנייהלתכנונתניה מופקדת מקומיתמיתארתכנית

/519/7נת'מס
:לתכניותהבאותתהמתייחס

סוגהיחס התכניתמספר 
כפיפות נת/519/5 
כפיפות נת/400/7 
כפיפות נת/519/2 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
פתחתקוהפינת'רח,1פתחתקוה:רחוב,נתניה:יישוב
הפורצי'רח

:גושיוחלקות
:205.חלקותבמלוא:8265גוש

:מטרתהתכנית
קי בניי של מעטפת בתו עיקריי שטחי יתוספת

מוגלדיור.
:עיקריהוראותהתכנית

 בס עיקרי שטח של"מ500תוספת מעטפת בתו ר
מוגלדיורקייבניי.



 בתכניתמעונייכל לעיי רשאי ובשע, בימיות
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

.www.pnim.gov.il הפנימשרדשלהאינטרנט

כלבקרקעמעוניי,בכלאובבניהרואהאחרתכנוניפרט
וככלהזכאילכעלפי,אתעצמונפגעעלידיהתכנית

לחוק100סעי ,התנגדותלהגיש ימי60בתורשאי
הפרסומי בי המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד

בעתוני,למשרדיול לתכנוהמחוזיתבנייההועדהמחוז
08-9788409.:'טל72430רמלה91שדהרצל,המרכז

למשרדי יומצא ההתנגדות ההעתק מקומיתהועדה
ול נתניהבנייהלתכנו , 6הצור :'טל42439נתניה 

09-8603170



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקרסדרי(בנייהוה נוהל
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו




נתניה:מרחבתכנומקומי,מרכז:מחוז

תכניתהפקדתבדברמיתארהודעהמקומיתמס' 
/650/59נת

עיהתכלתבנייהתוספתזכויות:שהתכנית
.משפחתצל

הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
יהבניוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי

ול בנייהלתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי המרכז מחוז

ול בנייהלתכנו תכנית מופקדת מקומיתמיתארנתניה
/650/59נת'מס

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי נת/400/7 
שינוי נת/3 

:מהשטחיהכלוליבתכניתומקו
.צפונתניה,6השושנה:רחוב,נתניה:יישוב

:גושיוחלקות
:60.חלקותבמלוא:8332גוש
:81.חלקיחלקות:8332גוש

:מטרתהתכנית
.ושינויקוויבנייבנייההגדלתזכויות,ד"תוספתיח

:עיקריהוראותהתכנית
1.יחמ"תוספתד1ל4יח"ד.
2.מעיקרישטחתוספת476.1מ"לר740מ"ר.
3.שרותשטחיתוספת.
4.מרתקומתתוספת.
5.מקדמיבנייקוויהקטנת8מ ,מ5ל' 8צדדימ'
'.מ5ל'מ6.5אחורימ',מ3ל'מ



כלבתכניתמעוניילעיירשאי,שהמשרדיובשעותבימי
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל

הפני www.pnim.gov.il.כלבקרקעמעוניי,בכלאובבני
וכ,פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית

 סעי פי על לכ הזכאי לחוק100כל ,להגיש רשאי
 התנגדות 60בתוההודעה של פרסומה ממועד ימי

בעתוני הפרסומי בי המאוחרת ,הועדה למשרדי
רמלה91שדהרצל,זהמרכזמחובנייההמחוזיתלתכנוול

72430טל':08-9788409 .יומצא ההתנגדות העתק
נתניה6הצור,נתניהבנייהלמשרדיועדהמקומיתלתכנוול

42439טל':09-8603170
כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות

אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
היאשעליההעובדותהתכנולתקנותובהתאמסתמכת

בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו




פתחתקוה:מרחבתכנומקומי,מרכז:מחוז

תכניתאישורבדברמיתארהודעהמקומיתמס' 
/1210/60פת
8משמרהירד'רח:שהתכנית

נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה 1965,ה"התשכ, תכנית אישור מיתארבדבר

מסמקומית'פת/1210/60
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי פת/2000 
שינוי פת/במ/2000/14 
שינוי פת/1210/7/ג 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
יישוב תקוה: רחוב,פתח :הירד 8משמר שכונה, :עי
גני.
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:גושיוחלקות
:268.חלקותבמלוא:6404גוש

:מטרתהתכנית
מגוריבניילהקמתתכניתיצירת.

:עיקריהוראותהתכנית
1.יחמ"תוספתד13ל22.
2.מקומותתוספת4ל7.
3.בנייקווישינוי.
4.דרהרחבת.
5.עיקריישטחיתוספת+פתוחולמרפסותתשטח.



בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
04/05/2012 הפרסומיובילקוט6431 ב"התשע, 'עמ,

4683,14/06/2012בתארי.


 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
72430רמלה91שדהרצל,מחוזהמרכזבנייהלתכנוול

כנומקומיתלתהועדההוכבמשרדי08-9788409.:'טל
49100פתחתקוה1העליההשניה,פתחתקוהבנייהול
 בהבימיובשעותשהמשרדיכלמעונייו, לעיי רשאי

פתוחילקהל האמורי משרדשלהאינטרנטובאתר,
הפני www.pnim.gov.il.


פתחתקוה:מרחבתכנומקומי,מרכז:מחוז

תכניתדחייתבדברמיתארהודעהמקומיתמס' 
ב/563/13/פת

מיתארשינוי:שהתכנית
נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965,ה"התשכ, תכנית דחיית מיתארבדבר
מסמקומית'פת/563/13/הפקדתהדברעלשהודעהב

הפרסומיבילקוט3961פורסמה התשנב, ,1373'עמ,
09/01/1992בתארי.

:תומקומהשטחיהכלוליבתכני
.חלקותבירחובהברוהירשוגוטמ,הפתחתקו:יישוב

:גושיוחלקות
:45,48,115,139.חלקותבמלוא:6375גוש

:מטרתהתכנית
.קביעתחניותתקרקעי.א
.בנייהקביעתתכניתבינויוהוראות.ב
.בנילהריסהייעודמ.ג
.קביעתזכויותשטחימסחרייעוד.ד
.הפקעות.ה
,קביעתזכויות.ו
.ליתרהחלקות48העברתזכויותשלחלקה.ז


במשרדי נמצאת האמורה המחוזית:התכנית הועדה
72430רמלה91שדהרצל,רכזמחוזהמבנייהלתכנוול

הועדההמקומיתלתכנו:וכבמשרדי08-9788409:'טל
49100פתחתקוה1העליההשניה,פתחתקוהולבנייה



 בתכניתמעונייכל לעיי רשאי ,ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

.www.pnim.gov.il הפנימשרדשלהאינטרנט

פתחתקוה:מרחבתכנומקומי,רכזמ:מחוז

מפורטתתכניתדחייתבדברמסהודעה'פת/701/6
6/701/פת'תכניתמס:שהתכנית
נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה מפורטת1965,ה"התשכ, תכנית דחיית בדבר
מס פת' /701 /6פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה

הפרסומי 3597בילקוט התשמט, 406'עמ, ,בתארי
27/11/1988.

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.רחובחנהסנש,פתחתקוה:יישוב

:גושיוחלקות
:245.חלקותבמלוא:6383גוש

:מטרתהתכנית
אחוזיבבנייהקביעתבקומה'.



במשרדי נמצאת האמורה המחוזית:התכנית הועדה
72430רמלה91שדהרצל,מחוזהמרכזבנייהתכנוולל

08-9788409:'טל במשרדי, וכ :המקומית הועדה
פתחתקוה1העליההשניה,פתחתקוהלתכנוולבנייה

49100 , בתכניתמעונייכל לעיי רשאי ,ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

.www.pnim.gov.il הפנימשרדשלהאינטרנט


פתחתקוה:מרחבתכנומקומי,מרכז:מחוז

תכניתדחייתבדברמיתארהודעהמקומיתמס' 
/1151/18פת
רמתסיבפתחתקוה:שהתכנית
נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965,ה"התשכ, תכנית דחיית מיתארבדבר
מסמקומית'פת/1151/18שהודעההפקדתהדברעל

 הפרסומי בילקוט 4266פורסמה התשנה, ,959'עמ,
11/12/1994בתארי.

:המתייחסתלתכניותהבאות
מתכניתפתמיתארחלק/2000

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
רמתסיב,פתחתקוה:יישוב

:גושיוחלקות
:194.חלקיחלקות:6368גוש

:מטרתהתכנית
משינוישטחייעודלדרפתוחצבורי.



 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
72430רמלה91שדהרצל,מחוזהמרכזבנייהלתכנוול

מקומיתלתכנוהועדההוכבמשרדי08-9788409:'טל
49100פתחתקוה1העליההשניה,פתחתקוהבנייהול
ו במעונייכל לעיי הרשאי , בימישהמשרדיובשעות

משרדשלהאינטרנטבאתרוכ,האמוריפתוחילקהל
הפני www.pnim.gov.il.
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פתחתקוה:מרחבתכנומקומי,מרכז:מחוז

תכניתדחייתבדברמיתארהודעהמקומיתמס' 
א//1217/2פת

אחודוחלוקה,התוויתוהרחבתדרכי:שהתכנית
.תמסחריתקביעתחזי,לחוק'לפיסימז

נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה 1965,ה"התשכ, תכנית דחיית מיתארבדבר

מסמקומית'פת/1217/2/הפקדתהדברעלשהודעהא
 הפרסומי בילקוט 2725פורסמה א"התשמ, ,בתארי

05/07/1981.
:המתייחסתלתכניותהבאות

לתכניתפתמיתארשינוי/1002/3/ב
ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

)לשעבר(כ'רח,כמיכללייב:רחוב,פתחתקוה:יישוב
:גושיוחלקות

:231,232,233,235.חלקותבמלוא:6714גוש
:מטרתהתכנית

1.דרכיוהרחבתהתווית.
.לחוק'אחודוחלוקהלפיסימז.2
.קביעתחזיתמסחרית.3

במשרדי נמצאת האמורה המחוזית:התכנית הועדה
72430רמלה91שדהרצל,מחוזהמרכזבנייהלתכנוול

במשרדי08-9788409:'טל וכ :לתכנו ועדהמקומית
תקובנייהול הפתח , השניה תקוה1העליה פתח

49100 , בתכניתמעונייכל לעיי רשאי ,ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

.www.pnim.gov.il הפנישרדמשלהאינטרנט


פתחתקוה:מרחבתכנומקומי,מרכז:מחוז

מפורטתתכניתדחייתבדברמסהודעה'פת/1238/7
תכניתבניעירמפורטת:שהתכנית
נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה מפורטת1965,ה"התשכ, תכנית דחיית בדבר
מס פת' /1238 הודעהעלדברהפקדתהפורסמהש7/

 הפרסומי 3598בילקוט התשמט, 439'עמ, ,בתארי
30/11/1988.

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
11רחובארז,פתחתקוה:יישוב

:גושיוחלקות
'.א:36חלקיחלקות:6718גוש

:מטרתהתכנית
אחוזיבנייהקביעתקיילמבנה.

במשרדי נמצאת האמורה המחוזית:התכנית הועדה
72430רמלה91שדהרצל,מחוזהמרכזבנייהלתכנוול

במשרדי08-9788409:'טל וכ :לתכנו ועדהמקומית
תקובנייהול הפתח , השניה תקוה1העליה פתח

49100 , בתכניתמעונייכל לעיי רשאי ובשעותבימי, 
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

.www.pnim.gov.il הפנימשרדשלהאינטרנט

פתחתקוה:מרחבתכנומקומי,מרכז:מחוז

תכניתדחייתבדברמיתארהודעהמקומיתמס' 
/1260פת

לאזורתעשיה'אזורמגוריאייעודמשינוי:שהתכנית
נמסרתבזההודעה ל, בהתא 117סעיהתכנו לחוק

בנייהוה 1965,ה"התשכ, תכנית דחיית מיתארבדבר
 מסמקומית פת' /1260הפקדתה דבר על שהודעה

הפרסומיבילקוט3237פורסמה,התשמה,עמ'3170,
11/08/1985בתארי.

:המתייחסתלתכניותהבאות
לתכניתמסמיתארשינוי'פת/1002/3/ב.

:ומקומהשטחיהכלוליבתכנית
.פתחתקוה:יישוב

:גושיוחלקות
:69,12,30.חלקותבמלוא:6357גוש
:3,13-14,22-32,114-115חלקותבמלוא:6360גוש
,:32,38,97-102,114-116חלקותבמלוא:6376גוש

129-141

:מטרתהתכנית
1. אייעודשינוי מגורי מאזור 'אחוד כולל לתעשיה

.וחלוקהמחדש
2.משינוילתעשיהייעודאחסנהאזור
3.דרביטול
4.דרכיהרחבת

במשרדי נמצאת האמורה המחוזית:התכנית הועדה
72430רמלה91שדהרצל,מחוזהמרכזבנייהלתכנוול

הועדההמקומיתלתכנו:וכבמשרדי08-9788409:'טל
תקוהולבנייה פתח , השניה תקוה1העליה פתח
49100 , בתכניתרשמעונייכל לעיי אי ,ובשעות בימי

לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ
.www.pnim.gov.il הפנימשרדשלהאינטרנט

רמלה:מרחבתכנומקומי,מרכז:מחוז

'מסמקומיתמיתארתכניתאישורביטולהודעהבדבר
/16/13מ/לה

.כבישמזרחי'גחקלא:שהתכנית
הוד בזה עהנמסרת אישור ביטול בדבר מיתארתכנית

שהודעהעלדבראישורה/16/13מ/להמספרמקומית
 לסעי וה117בהתא התכנו בנייהלחוק ה"התשכ,

1965,בתאריבעיתוני28/09/2011פורסמהובילקוט
 6315הפרסומי ב"התשע, 395'עמ, ,בתארי
07/11/2011.

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי לה/1000/16 
שינוי לד/1000 
שינוי לה/בת/1000/22 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.רמלה:יישוב

:גבולותהתכנית
מצפו:להתכנית/1000/21/א
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40צירכביש:ממזרח
ממערב:להתכנית/1000/16
מדרו:להתכנית/1000/22

:גושיוחלקות
:35,16,17.חלקיחלקות:4342גוש
:42.חלקותבמלוא:4344גוש

:תהתכניתמטר
א מס. לדר מקומיתבמקביל דר התווית '40שיחבר

/1000/22.בת/כבישימאושריבתכניתלה
ב מס. דר בי פיזית הפרדה תוק '40הדר לבי

.המקומיתושבילהולכירגל


 נמצאת האמורה הוועהתכנית המחוזיתבמשרדי דה
72430רמלה91שדהרצל,מחוזהמרכזבנייהלתכנוול

מקומיתלתכנוהועדההוכבמשרדי,08-9788409:'טל
רמלהבנייהול , 9מבצעמשה  מעונייורמלה רשאיכל

פתוחי האמורי שהמשרדי ובשעות בימי בה לעיי
.לקהל







רעננה:מרחבתכנומקומי,מרכז:מחוז


'מסתכניתמתארמקומיתדחייתביטולבדברהודעה
/2016רע

בורלא'זוגותצעיריברח:שהתכנית


נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה "התשכ, 1965,–ה בדבר ביטול תכניתדחיית

דחייתהשהודעהעלדבר/2016רע'מסמתארמקומית
פורסמה הפרסומי 6446ובילקוט התשעב, ,עמוד
5313,16/07/2012בתארי.



:המתיחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי רע/במ/2003 
שינוי רע/2000 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.הנשיאי–מגדל,בורלא–ויצמ'בירח,רעננה:שוביי

ויצמ לדרמדרו לרח, ממערב מגדל' ,לרחובממזרח
פולרחובבורלאהנשיאיומצ



:גושיוחלקות
:465,472.חלקותבמלוא:7654גוש



:תהתכניתמטר
.'קביעתאזורמגוריג

.קביעתבינויוזכויותבניה
.קביעתשטחיציבור

דרהרחבת.
 סעי לפי יד בהישג לדיור להוראות14.4.2תכנית

35/א"תמ


:עיקריהוראותהתכנית
יעודקרקעמשטחבנ ,ייציבוריושטחציבוריפתוחשינוי

למגורי לשטח פתוח, ציבורי לשטח ,דר והרחבת
.קיימת

.קביעתהשימושיהמותריבכליעוד
.'קביעתאזורמגוריג
:קביעתהוראותבנייה

.קביעתצפיפותבנייה
.קביעתמרווחיבנייה

בנייניגובהקביעת.
.הנחיותבינוי

.המתחמיהנחיותלעיצובאדריכליופיתוח
.קביעתשטחציבוריפתוח

.בורלא'הרחבתרח
.קביעתהנחיותסביבתיות

זו תכנית יישו אחר ובקרה למעקב מנגנו קביעת
.כתכניתלדיורבהישגיד



 הפקדתהתכנית על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
25/06/2010 הפרסומי 6116ובילקוט התשע, ,עמוד

4230 , ה.05/08/2010בתארינמצאת האמורה תכנית
המרכזמשרדיב מחוז ולבניה לתכנו המחוזית ,הועדה

 הרצל 91שד טלפו72430רמלה :08-9788409וכ
6השוק,מקומיתלתכנוולבניהרעננההועדההבמשרדי
 טלפו43604רעננה :09-7610516 רשאיוכל מעוני

פתוחי האמורי שהמשרדי ובשעות בימי בה לעיי
.לקהל





מזרחהשרו:מרחבתכנומקומי,מרכז:מחוז

תכניתאישורבדברמיתארהודעהמקומיתמס' 
ב//7/1/138מש

בישיבת/7/1/138פיצולתכניתמש:שהתכנית
מיו30.04.06התנגדויות.

נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה 1965,ה"התשכ, תכנית אישור תארמיבדבר

מסמקומית'מש/7/1/138/ב
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי מש/7/1/301 
שינוי 15/S 
שינוי מש/מק/7/1/121 
שינוי הצ/0/1/3 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.קלנסווה:יישוב

:גושיוחלקות
:53.חלקיחלקות:7823גוש
:17.יחלקותחלק:7863גוש
:16.חלקותבמלוא:7863גוש

:מטרתהתכנית
:יהבאיייעודקרקעחקלאיתלייעודמשינוי.א

1.גמגוריאזור'.
2.ציבורלמבנישטח.
3.פתוחציבורישטח.
4.דרכי,ושבילימשולבותדרכי.

.לדר'מגוריגייעודמשינוי.ב
.'גוריגהלמייעודביטולחלקמדרושינוי.ג
.לשטחלמבניציבור'מגוריגייעודמשינוי.ד
.הוראותוזכויותבנייה,קביעתתנאי.ה
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בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
29/12/2005 הפרסומי 5480ובילקוט ,1218'עמ,

12/01/2006בתארי.


 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
72430רמלה91שדהרצל,מחוזהמרכזייהבנלתכנוול

08-9788409:'טל במשרדי. וכ :המקומית הועדה
ולבנייה לתכנוהשרו מזרח , קלנסווה14123רח

42837טל':09-8781542 מעונייו, בהכל לעיי רשאי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ובשעות בימי,

il.gov.pnim.www.הפנימשרדשלהאינטרנטובאתר


מצפהאפק:מרחבתכנומקומי,מרכז:מחוז

תכניתאישורבדברמיתארהודעהמקומיתמס' 
/5158ממ
.גניתקווהמזרח:שהתכנית

נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה 1965,ה"התשכ, תכנית אישור מיתארבדבר
/5158ממ'מסומיתמק

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי שד/1060 
שינוי פת/2000 
שינוי ממ/5144 

כפיפות א"תמ/4/2 
ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.גניתקוהמזרח,האורני:רחוב,גניתקוה:יישוב
:גושיוחלקות

:14,6779.חלקותבמלוא:6717גוש
:6364,93.חלקיחלקות:6717גוש

:מטרתהתכנית
,הקמתשכונתמגוריבגבולהצפומזרחישלגניתקווה

 פתוח"יח352המונה ציבורי לשטח בסמו ד ,המהווה
.המשלרצהאורבניהבנוימדרווממערב

:עיקריהוראותהתכנית
1 . ייעודשינוי ומגורי חקלאי משטח ,1השטח
שטחציבורי,דרכי,שטחפרטיפתוח,'למגורידודייעל

 ,פתוח לחניו וקביעת,שטח הנדסיי למתקני שטח
בההמותרותהתכליות.

2. והוראות זכויות הבנייהקביעת הכלוליייעודלאזורי
 הכוללי המגורי לאזורי לרבות התכנית 352בתחו

יבבניינ,ד"רממוצעליח"מ120דבשטחעיקרישל"יח
10בני26הקובעתהכניסהקומתמעלקומות.
3.הנאה זיקת תירש לגביה אשר שטחי קביעת

.למעברלציבורומעברכלירכב


בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
25/09/2009 הפרסומי 6017ובילקוט התשע, 'עמ,

439,04/11/2009בתארי.


 נמצאת האמורה ההתכנית המחוזיתבמשרדי וועדה
72430רמלה91שדהרצל,מחוזהמרכזבנייהלתכנוול

08-9788409:'טל במשרדי. וכ :המקומית הועדה
ולבנייה אפקלתכנומצפה , 49277פתחתקוה9גליס

03-9302051:'טל מעונייו, בימיכל בה לעיי רשאי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ובשעות ובאתר,

il.gov.pnim.www.הפנימשרדשלהאינטרנט

מצפהאפק:מרחבתכנומקומי,מרכז:מחוז

בדברדחייתהודעהמקומיתמיתארתכניתמס' 
/2020/6ממ
מדורגיחביתדג:שהתכנית



נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה 1965,ה"התשכ, דחיית בדבר מיתארתכנית

מסמקומית ממ' /2020 /6הפקדתה דבר שהודעהעל
 בתארי בעיתוני ובילקוט11/03/2010פורסמה

 6073הפרסומי התשע, 2405'עמ, ,בתארי
24/03/2010.

:המתייחסתלתכניותהבאות


סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי ממ/במ/2020 

כפיפות תמא/4/2 
כפיפות ממ/מק/2020/1 
כפיפות ממ/מק/2020/3 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
דרומית,רקפת:רחוב,שנקודתח:רחוב,ביתדג:יישוב
.רקפת'יסמיומזרחיתלרח'צפוניתלרח,ליל'לרח

:גושיוחלקות
:41.חלקותבמלוא:6081גוש

:תהתכניתמטר
 במגוריביתיח9הקמת"בד3מבנהבמקוקומות

בקומות2מסחרי.
:עיקריהוראותהתכנית

1.הקרקעשינויבייעודמגורילאזורמסחרימאזור1.
2.מהבנייגובהשינוי10.00מ'לבנייהכניסהמגובה
)0.00+(ל12.60מ'.
3.הוראותבנייהקביעת,בינוי,אדריכליועיצובפיתוח.
4.ממוצעעיקרישטח115מ"ליחד"ר.
5.להוראותאקוסטיתבנייהקביעת.



ב נמצאת האמורה המחוזית:משרדיהתכנית הועדה
72430רמלה91שדהרצל,מחוזהמרכזבנייהלתכנוול

הועדההמקומיתלתכנו:וכבמשרדי08-9788409:'טל
אפקולבנייה מצפה , 9גליס תקוה :'טל49277פתח

03-9302051 , בתכניתניימעוכל לעיי רשאי ,בימי
באתרוכ,ותשהמשרדיהאמוריפתוחילקהלובשע

.www.pnim.gov.il הפנימשרדשלהאינטרנט

עמקחפר:מרחבתכנומקומי,מרכז:מחוז

תכניתדחייתבדברמיתארהודעהמקומיתמס' 
/138/9/1עח

,חלוקתמגרשמגורילבעלימקצוע:שהתכנית
.הדרע,הרמלי'שפמ

נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה 1965,ה"התשכ, תכנית דחיית מיתארבדבר

מסמקומית'עח/138/9/1הפקדתהדברעלשהודעה
 בתארי בעיתוני ובילקוט17/06/2011פורסמה

 6270הפרסומי התשעא, 5660'עמ, ,בתארי
21/07/2011.
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:תלתכניותהבאותהמתייחס
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי עח/138 
שינוי עח/200 
שינוי עח/138/2 

כפיפות עח/מק/138/4 
כפיפות עח/מק/138/10/1 
כפיפות עח/מק/138/3/1 
כפיפות עח/מק/138/12 
כפיפות עח/במ/163 
כפיפות עח/138/3 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
עהדרמושב.
:גושיוחלקות

:3.חלקיחלקות:8300גוש
:35.חלקיחלקות:8301גוש
גוש :8302במלואחלקות :117 ,3846 ,45 ,53,
5657,59,6364,66,7779,85,8895.
:3-5,45,6071,7879.חלקותבמלוא:8304גוש
:42.חלקיחלקות:8304גוש
חלקותבמלוא8305:גוש :8-26 ,29-38 ,41 ,43-50,
62,66,67,7172,85,87,89,90,9198,101.
,:2325,27,29,5153חלקותבמלוא:8306גוש
6997,99103,104118.
:6,26.חלקיחלקות:8306גוש
:1936.חלקותבמלוא:8302גוש

מגרשי:
/138/2אלתכניתעחבהת1,2,3,4

:מטרתהתכנית
 של בגודל מקצוע לבעלי מגורי מגרש 1,803חלוקת

ולמגרשמגורי,ר"מ350רלמגרשמגוריבגודלשל"מ
 של "מ1,453בגודל זכויות וקביעת בנייהר ,הוראות
בנייהוהגבלות.

:עיקריהוראותהתכנית
א . מגרש מקצועייעודש19/1חלוקת לבלעי מגורי ו

 ר"מ1,803וגודלו ,שלבגודלמגורימ350למגרש"ר,
 של בגודל מגורי ר"מ1,453ולמגרש ,בעלי בהסכמת

.בנייהלחוקהתכנווה'סימז'הקרקעלפיפרקג
ב . מקצוע"ייעודשינוי מגרשלבעלי ,"מגרשמגורי"ל"

.בהתאלחוזהחכירהעמנהלמקרקעיישראל
.בנייהתקביעתזכויותוהוראו.ג
ד .החדשהמגורימגרשעבורחדשי בני קביעתקווי
מס( שטח תא '101 ( בטבלה למצוי בהתא) 5סעי(

.ובתשריט
ה .המגורי במגרש קיימי למבני בני קווי הסדרת
:לפימצבקיי'102(תאשטחמס(

1.מהמגורילביתדרומיבנייקוהסדרת3.00מ'
).ראהמפתמדידה(מצבקייבהתאל'מ2.51ל
2.מהמגורילביתצפוניבניקוהסדרת5.00מ'
מ1.07ל ' מ1.67עד ' קיי ראה(בהתאלמצב

).מפתמדידה

3.מדרומיתלסככהדרומיבנייקוהסדרת3.00מ'
ראהמפת(בהתאלמצבקיי'מ0.78עד0.5ל

).מדידה



במשרדי נמצאת האמורה המחוזית:התכנית הועדה
72430רמלה91שדהרצל,מחוזהמרכזבנייהלתכנוול

הועדההמקומיתלתכנו:וכבמשרדי08-9788409:'טל
חפרולבנייה עמק , רופי :'טל40250מדרשת

09-8981556 כ, בתכניתמעונייל לעיי רשאי ,בימי
באתרוכ,קהלובשעותשהמשרדיהאמוריפתוחיל

.www.pnim.gov.il הפנימשרדשלהאינטרנט


שרוני:מרחבתכנומקומי,מרכז:מחוז

תכניתהפקדתבדברמיתארהודעהמקומיתמס' 
/3/1/148הצ

פרדסיהצפוהרחבתהישובהקיי:שהתכנית
צפולכיוו.

הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה 1965ה"תשכה, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי

ול בנייהלתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי המרכז מחוז
ול בנייהלתכנו תכנית מופקדת שרונימיתארמקומית

/3/1/148.הצ'מס
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי הצ/2/1 
שינוי הצ/2 
שינוי הצ/38/2 
שינוי הצ/38/15/א 
שינוי הצ/מק/3/1/133 
שינוי הצ/1/0/3 
שינוי צש/2/0/20 
שינוי צש/2/0/0 
שינוי הצ/1/0/3/ב 
שינוי הצ/38/11 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.פרדסיה:יישוב

בתכ דונהנמצאתממזרחלדר400חטיבתקרקע
מס ל4'ארצית מצפויישוב בפר: הקייומדרו דסיה

.לבהשרו:מרחביתכנוגובלימערבלכפריונה
:גושיוחלקות

:30.חלקיחלקות:8142גוש
:395.חלקיחלקות:8002גוש
,:7,9,34,38,5561,72לואחלקותבמ:8142גוש
73,76.
:70.חלקיחלקות:8142גוש
:9,1316.חלקותבמלוא:8220גוש
:21,23.לקיחלקותח:8220גוש

:מטרתהתכנית
הקיי הישוב של להרחבתו תכנונית מסגרת יצירת

ע צפו לכיוובפרדסיה"בתמגורישכונתהקמת742י
"יח163דו"יח מוגסה(ד"יח905כ"ד( ,דרכיביטול

 וקביעת בעיקריייעודקיימות כמצויי חדשי קרקע י
.הוראותהתכנית
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:עיקריהוראותהתכנית
דר,פ"שצ,ביתעלמי,שלקרקעחקלאיתייעודשינוי.א

:ואזורחקלאימיוחדלמטרותהבאות,מאושרת
מגורי,ד"יח184מגוריב,ד"יח166מגוריא

ד"יח318ב ד"יח374מגוריג, מגורימיוחד,
)מוגדיור(163יח"ד

מבניומוסדותציבור
הנדסיימתקני

יפתוחשטחציבור
ביתקברות

מסחר
חניו

תעסוקה
פרטיפתוח

דרודרמשולבת
.ביטולדרכיקיימות.ב
'סימז'איחודוחלוקהללאהסכמתהבעלילפיפרקג.ג

לחוק
.בנייהקביעתהוראות.ד


 בתכניתמעונייכל לעיי רשאי ,ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלwww.pnim.gov.il. הפנימשרדשלהאינטרנט
בקרקעמעוניי ,הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבני

וככלהזכאילכעלפי,אתעצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100סעי ,התנגדותלהגיש ימי60בתורשאי

הפרסומי בי המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
בעתוני,לתהמחוזיתהועדה וללמשרדי בנייהכנומחוז
.08-9788409:'טל72430רמלה91שדהרצל,המרכז

לתכנו מקומית ועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
42504נתניה4הצור,שרוניבנייהול
כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות

אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
אמסתמכתובהתאלתקנותהתכנוהעובדותשעליההי

בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו




שרוני:מרחבתכנומקומי,מרכז:מחוז

תכניתאישורבדברמיתארהודעהמקומיתמס' 
/4/1/277הצ

ייעודשינוי:שהתכנית
נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965,ה"התשכ, תכנית אישור מיתארבדבר
מסמקומית'הצ/4/1/277

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי הצ/130 
שינוי הצ/4/1/61 

כפיפות הצ/4/1/100/א 
ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

כהגפינתאלי"מ:רחוב,צורקדימה:יישוב

:גושיוחלקות
:114.חלקותבמלוא:7815גוש

מגרשי:
/4/1/61בהתאלתכניתהצ114

:מטרתהתכנית
זכויותזכויות+הגדלתקביעת

:עיקריהוראותהתכנית
1.זכויותומסבנייההגדלת ד"יח2דל"יח1דמ"יח'

והוספתאחדמ161במבנה"עיקרישטחר.
2.והוראזכויותקביעתבנייהות.



בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
12/11/2010 הפרסומי 6173ובילקוט התשעא, 'עמ,

1510,16/12/2010בתארי.


 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
72430רמלה91שדהרצל,מחוזהמרכזבנייהלתכנוול

08-9788409:'טל במשרדי. וכ המק: ומיתהועדה
ולבנייה לתכנושרוני , 4הצור 42504נתניה ,וכל

מעוניישהמשרדי ובשעות בימי בה לעיי רשאי
פתוחילקהל האמורי משרדשלהאינטרנטובאתר,

הפני www.pnim.gov.il.
יוסרות

יו"המחוזיתהועדהר
ולבניהלתכנוממרכזחוז





צפוהחוזמ



כרמיאל,משגב:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז

תכניתהפקדתבדברמיתארהודעהמקומיתמס' 
/19379ג
חוותרוהרכמו:שהתכנית

הודעה בזה נמסרת בהת, לסעי 89אהתכנו לחוק
בנייהוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי

ול בנייהלתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי הצפו מחוז
כרמיאלמופקדתתכנית,נמשגב.דמשגבבנייהלתכנוול
/19379ג'מסמקומיתמיתאר

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי ג/9702 
:גושיוחלקות

:7,910,12.חלקיחלקות:18847גוש
:2,14.חלקיחלקות:18848גוש
:9.חלקיחלקות:18850גוש

:מטרתהתכנית
הקמתחווהחקלאיתתיירותיתשיקומית

:עיקריהוראותהתכנית
ודרתיירותיחקלאילאזורמיערעודשינוי

משינוישצייעוד"לדרפ
אזורישוניקביעתשימושיל
הוראותתיירותיבנייהקביעתחקלאילאזור

היתרילמתהוראותבנייהקביעת
קביעתהחניותלעיצובארכיטקטוני
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 בתכניתמעונייכל לעיי רשאי ,ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלwww.pnim.gov.il. הפנימשרדשלהאינטרנט
בקרקעמעוניי הרואהבב, אחר תכנוני פרט בכל או ני

וככלהזכאילכעלפי,אתעצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100סעי ,התנגדותלהגיש ימי60בתורשאי

הפרסומי בי המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
בעתוני,ול לתכנוהמחוזיתהועדה מחוזבנייהלמשרדי
הצפו עיל, נצרת  הממשלה קרית דר :'טל17511ית

04-6508555 .ועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
ול לתכנו משגב.דמשגבבנייהמקומית נ :'טל,

04-9990102 ול, לתכנו מקומית ,כרמיאלבנייהועדה
טלכרמיאל':04-9085671.



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
וטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאתהוגשהבכתבבפיר

התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות
בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי

1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו



כרמיאל:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז

מפורטתתכניתאישורבדברמסהודעה'גנ/17708
תוספתשטחרירמימרכזמסח:שהתכנית

כרמיאל,מסחרי
נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה מפורטת1965,ה"התשכ, תכנית אישור בדבר
/17708גנ'מס

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאותבחלקמתחוהתכנית
:חסתלתכניותהבאותהמתיי

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי ג/8943 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.כרמיאל:יישוב

:גושיוחלקות
:141.חלקותבמלוא:18983גוש
,:114,132,135,168,466חלקיחלקות:18983גוש
468,469.

קואורדינטהX: 758200
קואורדינטהY: 227800

:תמטרתהתכני
ומימסחרימרכזהרחבת

:עיקריהוראותהתכנית
משינוילמסחרייעודוחניהדר
משינויבשצייעודמשולבציבורמבניושצ"אזורלמסחרפ"פ
משינוישצייעוד"לחניופ

 וזכויות לאיזוריהשוניהכלוליבנייהקביעתהוראות
התכניתשלהכחולבקו
וחהמבנההמסחריעיצובופית,קביעתהוראותלבינוי

בתחו רכב וכלי רגל להולכי וחניה תועה הסדרת
המגרשי.

קביעתהוראותלעיצובהנופיבתחוהתכנית



בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
30/07/2010 הפרסומי 6135ובילקוט התשעא, 'עמ,

33,16/09/2010בתארי.


 נמצאת האמורה הוועדהתכנית המחוזיתבמשרדי ה
ול בנייהלתכנוהצפומחוז ,נצרת הממשלהקריתדר
17511עיליתטל':04-6508555 במשרדי. וכ :הועדה

ולבנייה לתכנו כרמיאלהמקומית   ,  -04:'טלכרמיאל
9085671 מעונייו, ובשעותכל בימי בה לעיי רשאי

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


כרמיאל:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז

מפורטתתכניתאישורבדברמסהודעה'ג/18873
סחרילתחנתתדלוקייעודמהוספת:שהתכנית

כרמיאל,משולבבתעשייה
נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה מפורטת,1965ה"התשכ, תכנית אישור בדבר
/18873ג'מס

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי ג/13284 
כפיפות כר/מק/424/8 
כפיפות ג/17007 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.כרמיאל:יישוב

:גושיוחלקות
:17.חלקותבמלוא:19158גוש

:מטרתהתכנית
ושירו דלק תחנת לאזור מסחרי שימוש דרהוספת תי

/13284.משולבבתעשיהכמאושרבתוכניתג
:עיקריהוראותהתכנית

1 . משינוי משולבייעוד דר ושרותי תחנתתדלוק אזור
מסחר לאזור ותחבורה ותעסוקה מסחר ואזור בתעשיה

.תעסוקהותחבורה
2.דרושירותידלקתחנתלאזורמסחרישימושהוספת

.משולבבתעשיה
3 אד. הוראות בתחנתקביעת המשולב למסחר ריכליות

.דלקותעשיהזעירה
4.היתרילמתתנאיבנייהקביעת.
5.והגבלותזכויותבנייהקביעת.

בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
26/02/2012 הפרסומיובילקוט6419 ב"התשע, 'עמ,

4173,21/05/2012בתארי.


 נמצאת האמורה הווהתכנית המחוזיתבמשרדי עדה
ול בנייהלתכנוהצפומחוז ,נצרת הממשלהקריתדר
17511עיליתטל':04-6508555 במשרדי. וכ :הועדה

ולבנייה לתכנו כרמיאלהמקומית , :'טלכרמיאל
04-9085671,ומעונייכלובשעותבימיבהלעיירשאי

נטרנטהאיובאתר,שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל
.www.pnim.gov.il הפנימשרדשל
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כרמיאל:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז

תכניתאישורבדברמיתארהודעהמקומיתמס' 
/19152ג

כרמיאלמתחמגוריצפוגבעתר:שהתכנית
נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965,ה"התשכ, תכנית אישור תארמיבדבר
מסמקומית'ג/19152

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתיחסותלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי ג/במ/143 
שינוי 32/18/1 
שינוי 31/18/1 
שינוי מק/כר/143/7 
שינוי ג/12421 
יפותכפ תמא/34/ב/4 

כפיפות תמא/34/ב/5 
כפיפות תמא/35 
כפיפות תממ/2/9 
כפיפות ג/9065 
כפיפות תמא/22 
כפיפות תמא/14 
כפיפות ג/1246 
כפיפות תתל/2/12 
כפיפות גנ/17007 
כפיפות תמא/3/11/ג

 
ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.כרמיאל:יישוב
וחלקותגושי:

:258.חלקיחלקות:18984גוש
:104105.חלקותבמלוא:19065גוש
:80,84.חלקותבמלוא:19066גוש
:82,91.חלקיחלקות:19066גוש
:91,103.חלקיחלקות:19605גוש

קואורדינטהX: 226006
קואורדינטהY: 758135

:מטרתהתכנית
 מגורי שכונת הקמת " ר צגבעת פו "כהמש

 יחידותדיור72לשכונתגבעתרהקיימתאשרתכלול
 כגולההדורשינלוויעירוניושירותי:ציבורמבני,

פתוחי ציבורי שטחי ,רגל להולכי ומעברי דרכי
אופנייורוכבי.

:עיקריהוראותהתכנית
1 . ציבורייעודשינוי ממבני י פ"שצ, ,ושטח עתיקות

ארכיאולוגילמגורי,ציבורמבני,עתיקות,דרכיופארק.
2.הוראותבנייהקביעתלמגרשיבנייה,בניקווי,קביעת

היתרילמתותנאיבינויבנייהעקרונותהתוכניתבתחו

3 .גבוההמתח מגבלותבנייהמקו קביעתהוראותלגבי
.וקומימוצע

4.מרבייבנייהשטחיקביעת,מס'ומספמרביקומותר
דמרבילכלמגרש"יח
5.חדשותדרכיהתווית,אופנייושבלירגלהולכישבילי
6.אדריכלילעיצובהוראותקביעת.
7.פתוחיציבוריילשטחייתכנוהוראותקביעת.

בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
06/04/2012 הפרסומיובילקוט6419 ב"התשע, 'עמ,

4174,בתאר21/05/2012י.

 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
ול בנייהלתכנוהצפומחוז ,נצרת הממשלהקריתדר
 04-6508555:'טל17511עילית במשרדי. וכהועדה

ולבנייה לתכנו פו'טלכרמיאל,כרמיאלהמקומית 
04-9085671,ומעונייכלובשעותבימיבהלעיירשאי

האינטרנטובאתר,יהאמוריפתוחילקהלשהמשרד
.www.pnim.gov.il הפנימשרדשל


נהריה:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז

מפורטתברמהמפורטתתכניתהפקדתבדברהודעה
/19146ג'מס

,31בלפור'רח,דבבנייקיי"תוספתיח:שהתכנית
נהריה

הודעה בזה נמסרת , לסעי התכ89בהתא נולחוק
בנייהוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי

ול בנייהלתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי הצפו מחוז
ול בנייהלתכנוברמה מפורטת תכנית מופקדת נהריה
מסמפורטת'ג/19146

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

ותהיתריאוהרשא
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי ג/במ/103 
שינוי גנ/17294 
שינוי ג/10715 
שינוי ג/851 

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

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.נהריה:יישוב

קואורדינטהX: 208775
קואורדינטהY: 767585

:גושיוחלקות
:84.חלקיחלקות:18173גוש
:1.חלקותבמלוא:18174גוש
:77.חלקיחלקות:18174גוש
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:מטרתהתכנית
יח "הוספת אחוזי הגדלת הקרקע בקומת בבניבנייהד

קיי

:עיקריהוראותהתכנית
תוספת,ותוספתגובהצידיי.ב.הקטנתק,ד"הוספתיח

הקרקעבנייהאחוזיבקומתהמוצעתהדירהלהשלמת

 בתכניתמעונייכל לעיי רשאי ,ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלwww.pnim.gov.il. הפנימשרדשלהאינטרנט
בקרקעמעוניי ,הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבני

וככלהזכאילכעלפי,התכניתאתעצמונפגעעלידי
לחוק100סעי ,התנגדותלהגיש ימי60בתורשאי

הפרסומי בי המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
בעתוני,ול לתכנוהמחוזיתהועדה מחוזבנייהלמשרדי
הצפו , עילית נצרת  הממשלה קרית 17511דרטל':

04-6508555 למשרד. יומצא ההתנגדות ועדההעתק י
04-9879827:'טל,נהריהבנייהמקומיתלתכנוול

כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו




נהריה:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז

מפורטתתכניתהפקדתבדברמסהודעה' 
/19697ג

הגדלתנהריה113רחובהרצל:שהתכנית
ומספרקומותבנייהאחוזי,צפיפות

הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי

מחוזהצפוובמשרדיהועדההמקומיתלתכנובנייהלתכנוול
/19697ג'מסנהריהמופקדתתכניתמפורטתבנייהול

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי ג/851 
שינוי ג/6838 
שינוי ג/במ/103 

כפיפות תמא/34/ב/4 
כפיפות תמא/35 

:מקומהשטחיהכלוליבתכניתו
רחובהרצל,נהריה:יישוב

קואורדינטהX: 209262
קואורדינטהY: 767238

:גושיוחלקות
:163165.חלקותבמלוא:18175גוש
:55,161.חלקיחלקות:18175גוש

:מטרתהתכנית
 ב ומודרני יוקרתי מגורי מתח על"יח53הקמת ד

.דונ4שטחכ

:עיקריהוראותהתכנית
.בנייהאחוזיהגדלת

.הגדלתצפיפות
.ד"הגדלמספריח

.הגדלתמספרהקומות
.הגדלתגובה



 בתכניתמעונייכל לעיי רשאי ,ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלwww.pnim.gov.il. הפנימשרדשלהאינטרנט
בקרקעמעוניי ,הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבני

וככלהזכאילכעלפי,נפגעעלידיהתכניתאתעצמו
לחוק100סעי ,התנגדותלהגיש ימי60בתורשאי

הפרסומי בי המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
בעתוני,ול לתכנוהמחוזיתהועדה מחוזבנייהלמשרדי
הצפו , עילית נצרת  הממשלה קרית 17511דרטל':

04-6508555 ההתנגדות. ועדההעתק למשרדי יומצא
04-9879827:'טל,נהריהבנייהמקומיתלתכנוול



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי
1989.ט"תשמ,)ריעבודתווסד




נהריה:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז

מפורטתתכניתהפקדתבדברמסהודעה'ג/20065
,תוספתצפיפות,בנייההגדלתזכויות:שהתכנית

ושינויהבינויבמתחלמגוריומסחרנהריה,קומות
הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי
מחוזהצפוובמשרדיהועדההמקומיתלתכנובנייהלתכנוול

/20065ג'מסנהריהמופקדתתכניתמפורטתבנייהול
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי ג/במ/15 
שינוי ג/851 

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

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.נהריה:יישוב

קואורדינטהX: 210350
קואורדינטהY: 767850

:גושיוחלקות
:210.חלקיחלקות:18161גוש
:4.חלקותבמלוא:21118גוש
:32.חלקיחלקות:21118גוש

:מטרתהתכנית
 מגורי"יח77הקמת במבנה מחובריד אגפי בשני  

 קומתי12ב חד מסחרי מבנה ליד כחלק.קומות 
שער"מ"רבייצחקנווהלשכונתהכניסה.
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.התאמתהחלקהלתכניתהרישוהמאושרת
:עיקריהוראותהתכנית

זכויותבנייההגדלת יח, ד"הגדלתמספר קומות, ,ושינוי
זמיר רחוב בפינת ומסחר למגורי במתח /הבינוי

.ליאלינהריהנח
 משינוי לייעוד  קרקע פתוחבנייהחלק ציבורי לשטח

הוראותבנייהוקביעת.


 בתכניתמעונייכל לעיי רשאי ,ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלwww.pnim.gov.il. הפנימשרדשלהאינטרנט
בקרקעמעוניי ,הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבני

וככלהזכאילכעלפי,תעצמונפגעעלידיהתכניתא
לחוק100סעי ,התנגדותלהגיש ימי60בתורשאי

הפרסומי בי המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
בעיתוני,וללתכנוהמחוזיתהועדהבנייהלמשרדימחוז

הצפו , נצרתעילית  :'טל17511דרקרייתהממשלה
04-6508555 . ועדההעתק למשרדי יומצא ההתנגדות

ול לתכנו נהריהבנייהמקומית   ,  -04:'טלנהריה
9879827

כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

בהתנגדויותלתכנית(בנייהוה נוהל סמכויותחוקרסדרי
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו




נצרת:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז

תכניתהפקדתבדברמיתארהודעהמקומיתמס' 
/19759ג

דרלמבנהציבורנצרתייעודמשינוי:שהתכנית
הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965ה"התשכ, , המכי הוועדה חוזיתבמשרדי
ול בנייהלתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי הצפו מחוז
'מסמקומיתמיתארנצרתמופקדתתכניתבנייהלתכנוול

/19759ג
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
וישינ ג/9000 
שינוי ג/607 
שינוי ג/11810 
שינוי ג/2634 
שינוי ג/18951 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.פאולוסהשישי:נצרתרחוב:יישוב

קואורדינטהX: 228525
קואורדינטהY: 734600

:גושיוחלקות
:5.חלקותבמלוא:16568גוש
:36.חלקיחלקות:16568גוש

:התכניתמטרת
 משינוי עירוניייעוד תיירותי ומרכז מוניות לתחנת דר

הקיילמבנהלגיטימציהומת.
:עיקריהוראותהתכנית

1 .כגובנייההוראותקביעת גודלמגרש: , ,בנייהאחוזי
.גובההבנייוקוובניי,תכסיתקרקע

2.משינויייעודותחנתעירוניתיירותימודיעילמרכזדר
.ותמוני

 בתכניתמעונייכל לעיי רשאי ,ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלwww.pnim.gov.il. הפנימשרדשלהאינטרנט
בקרקעמעוניי ,הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבני

וככלהזכאילכעלפי,אתעצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100סעי להגישה, ימי60בתותנגדותרשאי

הפרסומי בי המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
בעתוני,ול לתכנוהמחוזיתהועדה מחוזבנייהלמשרדי
הצפו , עילית נצרת  הממשלה קרית 17511דרטל':

04-6508555 .ועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
ול לתכנו נצרתבנייהמקומית   , :'טל16000נצרת

04-6459200

כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו





עכו:נומקומימרחבתכ,צפו:מחוז
תכניתאישורבדברמיתארהודעהמקומיתמס' 

ג/18370
בהאיגניריזווא:שהתכנית

נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה 1965,ה"התשכ, תכנית אישור מיתארבדבר

מסמקומית'ג/18370
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי ג/849 
שינוי ג/3124 

כפיפות עכ/מק/11 
ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.עכו:יישוב
:גושיוחלקות

:5.חלקיחלקות:18030גוש
:11.חלקיחלקות:18031גוש
:910,32,3435.חלקיחלקות:18035גוש
:4,6.חלקותבמלוא:18030גוש
:23,12.חלקיחלקות:18030גוש
:19,16,20,24,26.חלקותבמלוא:18031גוש
:10,15,1718,22.חלקיחלקות:18031גוש
:67.חלקיחלקות:18035גוש
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:23,16.חלקותבמלוא:18037גוש
:1,5.חלקיחלקות:18037גוש
:34.חלקיחלקות:18038גוש
:18.חלקיחלקות:18042גוש

קואורדינטהX: 208750
קואורדינטהY: 758000



:מטרתהתכנית
2.1.1.בהאיכגמתחהגדרת,לדתקדושמקושהנו

.הבהאית
2.1.2 .לטובת ומתקני מבני לבנית תנאי יצירת

.עלמנתלפותחולציבור,יהולהמבקריהציבורונ
תחזוקהוניהוליעלי,פיתוח,יצירתתנאילשימור2.1.3

.שלהמתחעלכלמרכיביו
.ניקוזהמתחוחיבורואלהתשתיותסביבו2.1.4



:עיקריהוראותהתכנית
2.2.1למטרותמתאימיקרקעשימושיקביעת

.התוכנית
2.2.2שינויייעודשוניקרקעליייעודקיימיחדשיי

)בתחומשינויאו:(לנופשמשטחפ"שצ,שינוי,
פתוח,ודרפרטילשטח,פ"לשצ,פתוחולשטחלדר.וכ

בממגורישינוי'לדר.
2.2.3לכלהמותרותהתכליותקביעתקרקעייעוד.
2.2.4עבורנלוויומתקנילשירותיהנדרשהגדרת

המבקרי,ובתנועתבקרתטחונ.
2.2.5ויציאהלמתחלכניסהוגישהתנועהדרכיהסדרת
תויצירת,עבורהמבקריהשוני.ברכבוברגל,ממנו

הסמוכילאזוריקשר.
הגדרתמערכתניקוזותשתיות2.2.6

)ביוב,חניה,גישה,דרכי,מיאספקת,ותקשורתחשמל(
.באתרוסביבתו



בתאריהודעהעלהפקדתהתכניתפורסמהבעיתוני
30/03/2012הפרסומיובילקוט6419,ב"התשע,עמ'

4177,21/05/2012בתארי.


 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
ול בנייהלתכנוהצפומחוז ,נצרת הממשלהקריתדר
טל17511עילית' :04-6508555 במשרדי. וכ :הועדה

ולבנייה לתכנו עכוהמקומית , 35ויצמ  -04:'טלעכו
9956118 מעונייו, ובשעותכל בימי בה לעיי רשאי

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


עפולה:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז

מפורטתברמהמפורטתתכניתהפקדתבדברהודעה
/19947ג'מס

עפולהצפותפרויקטמגוריהצפ:שהתכנית
הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי
ול בנייהלתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי הצפו מחוז
ול בנייהלתכנוברמה מפורטת תכנית מופקדת עפולה
מסמפורטת'ג/19947

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה

ב להוציא:והרשאותנייההיתרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי ג/302 
כפיפות ג/12567 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.עפולה:יישוב

קואורדינטהX: 227225
קואורדינטהY: 724400

:גושיוחלקות
:15.מלואחלקותב:16707גוש

:מטרתהתכנית
באחוזיתוספתהכולליבזכויותבנייהשינויעיקריבשטח

שירות ובשטח , בקווי שינוי קומות ,צידיבנייהתוספת
.בנייהשינויבגובהה

:עיקריהוראותהתכנית
1.משינויגייעודמגוריקרקע'ג1'למגורי.
2 ה. בזכויות ושינוי ושיבנייהתוספת עיקרי רותבשטח

.לפיהמפורטבטבלתהזכויות
3.בקוציידיבנייהשינוי.
4.מבנהבגובהשינוי.
5.לעדהמותרהקומותבמספרשינוי8במקו4.
6.היתרלמתתנאיקביעת.



 בתכניתמעונייכל לעיי רשאי ,ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלwww.pnim.gov.il. הפנימשרדשלהאינטרנט
בקרקעמעוניי ,הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבני

וככלהזכאילכעלפי,אתעצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100סעי ,התנגדותלהגיש ימי60בתורשאי

הפרסומי בי המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
בעיתוני,וללתכנוהמחוזיתהועדהמבנייהלמשרדיחוז

הצפו , נצרתעילית  :'טל17511דרקרייתהממשלה
04-6508555 .ועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

ול לתכנועפולהבנייהמקומית , יהושע 47חנקיעפולה
18100טל':04-6520344

כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
המאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשהאת

התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות
בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי

1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו



צפת:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז

מפורטתתכניתאישורבדברמסהודעה'ג/16123
צפת,שמורתטבעטרשי:שהתכנית
נמסרתבזההודעה בהתא, לסעי 117התכנו לחוק

בנייהוה מפורטת1965,ה"התשכ, תכנית אישור בדבר
/16123ג'מס

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
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:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי ג/3845 
כפיפות תממ/9/2 
כפיפות תמא/35 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
המורדותהמזרחיישביצפתלראשפינה,צפת:יישוב

רזילרמתומצפו

:גושיוחלקות
:23.חלקיחלקות:13699גוש
גוש :13702במלואחלקות :198201 ,210227,
228272,276278.
גוש חלקות13702: חלקי :174177 ,184 ,193
197,202209,273275.
:9.חלקיחלקות:13703גוש
:1.חלקותבמלוא:13705גוש
:3.חלקיחלקות:13705גוש
:430,3741.חלקותבמלוא:13736גוש
גוש חלקות13736: חלקי :23 ,31 ,3536 ,42
48,5560,61,112.
:17-18,2123,4859.חלקותבמלוא:13737גוש
,:1516,1920,2526חלקיחלקות:13737גוש
33,4647,6065,73,112,119.
גוש :13738במלואחלקות :6167 ,6971 ,78
198,201204.
:45-55,59-60,68,72-77.חלקיחלקות:13738גוש
,:36,1115,2024חלקותבמלוא:13739גוש
2933,3842,4751,5659,6266,69
73,75132.
גוש חלקיחלקות13739: :2 ,7 ,10 ,16,19,25,28,
34,37,43,46,52,55,6061,6768,74,133.

קואורדינטהX: 249200
קואורדינטהY: 763200

:מטרתהתכנית
לשט השטח את שלייעד חוקייעודח לפי טבע שמורת ו

לאומיי גני טבע, שמורות ,ואתרי לאומיי אתרי
התשנ "הנצחה 1998ח ,והבנייה התכנו חוק ולפי

.1965ה"התשכ
:עיקריהוראותהתכנית

אתטבעייעודלשנותלשמורתהשטח.
.הצומחודומבמצבהטבעי,לשמורעלהחי

לכלהמותרתהתכליתקרקעקביעתייעוד.
בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה

09/04/2010 הפרסומי 6093ובילקוט התשע, 'עמ,
3180,01/06/2010בתארי.



 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
ול בנייהלתכנוהצפומחוז ,נצרת הממשלהקריתדר
17511עיליתטל':04-6508555 במשרדי. וכ :הועדה

-04:'טלצפת7ירושלי,צפתקומיתלתכנוולבנייההמ
6927467 מעונייו, ובשעותכל בימי בה לעיי רשאי

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

צפת:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז

מפורטתתכניתאישורבדברמסהודעה'ג/20024
צפתמוסדותחינוומלונאות:ניתשהתכ

נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה מפורטת1965,ה"התשכ, תכנית אישור בדבר
/20024ג'מס

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

גהיחססו התכניתמספר 
שינוי ג/552 
שינוי ג/653 

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

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.צפת:יישוב

:גושיוחלקות
:57.חלקותבמלוא:13052גוש

קואורדינטהX: 246725
קואורדינטהY: 764100

:מטרתהתכנית
 מישינוי ומוסדותיעוד למבני הבראה ובתי מלונאות

"ציבורותירות
:עיקריהוראותהתכנית

1.למבניהבראהובתיממלונאותמותרותתכליותשינוי
.ומוסדותציבורותירות

2.בהתאבינויהוראותקביעת.
3.תכניותעלזכויותגורעתאוזכויותמוסיפההתכניתאי

ג(שבתוק/653,ג/552(

בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
13/07/2012 הפרסומיובילקוט6463 ב"התשע, 'עמ,

6039,22/08/2012בתארי.


 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
ול בנייהלתכנוהצפומחוז ,נצרת הממשלהקריתדר
17511עיליתטל':04-6508555 במשרדי. וכ :הועדה

-04:'טלצפת7ירושלי,צפתהמקומיתלתכנוולבנייה
6927467 מעונייו, ובשעותכל בימי בה לעיי רשאי

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



קריתשמונה:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז

תכניתהפקדתבדברברממיתארהודעהמקומיתה
מסמפורטת'ג/19257

קריתשמונה'רובעיובליא:שהתכנית
הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי
ול בנייהלתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי הצפו מחוז
ול בנייהלתכנו תכנית מופקדת שמונה מיתארקרית

/19257ג'מסמפורטתמקומיתברמה
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אוחלוקהבהסכמתכלהבעלי/איחודו:איחודוחלוקה
בחלקמתחוהתכנית/בכלתחוהתכנית

בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי ג/5815 
שינוי ג/בת/297 
שינוי משצ/10 
שינוי ג/9700 
שינוי ג/11993 

כפיפות ג/4712 
כפיפות תממ/2/9 
כפיפות תמא/23/19 
כפיפות תמא/35 
כפיפות תמא/15 
כפיפות תמא/34/ב/4 
כפיפות תמא/34/ב/5 
כפיפות תמא/3/19 
כפיפות תמא/34/ב/3 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.קריתשמונה:יישוב

קואורדינטהX: 255250
קואורדינטהY: 792250

:גושיוחלקות
גוש :13170במלואחלקות :1 ,713 ,27 ,3031,
7173,79,86,91100,105,107,119.
גוש חלקות13170: חלקי :26 ,1417 ,26 ,28
29,3234,36,52,7475,101102,106,108.
:65.חלקיחלקות:13171גוש
:45,4850.חלקותבמלוא:13181גוש
:10,16,25,34,37,47.חלקיחלקות:13181גוש
:3,5,7.חלקיחלקות:13182גוש
:8.חלקיחלקות:13183גוש
:1,5.חלקיחלקות:13185גוש
:2,46,8.חלקיחלקות:13236גוש
:8,10,17.חלקיחלקות:13280גוש
:37.חלקיחלקות:13328גוש
:1820,25.חלקיחלקות:13446גוש

:מטרתהתכנית
כ של בהיק מגורי שכונת לאור"יח917הקמת ד
מסחר שטחי ופתחי עיו נחל פארק ,ותירות תעסוקה

כביש909לאור.
:עיקריהוראותהתכנית

1 . מחקלאותייעודשינוי שטחי י תירות, ,תעשיה
,דרכיו
2 . למגוריייעודקביעת שטחי ,מגורי אזורי קביעת

 כבנייהוזכויות של ד"יח910בשיעור ,אזור קביעת
.תעסוקהומלונאות,למסחר

3.ייעודציבורלצרכישטחיפתוחציבורישטח)פ"שצ(,
ציבורלבניניצ"שב(שטח.(

4.מאושרותדרכיוביטולחדשותדרכיהתווית.
5.קביעתבנייההוראותהיתרילמתותנאיבנייה.
6.אדריכליועיצובבינויהנחיותקביעת.
7 .של בניי מ25הקלהבקו ')מ80במקו'(דרמציר

מס אזורית '909 מעבור ייעוד ונופש מדרו(לונאות
).לציר
8 . של בניי בקו מ25-30הקלה 'למסומ בהתא

בתשריט)מטר80במקו ריתמסמצירדראזו) '909
מעבורסחרייעוד,ותיירותלציר(תעסוקהמצפו.(

9.שלבנייבקומ25הקלה')מ80במקו'(דרמציר
מס אזורית מס909' קיימת מקומית דר עבור '110

).מדרולציר(
10.שלבנייבקומ26הקלה')מ80במקו'(דרמציר

מס אזורית מ909' קיימת מקומית דר סעבור '19
).מצפולציר(

11 . מקומיות דרכי 2התחברות לדר102ו19,
'909.אזוריתמס

12 מס. ראשית דר של לתכנו רצועה צמצו ל90'
מ245 ') מ300במקו') מ95) ' מ150במקו 'מציר

).הרצועהלכיוומערב
13 .מפגש עבור מוצע מחל של לתכנו רצועה צמצו

הדרכיל90/909ציר150מ')מ300במקו'.(
13 .מסילת של לתכנו רצועה בתחו התכנית אישור

/23/19.ברזללפיתמא

 בתכניתמעונייכל לעיי רשאי ,ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלwww.pnim.gov.il. הפנימשרדשלהאינטרנט
בקרקעמעוניי תכנונ, פרט בכל או בבניהרואה אחר י

וככלהזכאילכעלפי,אתעצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100סעי ,התנגדותלהגיש ימי60בתורשאי

הפרסומי בי המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
בעתוני,ול לתכנוהמחוזיתהועדה מחוזבנייהלמשרדי
הצפו , עילית נצרת  הממשלה קרית 17511דרטל':

04-6508555 .ועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
ול לתכנו שמונהבנייהמקומית קרית , קרית37הרצל

טלשמונה':04-6942454

כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר)בנייהוה נוהל סדרי
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו





בקעתביתהכר:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז

מפורטתברמהמפורטתתכניתאישורבדברהודעה
/11923ג'מס

שטחחקלאילשטחתחנתייעודמשינוי:שהתכנית
תדלוקבכבישצומתחנניהעמיעד

נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה מפורטת1965,ה"התשכ, תכנית אישור בדבר

מפורטתמסברמה'ג/11923
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:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 
כפיפות תמא/18/4 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.ראמה:יישוב

:גושיוחלקות
:56.חלקיחלקות:18868גוש
X: 759100רדינטהקואו

קואורדינטהY: 238650

:מטרתהתכנית
1.ייעודשינוימחלקה56חלקגוש18868חקלאימאזור

4תיקו18א"לפיתמ'לתחנתתדלוקמדרגהא
2.משינוימיוחדייעודחקלאילאזורחקלאיאזור
3.הוראותהתכניתבנייהקביעתבתחוושימושי



פור הפקדתהתכנית על בתאריהודעה בעיתוני סמה
15/05/2009 הפרסומי 5965ובילקוט התשסט, 'עמ,

4417,17/06/2009בתארי.


 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
ול בנייהלתכנוהצפומחוז ,נצרת הממשלהקריתדר
17511עיליתטל':04-6508555 במשרדי. וכ :הועדה

ולבנייה לתכנו הכרבקעתהמקומית בית   ,כרמיאל
04-9580693:'טל מעונייו, בימיכל בה לעיי רשאי

לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ובשעות ובאתר,
.www.pnim.gov.il הפנימשרדשלהאינטרנט


בקעתביתהכר:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז

מפורטתתכניתאישורבדברמסהודעה'גנ/17969
'66במגרשמסבנייהתזכויותהגדל:שהתכנית

בניקוושינוי,ראמה
נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה מפורטת1965,ה"התשכ, תכנית אישור בדבר
/17969גנ'מס

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:לתכניותהבאותהמתייחסת
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי ג/6759 
שינוי ג/983 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.ראמה:יישוב

:גושיוחלקות
:66.חלקותבמלוא:18837גוש

קואורדינטהX: 234257
קואורדינטהY: 760550

:מטרתהתכנית
 בחלקהבנייההגדלתאחוזי בניי בקווי ושינוי 66בגוש

18838.

:עיקריהוראותהתכנית
אחוזיבנייההגדלתמ144%ל238%

שינויבקוויבנילפיתשריט
היתרילמתלפיתוחהוראותבנייהקביעת
קביעתהוראותוהנחיותאדריכליות

קביעתשלביותובצועהטכני
בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה

הפ15/01/2010 ובילקוט 6061רסומי התשע, 'עמ,
1855,08/02/2010בתארי.



 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
ול בנייהלתכנוהצפומחוז ,נצרת הממשלהקריתדר
17511עיליתטל':04-6508555 במשרדי. וכ :הועדה

ולבנייה לתכנו הכרהמקומית בית בקעת   ,כרמיאל
04-9580693:'טל ו, בימימעונייכל בה לעיי רשאי

לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ובשעות ובאתר,
.www.pnim.gov.il הפנימשרדשלהאינטרנט


בקעתביתהכר:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז

מפורטתברמהמפורטתתכניתהפקדתבדברהודעה
/19786ג'מס

,הרחבתאזורמסחרמשולבבתעסוקה:שהתכנית
ענהב

הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי

ול בנייהלתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי הצפו מחוז
ול בנייהלתכנותכנית מופקדת הכר בית בקעת

מפורטתברמהמסמפורטת'ג/19786
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה

בנ להוציא:והרשאותייההיתרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי ג/10764 
ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.ביענה:יישוב
:גושיוחלקות

:78.חלקיחלקות:18974גוש
:מטרתהתכנית

.הרחבתאזורמסחרמשולבבתעסוקה
:קריהוראותהתכניתעי

.הרחבתאזורמסחרמשולבבתעסוקה
השימושיקביעת.

בנייה הוראות קביעת צפיפות: בנייה, מרווחי ,גובה
מבני.

.קביעתהנחיותבינוי
.קביעתהנחיותלעיצובאדריכלי
.כוללתשתיותושירותי,קביעתהוראותפיתוחהשטח



 בתכניתמעונייכל לעיי רשאי ובש, בימיעות
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלil.gov.pnim.www.הפנימשרדשלהאינטרנט
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בקרקעמעוניי ,הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבני
וככלהזכאילכעלפי,אתעצמונפגעעלידיהתכנית

לחוק100סעי להגישהתנג, ימי60בתודותרשאי
המאוח ההודעה של פרסומה הפרסומיממועד בי רת

בעתוני,למשרדיול לתכנוהמחוזיתבנייההועדהמחוז
הצפו , עילית נצרת  הממשלה קרית 17511דרטל':

04-6508555 למשרדי, יומצא ההתנגדות ועדההעתק
:'טלכרמיאל,בקעתביתהכרבנייהמקומיתלתכנוול

04-9580693



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו





גבעותאלוני:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז

מפורטתברמהמפורטתתכניתהפקדתבדברהודעה
/18858ג'מס

כפרמנדא,הרחבתשכונהמערבית:שהתכנית
הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי
ול בנייהלתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי הצפו מחוז
ול נייהבלתכנומפורטת תכנית מופקדת אלוני גבעות

מפורטתמסברמה'ג/18858
וחלוקה איחוד:איחוד לעריכת הוראות הקובעת תכנית

וחלוקהבתכניתעתידיתהנגזרתמתכניתזו
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי ג/1611 
שינוי ג/3584 
שינוי ג/7676 
שינוי ג/8760 
שינוי ג/8850 
שינוי ג/12118 
שינוי גנ/17146 
שינוי גא/מק/06/70 
שינוי ג/12588 
שינוי גא/מק/03/18 
שינוי גא/מק/04/38 

א"פתמ"אישורע תמא/3 
א"פתמ"אישורע תממ/2/9 

:תכניתומקומהשטחיהכלוליב
.כפרמנדא:יישוב

קואורדינטהX: 223500
קואורדינטהY: 745750

:גושיוחלקות
:1114.חלקיחלקות:17562גוש
:1,2225,60,6470.חלקיחלקות:17571גוש
:815.חלקיחלקות:17689גוש
:5758,6171.חלקותבמלוא:17557גוש

:53,5960.יחלקותחלק:17557גוש
:1119,50,5455.חלקותבמלוא:17559גוש
:21,49.חלקיחלקות:17559גוש
:6263.חלקיחלקות:17561גוש
:1-7,32,35-36,39-40.חלקותבמלוא:17562גוש
:2227,31,3334,37חלקיחלקות:17562גוש
38,4142,5759.
:1617.חלקותבמלוא17689:גוש

:מטרתהתכנית
א בת מגורי שכונת ל"יח2166הקמת מערבית ד

.כפרמנדא:יישוב
קביעתהוראותבנייהב
דרכיג והצעת הקיימת התחבורה מערכת הסדרת

חדשות
קביעתתנאילמתהיתריבנייהד
הוספתשטחילצרכיציבורה
ו אזורית מדר הקלה מתמס 'מ40ל80מ784'

הדרמציר.
וחלוקהז איחוד תכניות לעריכת הוראות קביעת

.בתכניותעתידיותשנגזרותמתכניתזו
:עיקריהוראותהתכנית

א קרקעשינוי למגוריייעוד לקרקע חקלאית ,מגורי
ומסחר ומלאכה, קלה ותעשייה מסחר ,ומוסדות מבני
ציבור ,פתוחי ציבוריי שטחי ,הנדסיי מתקני,

ושבילידרכי.
.ייעודקרקעקביעתועדכוהתכליותהמותרותלכלב
קביעתצפיפותקביעתהוראותוזכויותבנייהג ,מרווחי

גובהבנייני,בנייה
.קביעתהנחיותבינויועיצובאדריכליד
.קביעתהנחיותסביבתיותה
.הסדרתמערכתהתחבורהו
מתהיתריבנייהקביעתהוראותלז
מפורטותח תכניות להכנת מפורטות הוראות קביעת

.לאיחודוחלוקה


 בתכניתמעונייכל לעיי רשאי ,ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלwww.pnim.gov.il. הפנימשרדשלהאינטרנט
בקרקעמעוניי ,הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבני

וככלהזכאילכעלפי,ונפגעעלידיהתכניתאתעצמ
לחוק100סעי ,התנגדותלהגיש ימי60בתורשאי

הפרסומי בי המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
בעתוני,ול לתכנוהמחוזיתהועדה מחוזבנייהלמשרדי
הצפו , עילית נצרת  הממשלה קרית 17511דרטל':

04-6508555 ההתנגדו. ועדההעתק למשרדי יומצא ת
ול לתכנו אלוניבנייהמקומית גבעות   ,  טלשפרע':

04-9502017

כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

בהתנגדויותלתכנית(בנייהוה נוהל סמכויותחוקרסדרי
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו
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גבעותאלוני:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז

תכניתהפקדתבדברמיתארהודעהמקומיתמס' 
/19487ג

כפרמנדא,דרגישהלברכיתמי:שהתכנית
הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965ה"התשכ, , הוועדכי המחוזיתבמשרדי ה
ול בנייהלתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי הצפו מחוז
ול בנייהלתכנו תכנית מופקדת אלוני מיתארגבעות
מסמקומית'ג/19487

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי ג/במ/261 
ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.כפרמנדא:יישוב
:גושיוחלקות

:15.חלקיחלקות:17563ושג
:83.חלקותבמלוא:17861גוש

:מטרתהתכנית
פי על המאושרי מי למאגר גישה דר תוואי שינוי

261מ"תכניתגב

:עיקריהוראותהתכנית
יהחלפת"הסדרתדרגישהלבריכתמיבצפוהישובע

שטחיביגלאומילדרגישה
טיפולנופיבשטחהמופר

 בתכניתניימעוכל לעיי רשאי ,ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלwww.pnim.gov.il. הפנימשרדשלהאינטרנט
בקרקעמעוניי ,הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבני

וככלהזכאילכעלפי,אתעצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100סעי ,התנגדותלהגיש ימי60בתורשאי

הפרסומי בי המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
בעתוני,ול לתכנוהמחוזיתהועדה מחוזבנייהלמשרדי
הצפו , עילית נצרת  הממשלה קרית 17511דרטל':

04-6508555 .ועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
ול לתכנו אלוניבנייהמקומית גבעות   ,  טלשפרע':

04-9502017

כה א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית תנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו




גול:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז

הודעהמפורטתתכניתאישורמסבדבר'ג/17893
רוקיבואל,מתחלתיירותחקלאית:שהתכנית

נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה מפורטת1965,ה"התשכ, תכנית אישור בדבר
/17893ג'מס

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה

בנייה נית:והרשאותהיתרי שמכוחה להוציאתכנית
היתריאוהרשאות

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.רואל:יישוב

:גושיוחלקות
:9,26.חלקיחלקות:202000גוש

:מטרתהתכנית
מטע על המבוססת חקלאית לתיירות מתח הקמת
רואלקיבושלבשטחקיימיענביוכריערפירות.

סי יי וייצור קטי פעילות מציע המתחתפוחי ,ידר
 חקלאית תוצרת ממכר ,לפיקניק אזור המידע תחנת

נוותצפית

:עיקריהוראותהתכנית
א . קרקעהגדרת לתיירותייעוד למתח חקלאית

 מיוחדות(חקלאית הנחיות ע חקלאית קרקע (באופי
.המשתלבהסביבה

.ייעודקרקעקביעתהתכליותהמותרותלכל.ב
ג . הוראות קבבנייהקביעת זכויות מרווחיבנייהיעת

.גובהבניניבנייה
קביעתהחניותבינויועיצובאדריכלי.ד
.קביעתההתניותלביצוע.ה
קביעתהנחיותנופיות.ו
ז . ומגבלות זכויות ופיתוחבנייהקביעת לבינוי והחניות
לחוק'ז145פסעי"עבנייהמלאפשרהוצאתהיתרי"ע
'חברותדראזוריתמסלהת3א"אישורהקלהמתמ.ח

982

בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
01/04/2011 הפרסומי 6236ובילקוט התשעא, 'עמ,

4161,15/05/2011בתארי.


 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
ול בנייהלתכנוהצפומחוז ,נצרת הממשלהקריתדר
17511עיליתטל':04-6508555 במשרדי. וכ :הועדה

ולבנייה לתכנוהמקומיתגול   , 12900קצריטל':04-
6969712 מעונייו, ובשעותכל בימי בה לעיי רשאי

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


הגלילהעליו:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז

מקומיתברמהמיתארשורתכניתהודעהבדבראי
מסמפורטת'ג/18919

הרחבתלולימנרה:שהתכנית
נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965,ה"התשכ, תכנית אישור מיתארבדבר
מפורטתברמהמסמקומית'ג/18919

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי ג/4663 
כפיפות תמא/34/ב/4 
א"פתמ"אישורע תמא/35 
א"פתמ"אישורע תמא/3 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.מנרה:יישוב
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:גושיוחלקות
:11,22.חלקיחלקות:14002גוש

קואורדינטהX: 251250
קואורדינטהY: 787900

:מטרתהתכנית
/12281הרחבתחוותלוליהקיימתבתוכניתג

:עיקריהוראותהתכנית
קביעתתכליותלקרקעלמבנימשק

קרקעשינוימשקייעודלמבנימחקלאי
 היתרי למתהוראותבנייהקביעת :כוללהשטחלפיתוח

ולפתוחסביבתי,תשתיות
אזוריתמס דר מציר בני הקלהבקו '886 'מ80מ 

עבורשטחלמבנימשקהתחברותלדראזורית'מ35ל
מס '886של הדרומי בחלק הקיי בחיבור ורק א

התכנית
9/2מ"להוראותתמ4.7פסעי"ע8א"הקלהמתמ

בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
27/01/2012 הפרסומיובילקוט6390 ב"התשע, 'עמ,

3075,13/03/2012בתארי.


 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
ול בנייהלתכנוהצפומחוז ,נצרת הממשלהקריתדר
17511עיליתטל':04-6508555 במשרדי. וכ :הועדה

ולבנייה לתכנו העליוהמקומית הגליל   ,פינה ראש
12100 ,ומעוניי ובשעותכל בימי בה לעיי רשאי

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


הגלילהתחתו:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז

מפורטתברמהמפורטתתכניתאישורבדברהודעה
/18500ג'מס

שדהאיל,תחנתתידלוק:שהתכנית
נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה מפורטת1965,ה"התשכ, תכנית אישור בדבר
מפורטתמסברמה'ג/18500

ו איחוד:חלוקהאיחוד לעריכת הוראות הקובעת תכנית
וחלוקהבתכניתעתידיתהנגזרתמתכניתזו

בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי ג/172 
כפיפות תמא/18/4 
כפיפות תמא/34/ב/3 
כפיפות תמא/34/ב/4 
כפיפות תמא/34/ב/5 
כפיפות ג/11335 
כפיפות תמא/35 
כפיפות תממ/2/9 
א"פתמ"אישורע תמא/35 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.שדהאיל:יישוב

:גושיוחלקות
:151,129-130,136-137.חלקיחלקות:15140גוש

קואורדינטהX: 238900
קואורדינטהY: 739750

:מטרתהתכנית
עלפישינוי'לאפשרהקמתהשלתחנתתדלוקמדרגהב

.18א"לתמ'4מס
:עיקריהוראותהתכנית

משינויייעודתדלוקלתחנתחקלאיתקרקע.
.קביעתהשימושיהמותריבכלתאשטח

והוראותזכויותבנייהקביעת.
בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה

ו16/12/2011 הפרסומי6368בילקוט ב"התשע, 'עמ,
2305,26/01/2012בתארי.



 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
ול בנייהלתכנוהצפומחוז ,נצרת הממשלהקריתדר
17511עיליתטל':04-6508555 במשרדי. וכ :הועדה

ולבנייה לתכנו התחתוהמקומית הגליל     -04:'טל,
6628210 מעונייו, ובשעותכל בימי בה לעיי רשאי

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


יזרעאלי:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז

מפורטתתכניתהפקדתבדברמסהודעה'ג/18467
כפרברו,חבראשנחלה"שמושיפל:שהתכנית

הודעה בזה ,נמסרת לסעי בהתא89התכנו לחוק
בנייהוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי

ול בנייהלתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי הצפו מחוז
/ג'מסיזרעאלימופקדתתכניתמפורטתבנייהלתכנוול
18467

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי ג/12142 

כפיפות תמא/2/9 
כפיפות תמא/35 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.כפרברו:יישוב

קואורדינטהX: 218000
קואורדינטהY: 728000

:גושיוחלקות
:1.חלקיחלקות:17273גוש
:1.לקיחלקותח:17274גוש
:2,420,32.חלקיחלקות:17275גוש
:24,622.חלקיחלקות:17276גוש
:8,11.חלקיחלקות:17277גוש
:3.חלקיחלקות:17278גוש
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:מטרתהתכנית
חבתחוהמגוריבראשהנחלה"הגדרתשימושיפל



:עיקריהוראותהתכנית
של נוספי שימושי והתרת למטרותהסדרת א

חקלאיותבתחואזורהמגורילצרכיתעסוקה
של מושכל ניצול תו ותכליות בנייה זכויות קביעת

.תשתיותקיימותבמושבומניעתעומסיתר
שטחי על שמירה תו ופיתוח בינוי הוראת קביעת

.כפרישלהמושבפתוחיואופיהחקלאי
להתפתבהתייחסבמושבהחברתיהאיזושמירתחויות

.כלכליותצפויותסוציו
 בתכניתמעונייכל לעיי רשאי ,ובשעות בימי

לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ
כלwww.pnim.gov.il. הפנימשרדשלהאינטרנט

בקרקעמעוניי ,הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבני
וככלהזכאילכעלפי,אתעצמונפגעעלידיהתכנית

סעי100לחוק ,התנגדותלהגיש ימי60בתורשאי
הפרסומי בי המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד

בעתוני,ול לתכנוהמחוזיתהועדה מחוזבנייהלמשרדי
הצפו , עילית נצרת  הממשלה קרית 17511דרטל':

04-6508555 .ועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
:'טל18120עפולה,יזרעאליבנייהמקומיתלתכנוול

04-6429660

כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו




יזרעאלי:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז

תכניתהפקדתבדברמיתארהודעהמקומיתמס' 
ג/19338

מגוריוהסדרתדרגישהייעודמשינוי:שהתכנית
זרזיר

הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי

ול ובנייהלתכנו הצפו המקומיתמחוז הועדה במשרדי
מקומיתמיתאריזרעאלימופקדתתכניתבנייהלתכנוול

/19338ג'מס
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי ג/4551 
שינוי ג/1707 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.זרזיר:יישוב

:גושיוחלקות
:2,67,1011.חלקיחלקות:17502גוש

:מטרתהתכנית
ייעודהסדרתחלקותבחלקיקיימצבפיעלקרקע11י,

10,7,6בגוש17502

:עיקריהוראותהתכנית
שינויבתוואישביללהולכירגל

משינוילשצייעודפ"מגורי

 בתכניתמעונייכל לעיי רשאי ,ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלwww.pnim.gov.il. הפנימשרדשלרנטהאינט
בקרקעמעוניי ,הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבני

וככלהזכאילכעלפי,אתעצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100סעי ,התנגדותלהגיש ימי60בתורשאי

הפרסומי בי המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
בעתוני,המחוזיהועדה וללמשרדי לתכנובנייהתמחוז
הצפו , עילית נצרת  הממשלה קרית 17511דרטל':

04-6508555 .ועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
:'טל18120עפולה,יזרעאליבנייהמקומיתלתכנוול

04-6429660

כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
המאמתאתהוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהיר

התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות
בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי

1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו



יזרעאלי:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז

מפורטתתכניתהפקדתהודעתביטולבדברהודעה
ספרוהודעהמתוקנתבדברהפקדתתכניתמפורטתמ

/18149ג
כפרברו,)לולי(מבנימשק:שהתכנית

תכנית הפקדת הודעת ביטול על הודעה בזאת נמסרת
 מסמפורטת ג' /18149בתארי בעיתוני שפורסמה

22/10/2010 הפרסומי 6163ובילקוט התשעא, 'עמ,
1240 , 25/11/2010בתארי . לסעי בהתא 89וכי

במשרדימופקדת1965ה"התשכ,בנייהלחוקהתכנווה
 המחוזית ולהוועדה בנייהלתכנוובמשרדי הצפו מחוז

ול לתכנו המקומית תכניתבנייההועדה יזרעאלי
/18149מפורטתמספרג

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי ג/12142 
שינוי 38משצ 

א"פתמ"אישורע תמא/35 
:מקומהשטחיהכלוליבתכניתו

.כפרברו:יישוב
:גושיוחלקות

19-24.חלקיחלקות:17275גוש
:מטרתהתכנית

ייעודשינוילולימשקלמבנילשטחחקלאישטח

:קביעתזכויותוהוראותלבנייתלוליבתחוהתכנית
 בתכניתמעונייכל לעיי רשאי ,ובשעות בימי

לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ
כלil.gov.pnim.www.הפנימשרדשלינטרנטהא

בקרקעמעוניי ,הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבני
וככלהזכאילכעלפי,אתעצמונפגעעלידיהתכנית

לחוק100סעי ,התנגדותלהגיש ימי60בתורשאי
המאוח ההודעה של פרסומה הפרסומיממועד בי רת
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בעתוני,ול לתכנוהמחוזיתהועדה מחוזבנייהלמשרדי
הצפו , עילית נצרת  הממשלה קרית 17511דרטל':

04-6508555 למשרדי, יומצא התנגדות ועדההעתק
ול לתכנו יזרעאליבנייהמקומית , :'טל18120עפולה

04-6429660.

א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית כהתנגדות 
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי
1989.–ט"תשמ,)וסדריעבודתו




לבהגליל:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז

תכניתהפקדתבדברמיתארהודעהמקומיתמס' 
/19758ג

במקו120%לבנייההגדלתאחוזי:שהתכנית
ושינויקוויבנידירחנא100%
הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי
ול בנייהלתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי הצפו מחוז
מקומיתמיתארכניתלבהגלילמופקדתתבנייהלתכנוול

/19758ג'מס
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי ג/12427 
שינוי ג/1232 
שינוי ג/12908 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.דירחנא:יישוב

:גושיוחלקות
:15.חלקיחלקות:19412גוש

:מטרתהתכנית
ה אחוזי קבנייההגדלת למסומושינוי בהתא הבני וי

בתשריט

:עיקריהוראותהתכנית
ה אחוזי בנייההגדלת 140%ל במקו100%ושינוי

קוויהבניבהתאלמסומבתשריט



 בתכניתמעונייכל לעיי רשאי ,ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלwww.pnim.gov.il. הפנימשרדשלהאינטרנט
בקרקעיימעונ ,הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבני

וככלהזכאילכעלפי,אתעצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100סעי ,התנגדותלהגיש ימי60בתורשאי

הפרסומי בי המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
בעתוני,ול לתכנוהמחוזיתהועדה מחוזבנייהלמשרדי
הצפו הממ, קרית דר עילית נצרת  :'טל17511שלה

04-6508555 .ועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
ול לתכנו הגלילבנייהמקומית לב 'סח, טלני':

04-6746740



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה

מסתמכתהיאשעליההעובדותהתכנולתקנותובהתא
בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי

1989.ט"תשמה,)וסדריעבודתו

מבואהעמקי:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז

תכניתהפקדתבדברמיתארהודעהמקומיתמס' 
/19867ג

עילוט,שינויבתוואידר:שהתכנית
הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי
ול בנייהלתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי הצפו מחוז
ול בנייהלתכנו תכנית מופקדת העמקי מיתארמבוא
מסמקומית'ג/19867

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי ג/7215 
:ומקומהשטחיהכלוליבתכנית

.עילוט:יישוב
:גושיוחלקות

:5.חלקיחלקות:17483גוש
:3637,3940.חלקיחלקות:17501גוש

:מטרתהתכנית
ל בהתא רגל להולכי דר תוואי קיימתבנייהשינוי

בשטח

:עיקריהוראותהתכנית
הזזתשבילהולכירגל

משינויבייעודלמגורישביל
משינויאמייעודגורי'לשביל

קיימילמבניבניקוויהסדרת
 בתכניתמעונייכל לעיי רשאי ,ובשעות בימי

לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ
כלwww.pnim.gov.il. הפנימשרדשלהאינטרנט

בקרקעמעוניי ,הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבני
אילכעלפיוככלהזכ,אתעצמונפגעעלידיהתכנית

לחוק100סעי ,התנגדותלהגיש ימי60בתורשאי
הפרסומי בי המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד

בעתוני,ול לתכנוהמחוזיתהועדה מחוזבנייהלמשרדי
הצפו , עילית נצרת  הממשלה קרית 17511דרטל':

04-6508555 .ועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
לתכנו ולמקומית בנייההעמקי מבוא , 5ציפורנצרת

17000עיליתטל':04-6468585



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי
1989.ט"תשמ,)סדריעבודתוו



מבואהעמקי:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז

מפורטתתכניתאישורבדברמסהודעה'גנ/18993
משהד,בזכויותבנייהשינוי:שהתכנית
נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה מפורטת1965,ה"התשכ, תכנית אישור בדבר
/18993גנ'מס
:תייחסתלתכניותהבאותהמ

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי ג/6485 
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ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.משהד:יישוב

:גושיוחלקות
:68.חלקיחלקות:17469גוש

:מטרתהתכנית
וזכויותובהוראותבשימושיבנייהשינוי

:עיקריהוראותהתכנית
מועדונילמלאכההשימושביטול,קפהובתי

בנייהגדלתאחוזיה
לבעלימשרדישכונתימסחרלמגורישימושיהתרת

מקצועותחופשייומרפאות
פ"מתזכותמעברדרהשצ

בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
08/07/2011 הפרסומי 6255ובילקוט התשעא, 'עמ,

5110,26/06/2011בתארי.


 נמצאת האמורה הוהתכנית המחוזיתבמשרדי ועדה
ול בנייהלתכנוהצפומחוז ,נצרת הממשלהקריתדר
17511עיליתטל':04-6508555 במשרדי. וכ :הועדה

ולבנייה לתכנוהמקומיתהעמקימבוא , 5ציפורנצרת
 04-6468585:'טל17000עילית מעונייו, רשאיכל

פתוחי האמורי שהמשרדי ובשעות בימי בה לעיי
הפנימשרדשלהאינטרנטובאתר,לקהל

www.pnim.gov.il.


מבואהעמקי:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז

תכניתאישורבדברמיתארהודעהמקומיתמס' 
/19401ג

לצורבנייהשינויבהוראותוזכויות:שהתכנית
ריינה,הוספתקומתחניה

נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
ייהבנוה 1965,ה"התשכ, תכנית אישור מיתארבדבר

מסמקומית'ג/19401
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי ג/13458 
שינוי ג/6028 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.ריינה:יישוב

:גושיוחלקות
:20.חלקיחלקות:17510גוש

:מטרתהתכנית
בנייהזכויותשינויבהוראותו

:עיקריהוראותהתכנית
אחוזיבנייהתוספתקרקעיתתתחניהלקומתלשרות

תוספתקומהלחניהתתקרקעית
בנייההגדלתהגובההמותרל

בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
25/11/2011 הפרסומיובילקוט6315 ב"התשע, 'עמ,

421,07/11/2011בתארי.

ה התכנית נמצאת המחוזיתאמורה הוועדה במשרדי
ול בנייהלתכנוהצפומחוז ,נצרת הממשלהקריתדר
17511עיליתטל':04-6508555 במשרדי. וכ :הועדה

ולבנייה לתכנוהמקומיתהעמקימבוא , 5ציפורנצרת
 04-6468585:'טל17000עילית מעונייו, רשאיכל

שהמשרדי ובשעות בימי בה לעייפתוחי האמורי
לקהל הפנימשרדשלהאינטרנטובאתר,

www.pnim.gov.il.

מבואהעמקי:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז

תכניתאישורבדברמיתארהודעהמקומיתמס' 
/19402ג

,הסדרתחלקממבנהשחדרלתחודר:שהתכנית
כפרכנא

נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה 1965,ה"התשכ, תכנית אישור מיתארבדבר

מסמקומית'ג/19402
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי גנ/15318 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.כפרכנא:יישוב

:גושיוחלקות
:6,69.חלקיחלקות:17392גוש
:27.חלקיחלקות:17398גוש

:תכניתמטרתה
שינוינקודתיבתוואידרמקומית

:עיקריהוראותהתכנית
משינויבייעודלמגורידר'
משינויאייעודמגורי'לדר

שינוינקודתיבנספחהתחבורההמאושר
בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה

27/01/2012 הפרסומיובילקוט6368 ב"התשע, 'עמ,
2306,26/01/2012בתארי.



 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
ול בנייהלתכנוהצפומחוז ,נצרת הממשלהקריתדר
17511עיליתטל':04-6508555 במשרדי. וכ :הועדה

ולבנייה לתכנוהמקומיתהעמקימבוא , 5ציפורנצרת
 04-6468585:'טל17000עילית מעונייו, רשאיכל

בימ בה לעייפתוחי האמורי שהמשרדי ובשעות י
לקהל הפנימשרדשלהאינטרנטובאתר,

www.pnim.gov.il.


מבואהעמקי:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז

תכניתאישורבדברמיתארהודעהמקומיתמס' 
/19481ג

עימאהל,בנייהשינויבהוראותוזכויות:שהתכנית
נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965,ה"התשכ, תכנית אישור מיתארבדבר
מסמקומית'ג/19481
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:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי ג/7609 
ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.ל'עימאה:יישוב
:גושיוחלקות

:4344.חלקיחלקות:16941גוש
קואורדינטהX: 736125
קואורדינטהY: 233325

:מטרתהתכנית
וזכויותבהוראותבנייהשינויהדרמעלקונזולהוהתרת

המאושרת
:עיקריהוראותהתכנית

זכויותבנייההגדלתבניקווישינוי,תכסיתבנייההגדלת,
העליונותבנייההתרתבקומותהדרמעל

בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
02/03/2012 הפרסומיובילקוט6404 ב"התשע, 'עמ,

3352,24/04/2012בתארי.


 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
ול בנייהלתכנוהצפומחוז ,נצרת הממשלהקריתדר
17511עיליתטל':04-6508555 במשרדי. וכ :הועדה

ולבנייה לתכנוהמקומיתהעמקימבוא , 5ציפורנצרת
 04-6468585:'טל17000עילית מעונייו, רשאיכל

פתוחי האמורי שהמשרדי ובשעות בימי בה לעיי
לקהל הפנימשרדשלהאינטרנטובאתר,

www.pnim.gov.il.


מבואהעמקי:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז

מפורטתתכניתאישורבדברמסהודעה'ג/18217
עילוט,רותיומסחרישוביהקמתמרכזש:שהתכנית

נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה מפורטת1965,ה"התשכ, תכנית אישור בדבר
/18217ג'מס

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 
כפיפות תמא/34/ב/3 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.עילוט:יישוב

:גושיוחלקות
:43.חלקיחלקות:17485גוש

קואורדינטהX: 225130
קואורדינטהY: 736600

:מטרתהתכנית
הקמתמרכזשירותיומסחרישוביבכניסהלעילוט

:עיקריהוראותהתכנית
 לאזורתעסוקהומסחרשצייעודמשינוי ,פ"אזורחקלאי
פוהתוויתדרכי"שפ

לכלהמותריהשימושיקרקעקביעתייעוד
גובהמבניבנייהצפיפותמרווחיבנייהעתהוראותקבי

קביעתהנחיותבינוי

קביעתהנחיותלעיצובאדריכלי
ושירותיתשתיותכוללהשטחפיתוחהוראותקביעת

קביעתהשלביוההתניותלביצוע
קביעתהנחיותסביבתיות

בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
ה14/05/2010 ובילקוט 6098פרסומי ע"התש, 'עמ,

3448,21/06/2010בתארי.


 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
ול בנייהלתכנוהצפומחוז ,נצרת הממשלהקריתדר
17511עיליתטל':04-6508555 במשרדי. וכ :הועדה

ולבנייה לתכנוהמקומיתהעמקימבוא , 5ציפורנצרת
 04-6468585:'טל17000עילית מעונייו, רשאיכל

פתוחי האמורי שהמשרדי ובשעות בימי בה לעיי
לקהל הפנימשרדשלהאינטרנטובאתר,

www.pnim.gov.il.


מעלההגליל:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז

תכניתאישורבדברמיתארהודעהברמהמקומית
מסמפורטת'ג/18238

חוס,תחנתשאיבהלביוב:שהתכנית
נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965,ה"התשכ, תכנית אישור מיתארבדבר
מפורטתברמהמסמקומית'ג/18238

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 
כפיפות תמא/3/7 
א"פתמ"אישורע תמא/35 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.חוס:יישוב

:גושיוחלקות
:32.חלקיחלקות:19893גוש
:14,19.חלקיחלקות:19892גוש
:2,9.חלקיחלקות:19896גוש

:מטרתהתכנית
 למתקניייעודשינוי לשטח חקלאי משטח קרקע

ומתקני לביוב שאיבה תחנת הקמת לצור הנדסיי
נלוייהנדסיי

:עיקריהוראותהתכנית
שאיבהלביובקביעתשטחלתחנת

למתקמעברזכותקביעת
הוראותהתכניתבנייהקביעתבתחולמבני

על השפעות ומזעור נופי לשיקו הוראות קביעת
.הסביבה

בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
08/05/2011 הפרסומי 6250ובילקוט התשעא, 'עמ,

4798,14/06/2011בתארי.


נמ האמורה התכנית המחוזיתצאת הוועדה במשרדי
ול בנייהלתכנוהצפומחוז ,נצרת הממשלהקריתדר
17511עיליתטל':04-6508555 במשרדי. וכ :הועדה

ולבנייה לתכנוהגלילהמקומיתמעלההגליל.דמעלהנ,
  04-9979659:'טלמעונה מעונייו, בהכל לעיי רשאי
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פת האמורי שהמשרדי ובשעות לקהלבימי וחי,
.www.pnim.gov.il הפנימשרדשלהאינטרנטובאתר


מעלהנפתלי:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז

תכניתהפקדתבדברמיתארהודעהמקומיתמס' 
/19595ג

ניסויקרקעוהקטנת,בנייההגדלתאחוזי:שהתכנית
א'קובניביתג

הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי

ול בנייהלתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי הצפו מחוז
ול בנייהלתכנו תכנית מופקדת נפתלי מיתארמעלה
מסמקומית'ג/19595

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי ג/685 
ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.'ביתג:ביישו
:גושיוחלקות

:9596.חלקיחלקות:19516גוש
:מטרתהתכנית
אחוזיבנייההגדלת

קרקעתכסיתהגדלת
הבניקוישינוי

:עיקריהוראותהתכנית
אחוזימבנייההגדלת72%ל150%

מקרקעכיסויהגדלת36%ל50%
שינויקוויהבנייהכמסומבתשריט



 בתכניתניימעוכל לעיי רשאי ,ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלwww.pnim.gov.il. הפנימשרדשלהאינטרנט
בקרקעמעוניי ,הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבני

וככלהזכאילכעלפי,אתעצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100סעי ,התנגדותלהגיש ימי60בתורשאי

הפרסומי בי המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
בעתוני,ול לתכנוהמחוזיתהועדה מחוזבנייהלמשרדי
הצפו , עילית נצרת  הממשלה קרית 17511דרטל':

04-6508555 .ועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
מעלות1האורני,מעלהנפתליבנייהמקומיתלתכנוול

24952תרשיחאטל':04-9978030

כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו



מרוהגליל:מקומימרחבתכנו,צפו:מחוז

תכניתאישורבדברמיתארהודעהמקומיתמס' 
/6031ג

מושבדובב:שהתכנית
נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965,ה"התשכ, תכנית אישור מיתארבדבר
מסמקומית'ג/6031

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי ג/4995 
ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.ב"דוב:יישוב
:גושיוחלקות
:14235,14254.גושיבחלקיות
:מטרתהתכנית

.ב"תיחושטחהשינוילמושבדוב
בתחושונילשימושי ועתודותקרקע אזוריקביעת

.התוכנית
מי,ניקוז,קביעתהנחיותפיתוחהתשתיותבנוגעלביוב

.וחשמל
.הדרכילמינהוסיווגהתוויתרשת

.בטולדרבשטחציבוריבמרכזהישוב
דוב מושב של השטח כחול"תחו בקו כא המסומ ,ב

.האיזוריתמיתארכפולתכניתה
:עיקריהוראותהתכנית

.ב"תיחושטחהשינוילמושבדוב
בתחושונילשימושי ועתודותקרקע אזוריקביעת

.התוכנית
מי,ניקוז,חהתשתיותבנוגעלביובקביעתהנחיותפיתו

.וחשמל
וסיווגלמינההדרכירשתהתווית.

.טולדרבשטחציבוריבמרכזהישוביב
דוב מושב של השטח כחול"תחו בקו כא המסומ ,ב

.האיזוריתמיתארכפולתכניתה

בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
הפרסומי20/06/1991 ובילקוט 3912 התשנא, 'עמ,

3393,15/08/1991בתארי.


 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
ול בנייהלתכנוהצפומחוז ,נצרת הממשלהקריתדר
17511עיליתטל':04-6508555 במשרדי. וכ :הועדה

ולבנייה לתכנו הגלילהמקומית מרו   , 13910מירו
04-6919806:'טל מעוו, בימינייכל בה לעיי רשאי

לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ובשעות ובאתר,
.www.pnim.gov.il הפנימשרדשלהאינטרנט
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משגב:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז

תכניתהפקדתבדברמיתארהודעהמקומיתמס' 
/19820ג

ושינויבנייהושטחיבנייההגדלתאחוזי:שהתכנית
במגרש21קווי,לבו

הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי

ול בנייהלתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי הצפו מחוז
ול משגבבנייהלתכנוד.תכניתמופקדתמשגבמיתארנ
מסמקומית'ג/19820

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.לבו:יישוב

:גושיוחלקות
:11.חלקיחלקות:18811גוש

:מטרתהתכנית
וזכויותבהוראותבנייהשינויבמגרש21,לבו

:עיקריהוראותהתכנית
ר"מ256רל"מ250המותרימבנייההגדלתשטחיה

)עקרי+שרות(
כמסומבתשריט'מ2.8ל'מ3.0הקטנתקובנייצידימ
מבניגובההגדלת7.0מ'ל7.23מ'

קיימתקדמיתלפרגולהבנייקוויקביעת
יהקיימתיילבריכתשחיקביעתקוויבנ

 בתכניתמעונייכל לעיי רשאי ,ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלwww.pnim.gov.il. הפנימשרדשלהאינטרנט
בקרקעמעוניי אחר, תכנוני פרט בכל או בבניהרואה

וככלהזכאילכעלפי,אתעצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100סעי ,התנגדותלהגיש ימי60בתורשאי

הפרסומי בי המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
בעתוני,ול לתכנוהמחוזיתהועדה מחוזבנייהלמשרדי
הצפו , עילית נצרת  הממשלה קרית 17511דרטל':

04-6508555.למשרדייומצאההתנגדותהעתקהועדה
ולה לתכנו משגב.דמשגבבנייהמקומית נ :'טל,

04-9990102

כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקרסד(בנייהוה נוהל רי
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו

משגב:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז

תכניתאישורבדברמיתארהודעהברמהמקומית
מסמפורטת'ג/18934

פל,הצרחתשטחי:שהתכנית
נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965,ה"התשכ, תכנית אישור מיתארבדבר
מפורטתברמהמסמקומית'ג/18934

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי ג/11507 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.פל:יישוב

:גושיוחלקות
:1,40,53.חלקיחלקות:18907גוש

:מטרתהתכנית
 משינוי ולהיפ"שצייעוד לחקלאי שטחי,פ שמירת תו
.יקרקעבתכניתייעוד

:עיקריהוראותהתכנית
משינויפתוחייעודציבורילשטחחקלאיתקרקע.
משינויחקלאיתייעודלקרקעפתוחציבורישטח.

בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
08/02/2010 הפרסומי 6065ובילקוט התשע, 'עמ,

1988,22/02/2010בתארי.


 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
ול בנייהלתכנוהצפומחוז ,נצרת הממשלהקריתדר
17511עיליתטל':04-6508555 במשרדי. וכ :הועדה

נמשגב.דמשגבהמקומיתלתכנוולבנייה -04:'טל,
9990102 מעונייו, ובשעותכל בימי בה לעיי רשאי

האמורילקהלשהמשרדיפתוחי,האינטרנטובאתר
.www.pnim.gov.il הפנימשרדשל


משגב:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז

תכניתאישורבדברמיתארהודעהברמהמקומית
מסמפורטת'ג/19622

בנייהושינויהוראותבנייההגדלתאחוזי:שהתכנית
204במגרש,לבו

נמסרתבזההודעה , לסעי לחו117בהתאהתכנו ק
בנייהוה 1965,ה"התשכ, תכנית אישור מיתארבדבר

מפורטתברמהמסמקומית'ג/19622
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי ג/במ/146 
שינוי מש/מק/146/2 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.לבו:יישוב

:גושיוחלקות
:6.חלקיחלקות:18809גוש

קואורדינטהX: 227375
קואורדינטהY: 760795

:מטרתהתכנית
 ושטחי הוראותבנייהתכניתלהגדלתאחוזי בנייהושינוי

מספר204במגרשלבוישוב

:עיקריהוראותהתכנית
1 הגד. שטחי בנייהלת "מ250מ (ר עיקרי +שטח

)שטחשירות+שטחעיקרי(ר"מ400ל)שטחשירות
2.בבנייה3במקוקומות2קומות.
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בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
23/03/2012 הפרסומיובילקוט6419 ב"התשע, 'עמ,

4189,21/05/2012בתארי.


נמצ האמורה התכנית המחוזיתאת הוועדה במשרדי
ול בנייהלתכנוהצפומחוז ,נצרת הממשלהקריתדר
17511עיליתטל':04-6508555 במשרדי. וכ :הועדה

ולבנייה לתכנו משגב.דמשגבהמקומית נ :'טל,
04-9990102,ומעונייכלובשעותבימיבהלעיירשאי

האמורילקהלשהמשרדיפתוחי,האינטרנטובאתר
.www.pnim.gov.il הפנימשרדשל


עמקהמעיינות:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז

מפורטתברמהמפורטתתכניתאישורבדברהודעה
/19005ג'מס

מירב,מטעימנגו:שהתכנית
נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה מפורטתבדבר,1965ה"התשכ, תכנית אישור
מפורטתמסברמה'ג/19005

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי ג/6540 
שינוי משצ/52 

כפיפות תמא/34/ב/3 
כפיפות תמא/34/ב/4 
כפיפות תמא/34 
כפיפות תמא/35 
כפיפות תממ/2/9 
כפיפות ג/12774 
א"פתמ"אישורע תמא/35 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.מירב:יישוב

:גושיוחלקות
:18,29.חלקיחלקות:20927גוש

:מטרתהתכנית
.הקמתמבנילשרותבשימושהחקלאי

.למבניקימיבלבד2.4ל'מ5שינויבקובנימ
:עיקריהוראותהתכנית

הסובביהחקלאיהשטחילשרותמבניהקמת.
.בנייהראותלמתהיתריקביעתהו

בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
09/01/2012 הפרסומיובילקוט6346 ב"התשע, 'עמ,

1588,22/12/2011בתארי.


 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
ול בנייהלתכנוהצפומחוז ,נצרת הממשלהקריתדר
17511עיליתטל':04-6508555 במשרדי. וכ :הועדה

:'טלביתשא,עמקהמעיינותהמקומיתלתכנוולבנייה
04-6065850,ומעונייכלובשעותבימיבהלעיירשאי

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

שפלתהגליל:מרחבתכנומקומי,צפו:מחוז

/18753ג'מסישורתכניתמפורטתהודעהבדברא
שעב',שכונהמערביתשלבא:שהתכנית
נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה מפורטת1965,ה"התשכ, תכנית אישור בדבר
/18753ג'מס

:המתייחסותלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי ג/15565 
כפיפות תממ/2/57 
:יהכלוליבתכניתומקומהשטח
.שעב:יישוב

:גושיוחלקות
:4,51.חלקיחלקות:19769גוש
:6.חלקיחלקות:19779גוש
:2830,62.חלקותבמלוא:19780גוש
,:6,10,13,32-35,46,57חלקיחלקות:19780גוש
59,64.

קואורדינטהX: 221700
קואורדינטהY: 754900

:תמטרתהתכני
י"שלהרחבתהישובעפ'הכנתתוכניתמפורטתלשלבא

 גמיתארתכנית ה15565/ זכויות על בנייהובהתבסס
.שנקבעובה

:עיקריהוראותהתכנית
1.למגרשיהמגורישטחיחלוקת.
2 ב. שוני הקרקעייעודשינויי י :שימוש הפרדת

מסחרי(מעורב מרכז (ציבור ולמוסדות למבני לאזור
.למסחרותעסוקהולאזור

3.הדרכיבהתווייתשינויי.
4 .ציבור ולמוסדות למבני  אזורי בפריסת שינויי

.פ"ושצ
5.ציבוריתלתשתיותרצועהתכנו.
6 .שאיבהתחנתעבור הנדסי למתקשטחתאהקצאת

.לביוב


בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
09/12/2011 הפרסומי 6346ובילקוט ב'התשע, 'עמ,

1588,22/12/2011בתארי.


 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
דרקרייתהממשלהנצרת,מחוזהצפובנייהלתכנוול
17511עיליתטל':04-6508555.במשרדי וכ :הועדה

ולבנייה לתכנו הגלילהמקומית שפלת , 24930תמרה
04-994122:'טל מעונייו, בימיכל בה לעיי רשאי

לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ובשעות ובאתר,
.www.pnim.gov.il הפנימשרדשלהאינטרנט

ברויוס
יו"המחוזיתהועדהר

ולבניהלתכנומחוזהצפו
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הדרוחוזמ



גלילית,אבובסמה:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז
הדרומחוז

תכניתהפקדתבדברמיתארהודעהמקומיתמס' 
28/02/111

מקומיתמיתארתכניתאבותלול:שהתכנית
הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק

נייהבוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי
ול בנייהלתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי הדרו מחוז
ול בסמהבנייהלתכנו אבו ,לתכנו המקומית והועדה

'מסמקומיתמיתארמחוזהדרומופקדתתכניתבנייהול
28/02/111

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציאתכני:והרשאותהיתרי נית שמכוחה ת

למבני התכנית מתחו בחלק הרשאות או היתרי
ציבור ומוסדות ,למי שאיבה לתחנת ליער, ,לתחנת
.ייולתשתיותנלוותמיתארלכבישי,מעברלפסולת

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי ד/11/02/193 
פירוט תממ/4/14/23 
פירוט תממ/4/14/59 
כפיפות תמא/34/ב/5 
כפיפות תמא/15 
כפיפות 11/02/208/1 
כפיפות תמא/3 
כפיפות תמא/34/ב/3 
כפיפות תמא/34 
כפיפות תמא/35 
כפיפות תמא/22 
א"פתמ"אישורע תמא/22/1 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
אבותלול:יישוב

קואורדינטהX193325
Y565650ורדינטהקוא

.25מדרולכביש,מממזרחלבארשבע"ק10כ 
מקומית רשות :ללא ושטח בסמה אבו אזורית מועצה

שיפוט

:גבולותהתכנית\
רצוכחולבקובתשריטכמסומ

:גושיוחלקות
מוסדר100061/1גוש,מהגושחלק,חלקות2חלקי.
מוסדר100151/1גוש,מהגושחלק,חלקות1חלקי.
מוסדר100151/2גוש,מהגושחלק,חלקות1חלקי.
מוסדר100152/2גוש,מהגושחלק,חלקות1חלקי.
מוסדר100152/4גוש,מהגושחלק,חלקות2חלקי,1
מוסדר100152/5גוש,מהגושחלק,חלקות1חלקי.
מוסדר100152/6גוש,מהגושחלק,חלקות1חלקי.
מוסדר100153/3גוש,מהגושחלק,חלקות1חלקי.

מוסדר100154/2גוש,מהגושחלק,חלקות4חלקי,3,
2,1.

מוסדרלא100150גוש,מהגושחלק.
מוסדרלא100151גוש,מהגושחלק.
מוסדרלא100152גוש,מהגושחלק.
מוסדרלא100153גוש,מהגושחלק.
מוסדרלא100167גוש,מהגושחלק.

2ח"חערועררעיא100167,49לאמוסדרגוש
מוסדרלא100167גוש,50ארעיפלטביתח"2ח

,1ח"חש"כתבארעי100150,58לאמוסדרגוש
6,10,שלמותחלקות5

-1ח"חביתפלטארעי100151,59לאמוסדרגוש
5,8,10,12,12,13,16,שלמותחלקות:7,9,11

2,,1ח"חערועררעיא100152,60לאמוסדרגוש
8-4,10,
,1ח"חגבעותיתנארעי100153,69לאמוסדרגוש
14

4,19,,3ח"חנחלנבטיארעי,70שטחלאמוסדר
25,26,27,29,שלמותחלקות1,2

:מטרתהתכנית
א סולב. לפזורותהבדואיותאבו קבע הקמתישוב ,אבו

תלול ,ואחרי שהאבי אל לכביש מדרו25 ,ממזרח
שלולשגב ,הממשלהלהחלטת19.2.2006(בהתא(

התושביובשיתו.
ב .האוכלוסייה למאפייני המתאי יישובי מרק יצירת

הבדואית ,המקו לתושבי ,ולמדיניות השטח למאפייני
והמחוזית הארצית התכנו ,חדש כישוב השתלבות תו

.במועצההאזוריתאבובסמה
ג לתושביהבטח. גבוהה סביבה ואיכות חיי איכות ת

.ופיתוחהתשתיותהנדרשותלישוב
.הסדרתנגישותלישובומערכתתנועהבטיחותית.ד
.קביעתשטחלפיתוחתעסוקהוחקלאות.ה
קביעתשטחלהקמתמרכזשירותיראשיכלליישובי.ו

.מרכזישכונתיי6ואזוריו
ז תכניו. להכנת הוראות למתחמיקביעת מפורטות ת

.בתוהישוב
ח .היתרי להוצאת מפורטת תכנית של הוראות קביעת

ציבור ומוסדות למבני בנייה ,שאיבה תחנת להקמת
הכבישי הנלוותמיתארהולסלילת תשתיות וביצוע יי

לה.
ט תמ. פי על יער גבולות א"דיוק ,ליער שטחיקביעת

.טותלשטחייערגבולותהיערומתהוראותמפור,וייעור

:עיקריהוראותהתכנית
א . ברמהייעודקביעת בישוב השטחי של ושימוש 

יתמיתאר . ,מבניומוסדותציבור',למגוריאייעודשינוי
ציבור ומוסדות ומבני תעסוקה מסחר ,תיירות מסחר

ציבור ומוסדות ומבני מסחר, תעסוקה, ,ציבורי שטח
פתוח ,פתוחי שטחי יער, חקלאיתקרק, ע ,בית
שטחלתכנובעתיד,דרמאושרת,דרמוצעת,קברות

.ומתקהנדסי
ב .ברמההוראותבנייהמיתארקביעתצפיפות ,יתלגבי

.הוראותסביבתיותוהוראותנוספות
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ג ציבור. למוסדות מפורטת תכנית של הוראות ,קביעת
כבישי,תחנתמעברלפסולת,שטחייער,תחנתשאיבה

.ייולתשתיותהנלוותלהיתארמ
.קביעתהוראותליישוהתכנית.ד


 בתכניתמעונייכל לעיי רשאי ,ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלwww.pnim.gov.il. הפנימשרדשלהאינטרנט
בקרקעמעוניי ,הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבני

וככלהזכאילכעלפי,כניתאתעצמונפגעעלידיהת
לחוק100סעי ,התנגדותלהגיש ימי60בתורשאי

הפרסומי בי המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
בעתוני,ול לתכנוהמחוזיתהועדה מחוזבנייהלמשרדי
הדרו,4התקוהשבעבאר84100טל':08-6263795.

ל מקומית ועדה למשרדי יומצא ההתנגדות תכנוהעתק
84100בארשבע11שדרגריצחק,אבובסמהבנייהול
08-6202540:'טל , מקומית לתכנוועדה מחוזית
הדרובנייהול מחוז ,4התקוהשבעבאר84100טל':

08-6263795



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה

שעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנוהעובדות
בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי

1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו



גלילית,אבובסמה:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז

הדרומחוז



מפורטתתכניתהפקדתבדברמסהודעה' 
28/03/1101

תימרכזשירואבותלול:שהתכנית
הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי
ול בנייהלתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי הדרו מחוז
בנייהוהועדההמקומיתלתכנוול,אבובסמהבנייהלתכנוול

מפורטתתכניתמופקדתהדרומסמחוז'28/03/1101
ללאאיחודוחלוקה:קהאיחודוחלו

בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי ד/11/02/193 
פירוט תממ/4/14/23 
פירוט תממ/4/14/59 
כפיפות תמא/3 
כפיפות תמא/35 
כפיפות תמא/34 
כפיפות תממ/4/14/40/1 
כפיפות תמא/22 
כפיפות תמא/34/ב/5 
כפיפות תמא/34/ב/3 
א"פתמ"אישורע תמא/22/1 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
אבותלול:יישוב

קואורדינטהX193500
קואורדינטהY566350

תלול לישובאבו השירותינמצאבכניסה מרכז .הישוב
זרחלבארשבעמממ"ק10נמצאכ ,לכביש25מדרו

.ובצמודלו 
מועצהאזוריתאבובסמהושטחללאשיפוט

:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ

:גושיוחלקות
מוסדר100151/2גוש,מהגושחלק,חלקות1חלקי.

מוסדרלא100152גוש ,59 16ח"ביתפלטחארעי
,1,2,3,4,8,12,14

לאגוש100167מוסדר,50ארעיחפלטבית"2ח
:מטרתהתכנית

יקרקעלמרכזשירותיכלליישוביואזוריייעודקביעת.א
.אבותלול

ב .הוצאת שתאפשר מפורטת תכנונית מסגרת יצירת
 ציבורבנייההיתרי ומוסדות למבני ,ספורט למתקני
.לגניציבורייולשימושינוספי,ונופש

ג מסג. הוצאתיצירת שתאפשר מפורטת תכנונית רת
 אבנייההיתרי למגורי 'שבשטח מיוחדות הנחיות ע
.התכנית

.קביעתהוראותלסלילתכבישיוביצועתשתיותנלוות.ד
:עיקריהוראותהתכנית

.ושימוששלהשטחיברמהמפורטתייעודקביעת.א
 אייעודשינוי למגורי ציבור', ומוסדות מבני מסחר,

ציבור ומוסדות ומבני תעסוקה ,ומבני תיירות מסחר
ציבור פתוח,ומוסדות ציבורי שטח ,פתוחי שטחי,

שבילי,מוצעתדר,וחניונימאושרתדר.
ב .הפרוגרמה את התוא באופ שטח תאי קביעת

למבני ציבור, מוסדות ,פתוחי ציבוריי שטחי
.ולמסחר

יהקרקעייעודכויותבנייהומגבלותלז,קביעתהוראות.ג
.בתכנית

.קביעתהוראותלפיתוחהתשתיותהנדרשות.ד
ה .יישוביי הכלל הציבור למוסדות נגישות הסדרת

.ומערכתתנועהבטיחותית
.איחודוחלוקתמגרשיבהסכמתבעלי.ו
.בנייהקביעתתנאילמתהיתר.ז
.קביעתהוראותליישוהתכנית.ח



 בתכניתוניימעכל לעיי רשאי ,ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלwww.pnim.gov.il. הפנימשרדשלהאינטרנט
בקרקעמעוניי ,הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבני

וככלהזכאילכעלפי,אתעצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100סעי ,התנגדותלהגיש ימי60בתורשאי

הפרסומי בי המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
בעתוני,ול לתכנוהמחוזיתהועדה מחוזבנייהלמשרדי
הדרו,4התקוהשבעבאר84100טל':08-6263795.

לתכנו מקומית ועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
84100בארשבע11שדרגריצחק,אבובסמהבנייהול
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08-6202540:'טל וה, העדה לתכנומקומית מחוזית
הדרובנייהול מחוז ,4התקוהשבעבאר84100טל':

08-6263795



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

בהתנג(בנייהוה נוהל דויותלתכניתסמכויותחוקרסדרי
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו




אילת:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז

מספרמפורטתתכניתהפקדתבדברהודעה: 
2/02/101/119

אילת,שטחלמבניציבורבמתחבגי:שהתכנית
לחוקהתכנו89בהתאלסעי,נמסרתבזההודעה

בנייהוה 1965ה"התשכ, הוועדהכי, במשרדי
 ולהמחוזית בנייהלתכנוובמשרדי הדרו מחוז

ול לתכנו המקומית מופקדתבנייההועדה אילת
מפורטתמסתכנית'2/02/101/119

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאותבחלקמתחוהתכנית

:יותהבאותהמתייחסתלתכנ
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי 2/02/101/39 
שינוי 2/02/101 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
אילת:יישוב

בגילמתחמזרחית:האצטדיורחוב,
דרההרי:מערבית

קואורדינטהX193801
קואורדינטהY386383

:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ

:ושיוחלקותג
מוסדרלא40073גוש,חלקות1חלקיארעית)חלקית.(
מוסדרלא40070גוש,חלקות1חלקיארעית)חלקית.(

40045גוש,חלקותחלקית1חלקי.
40046גוש,79חלקית.

:מטרתהתכנית
ציבור למבנה אזור להקמת תכנונית מסגרת יצירת

.לרווחתתושביהעיר
:עיקריהוראותהתכנית

1 . שצייעודשינוי ממגורי"ציבור למבנה ודרכי ,פ
.דרכיותעלה

2.מותרישימושיקביעת.
3.בינויהנחיותקביעת.
4.בנייקוויקביעת.
5.בנייההיתרלמתתנאיקביעת.



 בתכניתמעונייכל לעיי רשאי ,ובשעות בימי
באתרוכ,שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל

כלwww.pnim.gov.il. הפנימשרדשלהאינטרנט
בקרקעמעוניי ,הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבני

וככלהזכאילכעלפי,אתעצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100סעי ,התנגדותלהגיש ימי60בתורשאי

הפרסומי בי המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
בעתוני,להמחוזיתהועדה וללמשרדי בנייהתכנומחוז
הדרו,4התקוהשבעבאר84100טל':08-6263795.

לתכנו מקומית ועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
08-6367114:'טלאילת1חטיבתהנגב,אילתבנייהו



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה

דותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנוהעוב
בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי

1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו



אילת:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז

מפורטתתכניתהפקדתבדברמסהודעה' 
2/02/115/37

דריותפינתרחובאילת–106גבעה:שהתכנית
בתהנגבחטי

לחוקהתכנו89בהתאלסעי,נמסרתבזההודעה
בנייהוה 1965ה"התשכ, , הוועדהכי במשרדי

 ולהמחוזית בנייהלתכנוובמשרדי הדרו מחוז
ול לתכנו המקומית מופקדתבנייההועדה אילת

מפורטתמסתכנית'2/02/115/37
איחודוחלוקהבהסכמתכלהבעליבכל:איחודוחלוקה

והתכניתתח
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי ד/698)1/115/03/2( 
שינוי 2/03/115/11 
פירוט 2/02/101 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
יישוב אילת: , 106–גבעה יות דר  פינותבי, 

הנגבחטיבתודראילותרחובות

קואורדינטהX194500
קואורדינטהY385250

:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ

:גושיוחלקות
מוסדר40003גוש,מהגושחלק,חלק86חלקי.
מוסדר40039גוש,מהגושחלק,בשלמות7חלקות,3,

2,חלקות38חלקי,37,6.
:תכניתמטרתה

להקמתתכנוניתמסגרתדיור325יצירתיחידות ,מתק
זכויותותוספתגניבנייההנדסילשניציבוריבשטחילדי

קיי הוראות,וקביעתזכויותייעודהקרקעישינוייב"ע,
 בהסכמת"ועבנייהומגבלות המגרשי וחלוקת איחוד י
הבעלי
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:עיקריהוראותהתכנית
1. גבוההושטחבנייהשטח,עתודה:קעיהקרייעודשינוי

ציבור למוסדות ג; למגורי ,'הנדסיי מתקני ,שביל
לחינוציבורומוסדותומבני.

2.להמותריהשימושיקרקעייעודקביעתי.
3 .הוראותבנייהקביעת למגוריבנייהעבור ,מתקניי

לרבות,הנדסיי לחינו ציבור ומוסדות מבניתוספת
יהבניזכויותקייציבוריבשטחילדיגנילשני.

4 . מרבי גובה אבסולוטי(קביעת (בהתא למבני
הגבלותענבנייהלהנחיות–האזרחיתהתעופהרשות.

5.בנייההנחיות.
6.מבנילעיצובהנחיות.
7.לביצועוהתניותשלביקביעת.
8.הבעליבהסכמתוחלוקהאיחוד.
9.היתרילמתתנאיבנייהקביעת.



 בתכניתמעונייכל לעיי רשאי ,ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלwww.pnim.gov.il. הפנימשרדשלהאינטרנט
בקרקעמעוניי ,הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבני

וככלהזכאילכעלפי,אתעצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100סעי להגי, ימי60בתושהתנגדותרשאי

הפרסומי בי המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
בעתוני,ול לתכנוהמחוזיתהועדה מחוזבנייהלמשרדי
הדרו,4התקוהשבעבאר84100טל':08-6263795.

לתכנו מקומית ועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
08-6367114:'טלאילת1חטיבתהנגב,אילתבנייהו



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו




אילת:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז

מפורטתתכניתהפקדתבדברמסהודעה' 
2/03/193/4

אילתשכונתנווהמדבר502מגרש:שהתכנית
לחוקהתכנו89בהתאלסעי,נמסרתבזההודעה

בנייהוה 1965ה"התשכ, , הוועדהכי במשרדי
 ולהמחוזית בנייהלתכנוובמשרדי הדרו מחוז

ול לתכנו המקומית מופקדבנייההועדה תאילת
מפורטתמסתכנית'2/03/193/4

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינויוכפיפות 2/03/193 

כפיפות 2/02/101 
כפיפות 2/02/101/33 

הכלוליהשטחיומקומבתכנית:
נווהמדברבשכונתנווהמדבר'רח,אילת:יישוב

קואורדינטהX195340
קואורדינטהY386920

:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ

:גושיוחלקות
 מוסדר40118גוש מהגוש, חלק , ,64חלקותבשלמות

חלקות68חלקי.
:מטרתהתכנית

בתימגורי4יתלהקמתתכניתזומהווהמסגרתתכנונ
במגרשקרקע בשכונתנווהמדבר502צמודי .כלש

שינויהקרקעמבוקשאייעודלמגורימסחרימאזור'.
 ומגבלות זכויות התכנית מגדירה כ בכדיבנייהכמו

בשכונה שישתלבו באופ הבתי הקמת את לאפשר
.הקיימת

:עיקריהוראותהתכנית
הקרקעשינויייעוד:

אזורמסחרי:שרמאו
מוצע:אמגורי'

זכויותבנייהשינוי:
רשטחעיקרילמסחרוגלריות"מ:400מאושר
מוצע ו"מ640: למגורי עיקרי שטח ר"מ80ר

.רותישטחיש
:ד"הגדרתמספריח

)אזורמסחרי:0)מאושר
מוצע:4

בניקוויהגדרת:
.יתכניתבינוי"עפ:מאושר
'.מ5קובניקדמי:מוצע

ימניבניקו2מ'
שמאליבניקו2מ'
אחוריבניקו3מ'

'.מ1קידמי:קוויבנילבריכותשחיה
צדדי0מ'

קביעתהנחיותלבינוי עפ: נספחי"קביעתהנחיותלבינוי
לע מחייב אשר המנחה הבניהבינוי קווי ניוהגובה

מרביה מנתשה, ההחדשהתשתלבבנייהעל עבנייה
דיותרלהקימצללות"בכליח:מצללות,הקיימתבשכונה
עדשלמ35בשטח"עדשלבשטחלחניהומצללה20ר

ר"מ


 בתכניתמעונייכל לעיי רשאי ,ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלwww.pnim.gov.il. הפנימשרדשלהאינטרנט
בקרקעמעוניי , בבניהרואה אחר תכנוני פרט בכל או

וככלהזכאילכעלפי,אתעצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100סעי ,התנגדותלהגיש ימי60בתורשאי

הפרסומי בי המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
בעתוני,ול לתכנוהמחוזיתהועדה מחוזבנייהלמשרדי
הדרו,4התקוהשבעבאר84100טל':08-6263795.

לתכנו מקומית ועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
08-6367114:'טלאילת1חטיבתהנגב,אילתבנייהו



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקרסדר(בנייהוה נוהל י
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו
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אילת:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז

מפורטתתכניתהפקדתבדברמסהודעה' 
2/03/253

שחמו13משעולאגוז275,מגרש:שהתכנית
אילת4רובע

נמסרתבזההודעה , לסעי89בהתאהתכנולחוק
בנייהוה 1965ה"התשכ, , הוועדהכי במשרדי

ולהמחוזיתבנייהלתכנוהועדהובמשרדיהדרומחוז
ול לתכנו תכניתבנייההמקומית מופקדת אילת

מסמפורטת'2/03/253
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:תהמתייחסתלתכניותהבאו

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 2/במ/151 
שינוי 2/מק/307 

כפיפות 2/מק/306 
ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

בימשעולאגוזלדרהגיא,אילת:יישוב

קואורדינטהX193867
קואורדינטהY384539

:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ

:גושיוחלקות
 40082גושמוסדר מהגוש, חלק , ,61חלקותבשלמות
חלקות118חלקי.

:מטרתהתכנית
המסדירהתכנוניתמסגרתמהווהזובנייהתכניתקיימת

275במגרששכ'ביתקרקעבנייהבנהצמודת.
מבוקשות זו בתכנית :מרת קומת תוספת ,תוספת

בנייהזכויות,בניבקווינקודתיישינויי,בהוראותשינוי
.עידכומפלסהכניסההקובעתושינויתכסית,ביגגותלג

:עיקריהוראותהתכנית
–בנייהשינויזכויותה

.ר"מ:200.0שטחעיקרימותר
.ר"מ:512.0מוצע

רלחניה"מ+30.0ר"מ:30.0שטחשירותמותר
ר"מ:23.0מוצע

 מרווחי ובנספחבנייהשינוי בתשריט כמצויי נקודתיי
.הבינוי
.ביטולהדרישהלגגותרעפי:יבהוראותבינוישינו

הקובעת הכניסה מפלס שינוי ה: מפלס עידכו0.00
.ימצבקיי"עפ

:73.90מאושר
:73.26מוצע

בתכסיתתמרבישינוי:
ר"מ:260מותר
ר"מ:269מוצע

ינספחהבינוי"קביעתהנחיותבינויעפ



 בתכניתמעונייכל לעיי רשאי ,ובשעות בימי
באתרוכ,שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל

כלwww.pnim.gov.il. הפנימשרדשלהאינטרנט
בקרקעמעוניי ,הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבני

וככלהזכאילכעלפי,אתעצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100סעי ,התנגדותלהגיש ימי60בתורשאי

המא ההודעה של פרסומה הפרסומיממועד בי וחרת
בעתוני,ול לתכנוהמחוזיתהועדה מחוזבנייהלמשרדי
הדרו,4התקוהשבעבאר84100טל':08-6263795.

לתכנו מקומית ועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
08-6367114:'טלאילת1חטיבתהנגב,אילתבנייהו



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
גשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאתהו

התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות
בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי

1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו



אילת:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז

מפורטתתכניתאישורבדברמסהודעה' 
2/03/138/11
'שכונתגניא27מגרש:שהתכנית
נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה מפורטת1965,ה"התשכ, תכנית אישור בדבר
'2/03/138/11מס

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:אותהמתייחסתלתכניותהב

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 2/03/138/1 

כפיפות 2/02/101 
ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.'שכונתגניא,3משעולרוג:'חר,אילת:יישוב
קואורדינטהX194060
קואורדינטהY384615

:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ

:גושיוחלקות
:63.חלקותבמלוא:40050גוש:מוסדר

מגרשי:
27לתכניתבהתא2/03/138/1

:מטרתהתכנית
ע בשטח קיי מצב להסדיר באה זו תוספת"תכנית י

בנייהזכויות
בניבקוויושינוי.

:עיקריהוראותהתכנית
זכויותבנייהתוספת

סה–מותר"ל48.5%כ3קומות)הועדההחלטתלפי
מס מקומית '6/2004)11 ( 28.11.2004בתארי( 

,בקומתהמרת10%ו
מוצע–52.4%עיקרישטחי,4.9%ושירותשטחי
10%המרתבקומת.
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בניקווישינוי
,'מ3.5ל'מ5.0שינויקובניקדמילקומתהכניסהמ

'מ3.5מערבילמבנהעזרמשינוינקודתיבקובניצדדי
,'מ0.0ל

'.מ0.0ל'מ4.0ניאחורילמצללהמשינוינקודתיבקוב
מצללות 

 עד הקמתמצללות ה"מ50תותר לאחוזי מחו בנייהר
הבניקוויבתחו,חניהמקולמעט.



בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
19/04/2012הפרסומיובילקוט6419,ב"התשע,

.21/05/2012בתארי4192,'עמ


האמו התכנית נמצאת המחוזיתרה הוועדה במשרדי
84100בארשבע4התקוה,מחוזהדרובנייהלתכנוול

08-6263795:'טל במשרדי. וכ :לתכנו מקומית ועדה
,08-6367114:'טלאילת1חטיבתהנגב,אילתבנייהו
מעונייו שהמשרדיכל ובשעות בימי בה לעיי רשאי

פתוחילקהל האמורי משרדשלטרנטהאינובאתר,
הפני www.pnim.gov.il.


אילת:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז

מפורטתתכניתאישורבדברמסהודעה' 
2/03/235/15

שחמו14,משעולמנגו288,מגרש:שהתכנית
4רובע

נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה מ,1965ה"התשכ, תכנית אישור פורטתבדבר
'2/03/235/15מס

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 2/במ/151 

כפיפות 2/02/101 
כפיפות 2/מק/306 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.14משעולמנגו:אילתרחוב:ביישו

:גבולותהתכנית
.כמסומבתשריטבקוכחול

:גושיוחלקות
:48.חלקותבמלוא:40082גוש:מוסדר
:118.חלקיחלקות:40082גוש

קואורדינטהX: 193845
קואורדינטהY: 384560

:מטרתהתכנית
המסדירהתכנוניתמסגרתמהווהזובנייהתכניתקיימת

.288שבמגר
תוספתקומת,בנייהתוספתזכויות:בתכניתזומבוקשות

מרת,כלומרמגוריבמסגרתאירוחיחידתתוספת

שינויקוויבנילבריכהולחדר,היועדהואלמגוריבלבד
.שינויבהוראותלגביגגותושינויתכסית,מכונות

:עיקריהוראותהתכנית
הזכויותבנייהשינוי:

.ר"מ:200.0תרשטחעיקרימו
מוצע:636.0מ"ר.

רלחניה"מ+30.0ר"מ:30.0שטחשירותמותר
מוצע:30.0מ"ר

הקומותמספרשינוי:לקרקעמעלקומותשתימותר,
2מוצעמרתוקומתלקרקעמעלקומות.

אחדאירוחיחידותתוספת.
קווינקודבנייהשינוימתיי4.0מ'ל3.7מ,'

מ5.0מ'ל3.6מ'
.כמצויבתשריטובנספחהבינוי

בינויבהוראותשינוי:רעפילגגותהדרישהביטול.
בתכסיתתמרבישינוי:מותר:150מ"ר

)ר"מ:35%)360מוצע


בתאריהודע בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על ה
19/04/2012 הפרסומיובילקוט6419 ב"התשע, 'עמ,

4194,21/05/2012בתארי.


 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
84100בארשבע4התקוה,מחוזהדרובנייהלתכנוול

08-6263795:'טל במשרדי. וכ :לתכנו מקומית ועדה
,08-6367114:'טלאילת1חטיבתהנגב,אילתיהבניו
מעונייו שהמשרדיכל ובשעות בימי בה לעיי רשאי

פתוחילקהל האמורי משרדשלהאינטרנטובאתר,
הפני www.pnim.gov.il.


אילת:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז

תכניתאישורבדברמיתארהודעהברמהמקומית
מסמפורטת'2/02/101/104

אילתמרכזתיירותדריות:שהתכנית
נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965,ה"התשכ, תכנית אישור מיתארבדבר
מפורטתברמהמסמקומית'2/02/101/104

אוחלוקהבהסכמתכלהבעלי/איחודו:איחודוחלוקה
בחלקמתחוהתכנית/בכלתחוהתכנית

בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי 2/02/101/4 
שינוי 2/02/101/37 

כפיפות 2/02/101 
ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.מרכזתיירות,דריות:'אילתרח:יישוב

:כניתגבולותהת
רצוכחולבקובתשריטכמסומ

:גושיוחלקות
:3,14.חלקותבמלוא:40122גוש
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:1,2,57,1013.חלקיחלקות:40122גוש
קואורדינטהX: 384850
קואורדינטהY: 195000

:מטרתהתכנית
א . סטטוטורית תוספתבנייהלהכשיר ולאפשר קיימת

 משטח "מ7130בנייה קיי(ר "מ7932ל) )מוצע(ר
.במסגרתגבולותהמגרשיהקיימי,עיקרי

.ב רמתוככ"מ8812מרביילכבנייהקביעתשטחי
.שטחיעיקריירהמהווי"מ7932

.0קביעתקוויבניילרבותקוויבניי.ג
בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה

29/12/2011 הפרסומיובילקוט6368 ב"התשע, 'עמ,
2308,26/01/2012בתארי.

 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
84100בארשבע4התקוה,מחוזהדרובנייהלתכנוול

08-6263795:'טל במשרדי. וכ :לתכנו מקומית ועדה
,08-6367114:'טלאילת1חטיבתהנגב,אילתבנייהו
מעונייו ובשכל בימי בה לעיי שהמשרדירשאי עות

פתוחילקהל האמורי משרדשלהאינטרנטובאתר,
הפני www.pnim.gov.il.


אילת:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז

מפורטתתכניתדחייתבדברמסהודעה'2/03/184
ד"יח'200גניב'שכ:שהתכנית
נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה מפורטת1965,ה"התשכ, תכנית דחיית בדבר
מס '2 /03 /184ובילקוט  הפקדתה דבר על שהודעה

3550הפרסומי,ח"התשמ,בתארי31/03/1988.
ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.'שכונתגניב,אילת:יישוב
:מטרתהתכנית

:י"השטחלשכונתמגוריעייעוד
1 .למגוריהמיועדילמגרשיהשטחחלוקתלמיניה
)עצמיתבנייהובעיקר(
2.המגורימבנילבניתותנאיהנחיותקביעת
3 מתואמת. שכונתית חזית להבטחת תנאי ,קביעת

ול לתכנו מיוחדי תנאי קביעת לאורבנייהלרבות
הארגמרחוב.

4 ייעוד. ציבור למטרות שצ–שטחי"ציבור ומבני פ
והקצאתמסחריילמבנימגרשי.

5.דרכימערכתהתווית,רגללהולכיושביליחניות.
6 .למגורי המיועדי בשטחי הבינוי צורת קביעת

.'מיוחדימדוייקיוכו


במשרדי נמצאת האמורה המחוזית:התכנית הועדה
84100בארשבע4התקוה,מחוזהדרובנייהלתכנוול

08-6263795:'טל במש, רדיוכ :לתכנו מקומית ועדה
,08-6367114:'טלאילת1חטיבתהנגב,אילתבנייהו

 בתכניתמעונייכל לעיי רשאי ,ובשעות בימי

לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ
il.gov.pnim.www.הפנימשרדשלהאינטרנט




אופקי:נומקומימרחבתכ,דרו:מחוז

מספרמפורטתתכניתהפקדתבדברהודעה: 
23/03/130

מבניציבורומסחרבמרכזשכונתיקרית:שהתכנית
מנחאופקי

לחוקהתכנו89בהתאלסעי,נמסרתבזההודעה
בנייהוה 1965ה"התשכ, , הוועדהכי במשרדי

 ולהמחוזית בנייהלתכנוובמשרדי הדרו מחוז
ולהוע לתכנו המקומית מופקדתבנייהדה אופקי

מפורטתמסתכנית'23/03/130
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 23/במ/37 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
שכונתקרייתמנח,אופקי:יישוב

קואורדינטהX163775
קואורדינטהY578875

:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ

:גושיוחלקות
בהסדר(גוש(100212,חלקות1חלקי.

:מטרתהתכנית
למבני מגרשי שטחי הגדלת ,ולמסחר ציבור מוסדות

ב"ע שינויי קביייעודי וכ קרקע וזכויותי שימושי עת
פלהקמתתחנותהשנאיעבורשכונתקרית"בשצבנייה
מנח.

:עיקריהוראותהתכנית
 משינוי וממבניייעוד ומוסדותציבור למבני מגוריא

.למוסדותציבורלמסחר
שמושי קביעת ה, ומגבלות מבנייהזכויות אחד לכל

.יייעודה
היתרלמתתנאיבנייהקביעת.

.יייעודתהוראותלבינויופיתוחבכלאחדמהקביע


 בתכניתמעונייכל לעיי רשאי ,ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלwww.pnim.gov.il. הפנימשרדשלהאינטרנט
בקרקעמעוניי ,הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבני

אילכעלפיוככלהזכ,אתעצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100סעי ,התנגדותלהגיש ימי60בתורשאי

הפרסומי בי המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
בעתוני,ול לתכנוהמחוזיתהועדה מחוזבנייהלמשרדי
הדרו,4התקוהשבעבאר84100טל':08-6263795.

לתכנו מקומית ועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
פקיאובנייהול , הרצל 1שד אופקי80300טל':

08-9928542.
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כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי
1989.ט"תשמ,)דתווסדריעבו




אשקלו:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז

תכניתאישורבדברמיתארהודעהמקומיתמס' 
4/02/101/187

שכונת'מתקניספורטבמתחמקיה:שהתכנית
אשקלוברנע

נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה 1965,ה"התשכ, תכנית אישור מיתארבדבר

מסמקומית'4/02/101/187
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 4/מק/2207 
שינוי 4/02/101/96 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
שכונתברנע'–קיהמ,אשקלו:יישוב

:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ

:גושיוחלקות
:27,29,37.חלקותבמלוא:1237גוש
:3,5,20,31,33.חלקיחלקות:1237גוש
:23.חלקותבמלוא:1242גוש
:2627.חלקיחלקות:1242גוש
:140.חלקיחלקות:1934גוש

קואורדינטהX: 160300
קואורדינטהY: 621100

מגרשי:
51לתכניתבהתא4/02/101/96

105-106לתכניתבהתא4/02/101/96

:מטרתהתכנית
ריצהבמתחביה ספורטכוללמסלולי ס"הקמתמתקני

.אשקלו,שכונתברנע',מקיה 

:עיקריהוראותהתכנית
1 . שטח השימוש נופי"ביטול שימור " תא מסבתחו'

.2207/מק/'4בתכניתמס101
2.מסשטחתאבכלספורטלמתקנישימושהוספת'101.
3.והנחיותמגבלותזכויותבנייהקביעת.
4.מסשטחבתאופיתוחבינויבתכניתשינוי'101.
5.היתרלמתתנאיקביעת.
6.אדריכליעיצובקביעת

בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
09/03/2012הפרסומיובילקוט6419,ב"התשע,

.21/05/2012בתארי4198,'עמ

 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
84100בארשבע4התקוה,מחוזהדרובנייהלתכנוול

08-6263795:'טל במשרדי. וכ :המקומית הועדה
ולבנייה לתכנואשקלו , 7הגבורה  אשקלוטל':08-

6792355 מעונייו, ובשעותכל בימי בה לעיי רשאי
האינטרנטובאתר,שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל

.www.pnim.gov.il הפנימשרדשל


בארשבע:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז

תכניתהפקדתבדברמיתארהודעהמקומיתמס'
5/02/102/204

כימקומיתלהקמתסוכמיתארתכנית:שהתכנית
החורבעונתעונתיי,שבעבאר

הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי

ול בנייהלתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי הדרו מחוז
מקומיתמיתארבארשבעמופקדתתכניתבנייהלתכנוול

'5/02/102/204מס
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 5/02/102תיקוניהכלעל 

כפיפות תמא/8 
כפיפות תממ/4/14/23 
כפיפות תמא/23 
כפיפות תמא/34/ב/3 
כפיפות תמא/3 
כפיפות תמא/22 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
כלתחוהעירבארשבע,בארשבע:יישוב

קואורדינטהX181,000
קואורדינטהY537,000

:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ

גובליתכנומרחבי:
שמעוני,שלושגב,עומר

:מטרתהתכנית
ותנאי הוראות לקבוע הצב, לאפשר מנת סוככיעל ת
החורבעונתעונתיי ,שולחנותסביבהיושבילהגנת

תקבהיתרשהוצבווכסאות,בתישלבשימושהמותרי
לעיל(אוכלכהגדרת(,ופרטייציבורייבשטחי.

:עיקריהוראותהתכנית
1 . היתר להוצאת תנאי הצבתבנייהקביעת עבור

החורבעונתעונתייסוככי.
2.הורקביעתהיתרלהוצאתאדריכלייובינויעיצובאות

.עבורהצבתסוככיעונתייבעונתהחורבנייה
3.העתיקהבעירלגגוניעיצובהנחיותקביעת.



 בתכניתמעונייכל לעיי רשאי ,ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ
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כלwww.pnim.gov.il. הפנימשרדשלהאינטרנט
בקרקעיימעונ ,הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבני

וככלהזכאילכעלפי,אתעצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100סעי ,התנגדותלהגיש ימי60בתורשאי

הפרסומי בי המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
בעתוני,ול לתכנוהמחוזיתהועדה מחוזבנייהלמשרדי
הדרו,4התקוהבאר84100שבעטל':08-6263795.

לתכנו מקומית ועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
שבעבנייהול באר , מנח שבע,2בגי :'טל,באר

08-6463807



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה

מכתובהתאלתקנותהתכנוהעובדותשעליההיאמסת
בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי

1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו



בארשבע:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז

מפורטתתכניתהפקדתבדברמסהודעה' 
5/03/109/26

ברחוביפתח'158מגוריבמגרשמס:שהתכנית
2הגלעדי,נוועופרשכונתה,שבעבאר

הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי

ול בנייהלתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי הדרו מחוז
'מסבארשבעמופקדתתכניתמפורטתבנייהלתכנוול

5/03/109/26
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה

להוציא:והרשאותבנייההיתרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי 5/03/109/10 
כפיפות 5/02/102/155 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
יישוב בארשבע: מגרשמס, '158יפתחרחובותבפינת

נווהבשכונתשדהויצחקעופרהגלעדי,ש"ב
קואורדינטהX179135
קואורדינטהY572185

:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ

:גושיוחלקות
 38006גושמוסדר מהגוש, חלק , ,96חלקותבשלמות
חלקות222חלקי.

:מטרתהתכנית
ושינוייבהנחיותומגבלותהבנייהבנייההגדלתשטחיה

א158במגרשמגוריבאזור ברחבביתחד' 'משפחתי
ש"ב,נווהעופר'שכ,יפתחהגלעדי

:עיקריהוראותהתכנית
הזכויותהגדלתמבנייההעיקריי45%ל65%עבור

אבנייהתוספתבקומה'.
 קרקע לקומת אחת מקומה הקומות מספר +הגדלת

גגא(עלייתקומה'.(

זכויותקביעתבנייהשלבהיקשירותלמטרות35מ"ר
מחסעבור,וממרכבד"סככת.

מקדמיבניקושינוי4מ'ל3.8מ'בניקוויוקביעת
.עבורמחסוסככתרכב0.00

אדריכליועיצובלבינויהנחיותקביעת.
קרקעתכסיתוקביעתסטנדרטיבינוישינויתמרבי.


 בתכניתמעונייכל לעיי רשאי ,ובשעות בימי
האמור לקהלשהמשרדי פתוחי י ,באתרוכ

כלwww.pnim.gov.il. הפנימשרדשלהאינטרנט
בקרקעמעוניי ,הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבני

וככלהזכאילכעלפי,אתעצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100סעי ,התנגדותלהגיש ימי60בתורשאי

הפרסומי בי המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
בעתוני,ול לתכנוהמחוזיתהועדה מחוזבנייהלמשרדי
הדרו,4התקוהשבעבאר84100טל':08-6263795.

לתכנו מקומית ועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
שבעבנייהול באר , מנח 2בגי  שבע :'טלבאר

08-6463807

כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
בכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאתהוגשה

התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות
בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי

1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו



בארשבע:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז

מפורטתתכניתהפקדתבדברמסהודעה' 
5/03/159/17

ברחובצדקיהו'162מגוריבמגרשמס:שהתכנית
20,מצדהוילות,שבעבאר

הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי

ול בנייהלתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי הדרו מחוז
'מסבארשבעמופקדתתכניתמפורטתבנייהלתכנוול

5/03/159/17
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינויוכפיפות 5/03/159/3 
שינויוכפיפות 5/03/159/10 

שינוי 5/03/159/7 
כפיפות 5/02/102/155 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
,20צדקיהו'שטחהתכניתנמצאברח,בארשבע:יישוב

.שבעבאר,וילותמצדה
קואורדינאטהX 179610
קואורדינאטהY 574740

:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ
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:גושיוחלקות
 מוסדר 38123גוש מהגוש, חלק , בשלמות ,23חלות

.115קותחלקיחל
:מטרתהתכנית

מגוריבמגרשבנייהזכויותשטח(הגדלתתא(מס'162
.בארשבע,וילותמצדה,20צדקיהו'ברח

:עיקריהוראותהתכנית
1 מ. עיקרית למטרה הבנייה זכויות ל40%הגדלת

65%.
2.שלבהיקשרותלמטרתבנייהזכויות9.5%קביעת

רוסככת"מ8סמעללמפלסהכניסההקובעתעבורמח
מ35חניה"ר,ו34%הקובעתהכניסהלמפלסמתחת

.ד"עבורקומתמרתלצורכיאחסנהוממ
3.מחסלהקמתהנחיותקביעת.
4.חנייהסככתלהקמתהנחיותקביעת.
5.חנייהוסככתלמחסבנייקוויקביעת.
6.בנייההיתרילמתתנאיקביעת.
7.ועיצבינויהנחיותאדריכליקביעתוב.



 בתכניתמעונייכל לעיי רשאי ,ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלwww.pnim.gov.il. הפנימשרדשלהאינטרנט
בקרקעמעוניי ,הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבני

וככלהזכאילכעלפי,אתעצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100סעי ימי60בתולהגישהתנגדותרשאי,

הפרסומי בי המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
בעתוני,ול לתכנוהמחוזיתהועדה מחוזבנייהלמשרדי
הדרו,4התקוהשבעבאר84100טל':08-6263795.

לתכנו מקומית ועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
שבעבנייהול באר , מנח 2בגי  שבע :'טלבאר

08-6463807



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו




בארשבע:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז

מפורטתתכניתאישורבדברמסהודעה' 
5/03/119/61

'שכונהו29ברחובאבנר'26מגרשמס:שהתכנית
בארשבע

לחוקהתכנו117בהתאלסעי,נמסרתבזההודעה
בדבראישורתכניתמפורטת1965,ה"התשכ,בנייהוה
'5/03/119/61מס

איחודוחלוקהללא:איחודוחלוקה
תכניתשמכוחהניתלהוציא:והרשאותהיתריבנייה

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 5/03/119/36/ב 
שינוי 5/03/119/36/א 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.29אבנר:בארשבערחוב:יישוב

:גבולותהתכנית
.ומבתשריטבקוכחולרצוכמס

:גושיוחלקות
:136.חלקותבמלוא:38100גוש:מוסדר

קואורדינטהX: 178875
קואורדינטהY: 574475

:מטרתהתכנית
,29ברחובאבנר'26,תוספתלמגוריבתאשטחמס

.בארשבע

:עיקריהוראותהתכנית
%ל%45מ,הגדלתאחוזיבנייהלמטרהעיקרית.א
65שלבהיקשרותלמטרתבנייהזכויותוקביעת33
=6.58.%ר"מ
עלמנתלאשר'26)שינויקובניינקודתיבמגרשמס.ב

'.מ3.26ל'מ4מ)סככהקיימת
.קביעתהוראותעיצובאדריכלי.ג
.קביעתתנאילהוצאתהיתרבנייה.ד



הודעהעלהפקדתהתכניתפורסמהבעיתוניבתארי
21/07/2011הפרסומיובילקוט6278,א"התשע,עמ'

5999,10/08/2011בתארי.


 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
ול בנייהלתכנוהדרו מחוז , שבע,4התקוה באר
84100,טל':08-6263795 במשרדי. וכ :הועדה

ולבנייה לתכנושבעהמקומית באר , מנח 2בגיבאר
  08-6463807:'לטשבע מעונייו, בהכל לעיי רשאי

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




בארשבע:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז

תכניתאישורבדברמיתארהודעהמקומיתמס' 
5/03/162/31

42ביתמגוריברחובאליהוחכי:שהתכנית
בארשבע'שכונתרמותב

נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה 1965,ה"התשכ, תכנית אישור מיתארבדבר

מסמקומית'5/03/162/31
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה נ:והרשאותהיתרי שמכוחה להוציאתכנית ית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 5/במ/34/1 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.42חכיאליהו:בארשבערחוב:יישוב

בבארשבע'מגוריצמודיקרקעבשכונהרמותב

:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ
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:לקותגושיוח
:38343.גושיבחלקיות:לאמוסדר

קואורדינטהX: 182337
קואורדינטהY: 575775

מגרשי:219לתכניתבהתא5/במ/34/1
:מטרתהתכנית

מס במגרש בנייה תוספת ברח219' ' חכי ,42אליהו
בארשבע'שכונהרמותב

:עיקריהוראותהתכנית
1 .לקומ שימושי הלא המסד קומת מגוריהפיכת ת

בגודלכ 67מ"עיקרי(רשטח (למגורי ובגובהתיקני
עדהרצפהמפלסהנמכתמטר2.50תו

2.הקומותמספרקביעת,2וקומההכניסהמפלסמעל
אחתמתחתמפלסהכניסההקובעת

3  .ומתחת הגדלתזכויותהבנייהלמטרהעיקריתמעל
כ(ר"מ284רל"מ224.5למפלסהכניסההקובעתמ

60% (תוספת וקומהבנייהכולל בקומתמפלסהכניסה
'א
4 . זכויות למפלסבנייהקביעת מעל שרות למטרת

שלבהיקהקובעתמ36הכניסה"ר,שטחהגדלתכולל
ר"מ20רל"מ15שלחניהמקורהמ

5.להריסהמבניקביעת
6.זכויותבנייהביטולמרתעבורשרותלמטרות
7.תכסכקביעתמרביתקרקעית39%
8.הבנייבקווינקודתיישינויי
9.הבנייההיתרילהוצאתתנאיקביעת
10.אדריכלילעיצובהנחיות



בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
28/06/2012 הפרסומיובילקוט6458 ב"התשע, 'עמ,

5753,09/08/2012בתארי.


 נמצאת האמורה המחוזיתבמהתכנית הוועדה שרדי
84100בארשבע4התקוה,מחוזהדרובנייהלתכנוול

08-6263795:'טל במשרדי. וכ :המקומית הועדה
:'טלבארשבע2בגימנח,בארשבעלתכנוולבנייה
08-6463807,ומעונייכלובשעותבימיבהלעיירשאי

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


בארשבע:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז

מפורטתתכניתאישורבדברמסהודעה' 
5/03/203/47

24רחובהנרינויפלד'B 12,מגרשמס:שהתכנית
שכונתרמות

נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה 1965,ה"התשכ, אישור מפורטתבדבר תכנית
'5/03/203/47מס

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי 5/03/203/21 
שינוי 5/במ/6/3 
שינוי 5/במ/6/1 
שינוי 5/03/203/12 

:שטחיהכלוליבתכניתומקומה
.24נויפלדהנרי:בארשבערחוב:יישוב

:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ.

:גושיוחלקות
:3233.חלקותבמלוא:38161גוש
:259,266.חלקיחלקות:38161גוש

קואורדינטהX: 181725
קואורדינטהY: 575275

:מטרתהתכנית
B 12.במגרשבנייהכויותההגדלתז

:עיקריהוראותהתכנית
הזכויותהגדלתבנייהתוספתעבורעיקריתלמטרה

אבנייהשטחיובקומההקרקעבקומת'מ163מ''לר
.ר''מ175

אדריכליועיצובבינויהנחיותקביעת.


בתאריבעיתוניפורסמההתכניתהפקדתעלהודעה
,התשע,6083רסומיובילקוטהפ22/04/2010

.06/05/2010בתארי2861,'עמ


נמצאתהאמורההתכניתהמחוזיתהוועדהבמשרדי
84100בארשבע4התקוה,מחוזהדרובנייהלתכנוול

הועדההמקומית:וכבמשרדי.08-6263795:'טל
:'טלבארשבע2בגימנח,בארשבעלתכנוולבנייה
08-6463807,מעונייוכלובשעותבימיבהלעיירשאי

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


בארשבע:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז

מפורטתתכניתאישורבדברמסהודעה'5/03/211/33
שכונתנחלבקעA 382מגוריבמגרש:שהתכנית

לחוקהתכנו117תאלסעיבה,נמסרתבזההודעה
בדבראישורתכניתמפורטת1965,ה"התשכ,בנייהוה
'5/03/211/33מס

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
תכניתשמכוחהניתלהוציא:והרשאותהיתריבנייה

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 5/במ/63 
שינוי 5/03/211/24 
שינוי 5/במ/63/4 
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ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
–נחלבקע'שטחהתכניתנמצאבשכ,בארשבע:יישוב
ש"ב,3צביהויצחק'רח

:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ

:גושיוחלקות
:13.חלקותבמלוא:38313גוש:מוסדר
:58.חלקיחלקות:38313גוש

קואורדינטהX: 178875
קואורדינטהY: 570435

מגרשי:
A 382לתכניתבהתא5/03/211/24
B 382לתכניתבהתא5/03/211/24

:מטרתהתכנית
מגוריבמגרששינוייA382ברח'ויצחק3צביה,שכ'

.ש"ב,נחלבקע
:עיקריהוראותהתכנית

1.קמחומריהבנויקיימגורימבנההריסתלי.
2.חדשביתלבנייתבנייהומגבלותהנחיותקביעת

קשיחיבנייהמחומרי.
3.סטנדרטיתבינויתכניתשינוי.
4.מעיקריתלמטרהבנייהזכויותהגדלת130ל176
.ר"מ
5.משרותשטחיהגדלת21ל35מ"מחסעבור8ר
.דתקני"וממ,ר"מ15סככתרכב,ר"מ
6.תכסיתממרביהגדלתת121מ"לר139מ"ר.
7.למצלהבנייקוושינוי,ומחסחניהסככת.
8.אדריכליועיצובבינויהנחיותקביעת.



בתאריבעיתוניפורסמההתכניתהפקדתעלהודעה
17/05/2012הפרסומיובילקוט6404,ב"התשע,

.24/04/2012בתארי3540,'עמ


נמצאתהאמורההוועדההתכניתבמשרדיהמחוזית
84100בארשבע4התקוה,מחוזהדרובנייהלתכנוול

הועדההמקומית:וכבמשרדי.08-6263795:'טל
:'טלבארשבע2בגימנח,בארשבעלתכנוולבנייה
08-6463807,ומעונייכלובשעותבימיבהלעיירשאי

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


בארשבע:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז

מפורטתתכניתהפקדתהודעתביטולבדברהודעה
'5/03/107/111מס

'מגוריברחובהכותלהמערבישכונהא:שהתכנית
בארשבע

תכניתהפקדתהודעתביטולבדברהודעהבזהנמסרת
מס '5 /03 /107 /111 ,הפקדתה דבר על שהודעה

 לסעי וה89בהתא התכנו בנייהלחוק ה"התשכ,
1965,בתאריבעיתוניפורסמה10/02/2012ובילקוט

 6390הפרסומי ב"התשע, 3084'עמ, ,בתארי
13/03/2012.

איחודוחלוקהללאהסכמתהבעלי:איחודוחלוקה
בנייה להו:והרשאותהיתרי נית שמכוחה ציאתכנית

היתריאוהרשאותבחלקמתחוהתכנית
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינויוכפיפות 5/03/107/27 
שינויוכפיפות 5/03/107/8 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
כותלמערבירחוב'אשכונה,בארשבע:יישוב

קואורדינטהXX=179675
קואורדינטהYY=572900

:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ

:גושיוחלקות
מוסדרלא38024גוש,מהגושחלק,חלשות54חלקי.

מוסדר38116גוש,מהגושחלק,חלקות8חלקי.
'4.גושכתבארשבעמס

:מטרתהתכנית
 ממגרשי ציבור שביל מגרשי25,27העברת לבי

'ובהכותלהמערבישכבהתאלקייבפועלברח17,19
.בארשבע'א

:עיקריהוראותהתכנית
.איחודוחלוקתמגרשיללאהסכמתבעליא
תאי(בימגרשימגורי.)פ.צ.ש(ביטולמעברציבוריב

(27-25.שטח
ג ציבורי מעבר תכנו)שביל ( מגורי מגרשי בי)תאי

(19-17.שטח
.שיקביעתקוויבנייבהתאלגבולותהחדד
עיקריותבמה בנייהזכויותקביעת"לשטחיבהתאר

בהתייחס המקוריי המגרשיהחדשה לפרצלציה
י"שניתנהלתכניתהקודמתעפ6%ובהתחשבלהקלהב

.החוק
כוללו שירות לשטחי בנייה ומגבלות זכויות קביעת

עבורהבנייוקווימחסני.
.בנייהקביעתתנאילמתהיתריז


 בתכניתמעונייכל לעיי רשאי הועדה:במשרדי,
ול לתכנו הדרובנייההמחוזית מחוז , באר4התקוה

 ועדה:ובמשרדי08-6263795:'טל84100שבע
ול לתכנו שבעבנייהמקומית באר , מנח 2בגיבאר

 08-6463807:'טלשבע ,שהמשרדי ושעות בימי
משרדשלהאינטרנטבאתרוכ.האמוריפתוחילקהל

הפני www.pnim.gov.il.


נתיבות:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז

מפורטתתכניתהפקדתבדברמסהודעה' 
22/03/104/27

מגרשלמסחרבאזורהתעשייהנתיבות:שהתכנית
הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק

1965,ה"התשכ,בנייהוה במשרדיהוועדההמחוזיתכי
מחוזהדרוובמשרדיהועדההמקומיתבנייהלתכנוול
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ול בנייהלתכנו מפורטת תכנית מופקדת 'מסנתיבות
22/03/104/27

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
וישינ 22/03/104/6 
שינוי 22/03/104/8 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
יישוב נתיבות: נתיבות, התעשייה אזור רח, 'בעלי

.האומ'המסגרורח'רח,המלאכה
קואורדינטהX161700
קואורדינטהY592050

:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ

:גושיוחלקות
 מוסדר 39583גוש , בשלמות 38חלקות ,חלקות חלקי

60,64,65.
:מטרתהתכנית

בא למסחר שטח להקמת תכנונית מסגרת .ת"יצירת
יקרקעוקביעתזכויותומגבלותייעודישינוייב"נתיבותע

.בנייה
:עיקריהוראותהתכנית

א . ושפייעודשינוי תעשייה מאזור למסחר"הקרקע פ
.פלדר"ומשפ

.והתכליותהמותרותלמסחרהגדרתהשימושי.ב
.בנייההוראותומגבלות,הגדרתזכויות.ג
.בנייהקביעתתנאילמתהיתר.ד


 בתכניתמעונייכל לעיי רשאי ,ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלwww.pnim.gov.il. הפנימשרדשלהאינטרנט
בקרקעמעוניי ת, פרט בכל או בבניהרואה אחר כנוני

וככלהזכאילכעלפי,אתעצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100סעי ,התנגדותלהגיש ימי60בתורשאי

הפרסומי בי המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
בעתוני,ול לתכנוהמחוזיתהועדה מחוזבנייהלמשרדי
הדרו,4התקוהשבעבאר84100טל':08-6263795.

לתכנוהע מקומית ועדה למשרדי יומצא ההתנגדות תק
נתיבותבנייהול , ירושלי 4שד :'טל80200נתיבות

08-9938735



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייההו נוהל סדרי
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו



בארטוביה:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז

מפורטתתכניתהפקדתבדברמסהודעה' 
8/03/112/21

,תכניתלחלוקהשלמגרשמשקעזר:שהתכנית
כפרורבורג,משפחתירושלמי

הודעה בזה נמסרת בהת, לסעי 89אהתכנו לחוק
בנייהוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי

ול בנייהלתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי הדרו מחוז
'מסבארטוביהמופקדתתכניתמפורטתבנייהלתכנוול

8/03/112/21
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה לה:והרשאותהיתרי נית שמכוחה וציאתכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 8/03/112 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
יישוב ורבורג: כפר , עזר מגרשמשק , 40חלקה ,גוש
2745,103מגרש,ורבורגכפרבמושב.

קואורדינטהX174420
קואורדינטהY625850

:גבולותהתכנית
ומבתשריטבקוכחולרצוכמס

:גושיוחלקותבתכנית
מוסדר2745גוש,מהגושחלק,3-6,10-20,22-45, 47-

54,56-58,63,67-69, ,71,חלקות55חלקי.
 מוסדר 2746גוש מהגוש, חלק ,2-5,7-21,23-24,26-

32,35,37-38,42,46,48-98.
 מוסדר 2748גוש מהגוש, חלק ,3-10,17,18,21-

43,56,15,16,51-55,48,חלקות49חלקי.
מוסדר2749גוש,מהגושחלק,4-40.
 מוסדר 2745גוש מהגוש, חלק , בשלמות ,40חלקות
חלקות58חלקי.

:מטרתהתכנית
א מגורי מגרש יצירת הינה התכנית מטרת ע' י"חדש

שטח תאי חלוקתמגרשמשקעזרלשני .זכויותקביעת
.כניתלהלכמפורטבסעיעיקריהוראותהתבנייהה

:עיקריהוראותהתכנית
)'103מגרשמס(אזורמגוריומשקיעזרייעודמשינוי.א

תא(ולמשקעזר).'208תאשטחמס('לאזורמגוריא
209שטח.(

תא')המרבייבאזורמגוריאבנייהקביעתשטחיה.ב
שטחמס '208 מ244ל) "מתוכמ200ר"המהוויר

.שטחעיקרי
ג הקביע. תא)המרבייבאזורמשקעזרבנייהתשטחי

רהמהווי"מ294רמתוכ"מ399ל)'209שטחמס
עיקריישטחי.

.הוספתשימושבמגרשמשקעזר.ד
.בנייהקביעתהוראותלתשתיותותנאילמתהיתרי.ה
קביעתשלביביצועהתכנית.ו
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 בתכניתמעונייכל לעיי רשאי ,ובשעות בימי
לקהלשהמש פתוחי האמורי רדי ,באתרוכ

כלwww.pnim.gov.il. הפנימשרדשלהאינטרנט
בקרקעמעוניי ,הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבני

וככלהזכאילכעלפי,אתעצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100סעי ,התנגדותלהגיש ימי60בתורשאי

ב המאוחרת ההודעה של פרסומה הפרסומיממועד י
בעתוני,ול לתכנוהמחוזיתהועדה מחוזבנייהלמשרדי
הדרו,4התקוהשבעבאר84100טל':08-6263795.

לתכנו מקומית ועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
08-8503404:'טלבארטוביה,בארטוביהבנייהול



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
בכתבהוגשהאתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוט

התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות
בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי

1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו



בארטוביה:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז

מפורטתתכניתאישורבדברמסהודעה' 
8/03/111/19

נירבני50פיצולנחלהמגש:כניתשהת
נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה מפורטת1965,ה"התשכ, תכנית אישור בדבר
'8/03/111/19מס

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:ותהמתייחסתלתכניותהבא

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 7/03/348/3 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
יישוב בניניר: ניר, בנימושב ,המועצה בתחו

האזוריתבארטוביה

:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ.

:גושיוחלקות
:4647.חלקיחלקות:2934גוש:מוסדר
:2.ואחלקותבמל:2936גוש
:1617.חלקיחלקות:2936גוש

קואורדינטהX: 176000
קואורדינטהY: 619000

:מטרתהתכנית
שלחלקייעודישינוי"ע,יישובכפריפיצולאזורלמגוריב
.והפיכתולמגרשעצמאיונפרד'מהאזורלמגוריא

:עיקריהוראותהתכנית
א מחוזית. ועדה בסמכות מפורטת תכנית , איחודללא

.וחלוקה
ב . בייעודשינוי מגורי מאזור כפריחלק לאזוריישוב

).2תאשטח')מגוריא
ג קביעתשטחיהבנייההמרבייבאזורמגוריא. ')תא

2שטח(ל240מ"מתוכמ200ר"עיקריישטחיר.

יישובקביעתשטחיהבנייההמרבייבאזורמגוריב.ד
(כפרי שטח 1bתא "מ360ל) מתוכ ר"מ250ר

עיקריי שטחי . בניית של"יח1תותר כולל בשטח ד
"מ360 שירות+עיקרי(ר + (הצמודה קטנה דיור יחידת
ר"מ55שלאתעלהעל,אליה

ה .כלליות והנחיות והשימושי התכליות קביעת
.לתשתיות

.בנייהקביעתהתנאילמתהיתר.ו
.קביעתקוויהבנייבמגרשי.ז


בתאריהודעה בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על
16/12/2011הפרסומיובילקוט6354,ב"התשע,

.05/01/2012בתארי1836,'עמ


 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
84100בארשבע4התקוה,מחוזהדרובנייהלתכנוול

08-6263795:'טל במשרדי. וכ :המקומית הועדה
ול טוביהבנייהלתכנו באר טוביה, -08:'טלבאר
8503404 מעונייו, ובשעותכל בימי בה לעיי רשאי

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


ערבהתיכונה:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז

מספרמפורטתתכניתהפקדתבדברהודעה: 
30/03/313

הרחבתמושבחצבה:תכניתשה
הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי
ול בנייהלתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי הדרו מחוז
ול בנייהלתכנומפורטת תכנית מופקדת תיכונה ערבה

'30/03/313מס
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
כפיפות 10/03/134/1 
כפיפות 10/03/134/2 
כפיפות 30/מק/3008 
כפיפות תמא/34 
כפיפות תממ/4/14/70 
כפיפות תמא/34/ב/3 
כפיפות תמא/34/ב/4 

כפיפותושינוי 10/03/134 
כפיפות תממ/4/14 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
מושבחצבה:יישוב

מזרחמערבקואורדינטה–Y520.500)מרכזי"נצ(
צפודרוקואורדינטה–X227.000)מרכזי"נצ(

:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ
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:גושיוחלקות
.2חלקיחלקות,חלקמהגוש,39052דרגושמוס

:מטרתהתכנית
חצבהבמושבקהילתיתלהרחבהתכנוניתמסגרתיצירת

"ע של תוספת 120י מסוג מגרשי"א מגורי 69ו"
.מגרשילתיירותעהנחיותמיוחדות

:עיקריהוראותהתכנית
א . לאחלהתכניתמקומיתייעודשינוי קרקעמשטחבו

,לשביל,פ"לשצ,למתקניהנדסיי,ירותלתי,למגוריא
.לקרקעחקלאית,לדרמשולבת,לחניו,לדרמוצעת

.קביעתשימושימותריבמגרשיהשוני.ב
.לשטחיעיקרייולשטחישרותבנייהקביעתזכויות.ג
.בנייהקביעתהנחיותומגבלות.ד


 בתכניתמעונייכל לעיי רשאי ,ובשעות בימי
לקהלשהמשרד פתוחי האמורי י ,באתרוכ
כלwww.pnim.gov.il. הפנימשרדשלהאינטרנט

בקרקעמעוניי ,הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבני
וככלהזכאילכעלפי,אתעצמונפגעעלידיהתכנית

לחוק100סעי ,התנגדותלהגיש ימי60בתורשאי
בי המאוחרת ההודעה של פרסומה הפרסומיממועד

בעתוני,ול לתכנוהמחוזיתהועדה מחוזבנייהלמשרדי
הדרו,4התקוהשבעבאר84100טל':08-6263795.

לתכנו מקומית ועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
תיכונהבנייהול ערבה ד, נ.ספיר . 86825ערבה ,טל'

08-6592216



 א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית כהתנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו




רמתנגב:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז

מפורטתתכניתהפקדתבדברמסהודעה' 
20/03/106/5

חינגברביבי:שהתכנית
הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי
ול בנייהלתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי הדרו מחוז
ול בנייהלתכנו מפורטת תכנית מופקדת נגב 'מסרמת

20/03/106/5
דוחלוקהללאאיחו:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 20/מק/3007 
שינוי 20/03/106 
שינוי משד/8 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
קיבורביבי:יישוב

קואורדינטהX553050
קואורדינטהY172900

:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ

:גושיוחלקות
מוסדר100184גוש,מהגושחלק,לבשלמותר.חלקות,
חלקות6חלקי,7,12,14,15,16,39,45.

:מטרתהתכנית
הכוללתיירותלמתחהמיועדתתכנוניתמסגרתיצירת

חייובעליצומחתצוגות,יצירה,והסעדהלינה.
:קריהוראותהתכניתעי
1.ייעודשינויקרקעי

שטחפרטיפתוחודר,נופשוספורט,אזורחקלאי:מ
,קיימת
.שטחפרטיפתוחודרכי,תיירות:ל
2 הוראות. קביעת התכליות, בדבר לרבות ,השימושי,

הבנייקווי,הקומותמספר,הבנייהואחוזישטחי,הנחיות
הוראותלפיתוח,הוראותסביבתיות,פיתוחסביבתי,בינוי

ב בנייה היתרי למת תנאי וקביעת יייעודתשתיות
.הקרקעכמפורטבתכנית



 בתכניתמעונייכל לעיי רשאי ,ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלwww.pnim.gov.il. הפנימשרדשלהאינטרנט
בקרקעמעוניי ת, פרט בכל או בבניהרואה אחר כנוני

וככלהזכאילכעלפי,אתעצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100סעי ,התנגדותלהגיש ימי60בתורשאי

הפרסומי בי המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
בעתוני,ול לתכנוהמחוזיתהועדה מחוזבנייהלמשרדי
הדרו,4התקוהשבעבאר84100טל':08-6263795.

לתכנוהע מקומית ועדה למשרדי יומצא ההתנגדות תק
08-6564129:'טל,רמתנגבבנייהול



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

בהתנגדויותלתכני(בנייהוה נוהל תסמכויותחוקרסדרי
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו




שמעוני:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז

מפורטתתכניתהפקדתבדברמסהודעה' 
7/02/302/23

צומתמבטחי,תחנתתדלוק:שהתכנית
לחוקהתכנו89בהתאלסעי,נמסרתבזההודעה

בנייהוה 1965ה"התשכ, , הוועדהכי במשרדי
המחוזי ולת בנייהלתכנוובמשרדי הדרו מחוז

ול לתכנו המקומית מופקדתבנייההועדה שמעוני
מפורטתמסתכנית'7/02/302/23

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
ישינו 7/03/176 
שינוי משד/16 

כפיפות תמא/35 
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סוגהיחס התכניתמספר 
כפיפות תמא/18/4 
כפיפות תממ/4/14 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
יישוב ישע: ,מבטחי לצומת הסמו חקלאי שטח ,על
 232דר ודר2310צוחר לגוש בתחוהמובילה

אשכול:מועצהאזורית

קואורדינטהX143100
קואורדינטהY574000

:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ

:גושיוחלקות
מוסדר100309גוש,מהגושחלק,חלקות9חלקי,12,21.

:מטרתהתכנית
.ליעדשטחלתחנתתדלוק

:עיקריהוראותהתכנית
א . משינוי ייעוד חקלאיתלתחנתתדלוק דרכיקרקע

ופרטיפתוח
יהבנילקבועתנאילמתהיתר.ב
.בנייהקביעתהנחיותזכויותומגבלות.ג
.קביעתשימושיותכליותמותרות.ד


 בתכניתמעונייכל לעיי רשאי ,ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלwww.pnim.gov.il. הפנימשרדשלהאינטרנט
בקרקעמעוניי ,הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבני

עצמוהתכניתאתידיעלנפגע,פיעללכהזכאיכלוכ
לחוק100סעי ,התנגדותלהגיש ימי60בתורשאי

הפרסומי בי המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
בעתוני,ול לתכנוהמחוזיתהועדה מחוזבנייהלמשרדי
הדרו,4התקוהשבעבאר84100טל':08-6263795.

למשרדי יומצא ההתנגדות לתכנוהעתק מקומית ועדה
08-6899696:'טלשדרות,שמעוניבנייהול



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי
עבודתווסדרי(,ט"תשמ1989.




שמעוני:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז

מפורטתתכניתהפקדתבדברמסהודעה' 
7/03/139/8

כסייפה,43שכונה123,מגרש:שהתכנית
לחוקהתכנו89בהתאלסעי,נמסרתבזההודעה

בנייהוה 1965ה"התשכ, , הוועדהכי במשרדי
 ולהמחוזית מבנייהלתכנוובמשרדי הדרו חוז

ול לתכנו המקומית מופקדתבנייההועדה שמעוני
מפורטתמסתכנית'7/03/139/8

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי 7/03/319 
:יהכלוליבתכניתומקומהשטח
בכסיפה123מגרש43שכונה,כסייפה:יישוב

קואורדינטהXX=208625
קואורדינטהYY=572950

:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ

:גושיוחלקות
מוסדר100570גוש,חלקות1חלקי.

:מטרתהתכנית
בני קוי ,שינוי אחוזי עיקבנייההגדלת ריותלמטרות

במגרש123ולשירותשכונה43בכסיפה.
:עיקריהוראותהתכנית

א . בתשריטבנייההגדלתאחוזי כמסומ בני קוי ושינוי
.מצבמוצע

.ב 90%מתוכ100%ילמרביהבנייהקביעתשטחי
עיקרייישטחיהמהווי.

.ד"יח5דל"יח2דמ"יח'הגדלתמס.ג
.והמגבלותקביעתהשימושיהמותרי.ד
.בנייהקביעתתנאילמתהיתרי.ה
.קביעתהנחיותלבנויועצובאדרכלי.ו


 בתכניתמעונייכל לעיי רשאי ,ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלwww.pnim.gov.il. הפנימשרדשלהאינטרנט
בקרקעמעוניי ,הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבני

וככלהזכאילכעלפי,תעצמונפגעעלידיהתכניתא
לחוק100סעי ,התנגדותלהגיש ימי60בתורשאי

הפרסומי בי המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
בעתוני,ול לתכנוהמחוזיתהועדה מחוזבנייהלמשרדי
הדרו,4התקוהשבעבאר84100טל':08-6263795.

יומצא ההתנגדות לתכנוהעתק מקומית ועדה למשרדי
08-6899696:'טלשדרות,שמעוניבנייהול



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

בהתנגדויותלתכניתסמכויותחו(בנייהוה נוהל קרסדרי
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו




שמעוני:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז

מפורטתתכניתהפקדתבדברמסהודעה' 
7/03/240/27

חורה,10שכונה'2,מגרשמס:שהתכנית
לחוקהתכנו89בהתאלסעי,נמסרתבזההודעה

בנייהוה 1965ה"התשכ, , הוועדהכי במשרדי
 המחוזית בנייהוללתכנוובמשרדי הדרו מחוז

ול לתכנו המקומית מופקדתבנייההועדה שמעוני
מפורטתמסתכנית'7/03/240/27

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
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בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי 7/03/240/3 
כפיפות 7/03/240 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
חורה'10שכ2מגרש,חורה:יישוב

קואורדינטהX195,275
קואורדינטהY578,775

:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ

:גושיוחלקות
מוסדרלא100013גוש,מהגושחלק,חלקות1חלקי.
:מטרתהתכנית

זכ הגדלת ,בנייהויות שלישית קומה קווי,תוספת שינוי
.חורה'10שכ'2דבמגרשמס"בנייוהוספתשלושיח

:עיקריהוראותהתכנית
•זכויותבנייההגדלתבמגרש10מ520מ"ל1200ר
.רהמהווישטחיעיקריי"מ955רמתוכ"מ
•יח3תוספת"שסהכד"יהיויח5כ"במגרשד.
•קועפשינויבניתשריט"ויי.
•שלישיתקומהתוספת.
•והשימושיהתכליותקביעת.
•ופיתוחבינויהוראותקביעת.
•היתרלמתתנאיבנייהקביעת.



 בתכניתמעונייכל לעיי רשאי ,ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלwww.pnim.gov.il. הפנימשרדשלהאינטרנט
בקרקעניימעו ,הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבני

וככלהזכאילכעלפי,אתעצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100סעי ,התנגדותלהגיש ימי60בתורשאי

הפרסומי בי המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
בעתוני,ול לתכנוהמחוזיתהועדה מחוזבנייהלמשרדי
הדרו,באר4התקוהשבע84100טל':08-6263795.

לתכנו מקומית ועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
08-6899696:'טל,שמעוניבנייהול



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו




שמעוני:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז

מפורטתתכניתהפקדתבדברמסהודעה'
7/03/240/30

חורה,10שכונה78,מגוריבמגרש:שהתכנית
הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק

1965,ה"תשכה,בנייהוה במשרדיהוועדההמחוזיתכי
ועדההמקומיתומחוזהדרוובמשרדיהבנייהלתכנוול

ול בנייהלתכנו מפורטת תכנית מופקדת שמעונימס'
7/03/240/30

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:ותהבאותהמתייחסתלתכני

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 7/03/240 
שינוי צ"תרש/1/30/4 
שינוי 7/03/240/3 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
חורה78מגרש10שכונה,חורה:יישוב

קואורדינטהXX=195300
קואורדינטהYY=579125

:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ

:לקותגושיוח
מוסדר100557גוש,מהגושחלק,בשלמות60חלקות,

89,90,חלקות78חלקי.
:מטרתהתכנית

 אחוזי והגדלת בני קוי עיקריותבנייהשינוי למטרות
 במגרש מבני שני ובנית שירות שכונה,78ולמטרות

.חורה,10
:עיקריהוראותהתכנית

+21.1%עיקרי75%עיקריל40%הגדלתאחוזימ.א
.לשטחישירות

מ6שינויקוויבנייאחורימ.ב 'מ5ל 'ממ3.5ומזרחי' 
מ2.7ל'בחלק.
.דבמגרש"יח4קביעת.ג
.קביעתהשימושיהמותריוהמגבלות.ד
.בנייהקביעתתנאילמתהיתרי.ה
.קביעתהנחיותלבנויועצובאדריכלי.ו


 בתכניתמעונייכל לעיי רשאי ,ובשעות בימי
לקהלש פתוחי האמורי המשרדי ,באתרוכ

כלwww.pnim.gov.il. הפנימשרדשלהאינטרנט
בקרקעמעוניי ,הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבני

וככלהזכאילכעלפי,אתעצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100סעי ,התנגדותלהגיש ימי60בתורשאי

המאוחר ההודעה של פרסומה הפרסומיממועד בי ת
בעתוני,ול לתכנוהמחוזיתהועדה מחוזבנייהלמשרדי
הדרו,4התקוהשבעבאר84100טל':08-6263795.

לתכנו מקומית ועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
08-6899696:'טלשדרות,שמעוניבנייהול



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
פירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאתהוגשהבכתבב

התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות
בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי

1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו
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שמעוני:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז

מפורטתתכניתהפקדתבדברמסהודעה' 
7/03/311/33

ערערהבנגב,2שכונה77,מגרש:יתשהתכנ
הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי
ול בנייהלתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי הדרו מחוז
ול בנייהלתכנו מפורטת תכנית מופקדת שמעונימס' 

7/03/311/33
דוחלוקהללאאיחו:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 7/03/311/1/ב 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
ערערהבנגב,'2שכ,77מגרש,ערערהבנגב:יישוב

קואורדינטהX203375
קואורדינטהY563700

:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ

:גושיוחלקות
מוסדרלא100084/4גוש,מהגושחלק,חלקות1חלקי.
:מטרתהתכנית
בניי קווי ,שינוי בנייה אחוזי קומה,הגדלת תוספת

מס והגדלת שלישית "יח' מ 2ד "יח3ל במגרש ,77ד
2שכונה,בנגבערערה.

:עיקריהוראותהתכנית
 ה• שטחי אבנייהקביעת מגורי באזור המרבי 'ל

"מ1005 מתוכמ914ר "עיקריישטחיהמהווהר 
מ91ו"שירותלצורר.
•קוובתשריטבנייהשינוילמסומבהתאצדדי.
•והשימושיהתכליותקביעת.
•ומגבלותהוראותהנחיותבנייהקביעת.
•היתרילמתהתנאיהבנייקביעת.



 בתכניתמעונייכל לעיי רשאי ,ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלwww.pnim.gov.il. הפנימשרדשלהאינטרנט
בקרקעמעוניי ,הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבני

וככלהזכאילכעלפי,אתעצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100סעי להגישהת, ימי60בתונגדותרשאי

הפרסומי בי המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
בעתוני,ול לתכנוהמחוזיתהועדה מחוזבנייהלמשרדי
הדרו,4התקוהשבעבאר84100טל':08-6263795.

לתכנו מקומית ועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
08-6899696:'טלשדרות,שמעוניבנייהול



התנגדותכ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו



שמעוני:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז

:ברהפקדתתכניתמפורטתמספרהודעהבד 
7/03/546

התכניתש:בנגבערערה–שכונה9
הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק

1965,ה"התשכ,בנייהוה במשרדיהוועדההמחוזיתכי
ול בנייהלתכנוהמקומיתהועדה מחוזהדרוובמשרדי
ול בנייהלתכנו מפורטת תכנית מופקדת שמעונימס'

7/03/546
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 7/02/311/8 
שינוי 7/02/310/2 
שינוי 7/02/310/3 
שינוי 7/02/310/16 

כפיפות תמא/34/ב/3 
1/313/03/7גובל
2/312/03/7גובל
4/311/03/7גובל

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
9שכונה,ערערהבנגב:יישוב

קואורדינטהX203/250
קואורדינטהY562/750

:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ

:גושיוחלקות
מוסדר 100084/5גוש מהגוש, חלק , חלקות ,4חלקי

14,15.
 100526גושמוסדר מהגוש, חלק , ,1חלקותבשלמות
חלקות67,68חלקי.
מוסדר400257גוש,מהגושחלק,חלקות1חלקי.
 שומא ארעי(63גוש טלה) נחל מהגוש, חלק ,חלקי

23חלקות.
 שומא ארעי(65גוש טלה) נחל מהגוש, חלק ,חלקי

3חלקות,4,16,18.
:מטרתהתכנית

 בת חדשה מגורי שכונת ו289הקמת מגרשי571
.בישובערערהבנגב9דבשכונה"יח

:עיקריהוראותהתכנית
א . קרקעשינוי בעתידמאזורייעוד לתכנו ודר"שצ, פ

מגומאושרת אלאזור רי טיילת', ציבור, מבני ,נחל,
.'דרכיוכו,פ"שצ
.קביעתזכויותומגבלותבנייה.ב
.קביעתהוראותפיתוחשטח.ג
.קביעתתנאילמתהיתרבנייה.ד
קביעתשלביותפיתוח.ה
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 בתכניתמעונייכל לעיי רשאי ,ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלwww.pnim.gov.il. הפנימשרדשלהאינטרנט
בקרקעמעוניי ,הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבני

וככלהזכאילכעלפי,אתעצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100סעי ,התנגדותלהגיש ימי60בתורשאי

הפרסומי בי המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
בעתוני,לתכנהמחוזיתהועדה וללמשרדי בנייהומחוז
הדרו,4התקוהשבעבאר84100טל':08-6263795.

לתכנו מקומית ועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
08-6899696:'טלשדרות,שמעוניבנייהול



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה

היאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנוהעובדותשעליה
בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי

1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו



שמעוני:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז

תכניתאישורבדברמיתארהודעהמקומיתמס' 
7/02/177/20

חורה6שכונה'100מגרשמגורימס:שהתכנית
זההודעהנמסרתב , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965,ה"התשכ, תכנית אישור מיתארבדבר
מסמקומית'7/02/177/20

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 7/מב/91 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
חורה100מגרש6שכונה,חורה:יישוב

קואורדינטהXX=194536
קואורדינטהYY=577313

:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ

:גושיוחלקות
:1.חלקיחלקות:1גוש:מוסדר

מגרשי:100לתכניתבהתא7/מב/91

:מטרתהתכנית
•זכויותאבנייההגדלתמגוריבמגרש'מס'100שכונה
.בישובחורה6
•מאחוריבנייקוישינוי10מ'ל5,מקדמי7מ'ל5
'מ2.75ל'מ3צדדיימינימ',מ

'.מ2.65ל'מ3וצדדישמאלימ
:עיקריהוראותהתכנית

.ושינויקוויבנייבנייההגדלתזכויות.א
78%מתוכ98%ילמרביהבנייהשטחיקביעת.ב

עיקרייישטחיהמהווי.
.דבמגרש"יח6קביעת.ג
.קביעתהשימושיהמותריוהמגבלות.ד

.בנייהקביעתתנאילמתהיתרי.ה
.קביעתהנחיותלבנויועצובאדרכלי.ו


בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
ובילקוטהפרסומי23/03/2012 6377 ב"התשע, 'עמ,

2597,15/02/2012בתארי.


 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
84100בארשבע4התקוה,מחוזהדרובנייהלתכנוול

08-6263795:'טל במשרדי. וכ :המקומית הועדה
ולבנייה לתכנושמעוני   , טלשדרות':08-6899696,

מעונייו כל בה לעיי שהמשרדירשאי ובשעות בימי
פתוחילקהל האמורי משרדשלהאינטרנטובאתר,

הפני www.pnim.gov.il.


שמעוני:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז

מפורטתתכניתאישורבדברמסהודעה' 
7/03/149/16
מושבזמרת265מגרש:שהתכנית
נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

בנייההו מפורטת1965,ה"התשכ, תכנית אישור בדבר
'7/03/149/16מס

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 7/03/149/5 
ביטול 7/03/168/2 

כפיפות 7/02/328 
ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.זמרת:יישוב
באזורהצפונימזרחישלהמושב
בתחומועצהאזוריתשדותנגב

:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ.

:גושיוחלקות
:30.חלקותבמלוא:996גוש:מוסדר
:108.חלקותבמלוא:996גוש
:90.חלקיחלקות:996גוש

קואורדינטהX: 157600
קואורדינטהY: 595550

:מטרתהתכנית
ייעודשינויבנייהזכויותוקביעת

:עיקריהוראותהתכנית
מגרשאיחוד265מגרשע276.
 משינוי ייעוד ציבור"מ276גרש מבני ,"שטח 
".כפרייישובמגוריב"ל
בנייהוהוראותזכויותקביעת ,בניי קווי תוספת,שינוי

זכויותבנייה
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בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
16/09/2011 הפרסומיובילקוט6315 ב"התשע, 'עמ,

436,07/11/2011בתארי.


 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
84100בארשבע4התקוה,מחוזהדרובנייהלתכנוול

הועדההמקומיתלתכנווכבמשרדי.08-6263795:'טל
כלמעונייו,08-6899696:'טלשדרות,שמעוניולבנייה

האמורי שהמשרדי ובשעות בימי בה לעיי רשאי
לקהל פתוחי הפנימשרדשלהאינטרנטובאתר,

www.pnim.gov.il.


שמעוני:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז

תכניתאישורבדברמיתארהודעהמקומיתמס' 
7/03/225/4
תחנתשאיבהכרשלו:שהתכנית
נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965,ה"התשכ, תכנית אישור מיתארבדבר
מסמקומית'7/03/225/4

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:ייחסתלתכניותהבאותהמת

סוגהיחס התכניתמספר 
כפיפות תמ''4מ/14 
כפיפות תמא/34/ב/4 
כפיפות תמא/34 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
מזרחיתלקיבוכרשלו,כרשלו:יישוב

:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ.

:גושיוחלקות
:910,17,27.מלואחלקותב:100305גוש:מוסדר

קואורדינטהX: 132220
קואורדינטהY: 571130

:מטרתהתכנית
 הנדסי מתק להקמת תכנונית מסגרת תחנת–יצירת

למישפד(שאיבהמי".(

:עיקריהוראותהתכנית
.ייעודקרקעשינוי.א
.קביעתשימושימותרי.ב
.שרותלשטחיעיקרייולשטחיבנייהקביעתזכויות.ג
.בנייהקביעתהנחיותומגבלות.ד
קביעתהוראותלמניעתמפגעיסביבתיי.ה
.בנייהקביעתתנאילהוצאתהיתרי.ו


בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
27/01/2012 הפרסומיובילקוט6354 ב"התשע, 'עמ,

1840,05/01/2012בתארי.


 נמצאת האמורה המחוזיתבמשרדיהתכנית הוועדה
84100בארשבע4התקוה,מחוזהדרובנייהלתכנוול

08-6263795:'טל במשרדי. וכהמקומית הועדה

ולבנייה לתכנושמעוני ,08-6899696:'טל,שדרות,
מעונייו שהמשרדיכל ובשעות בימי בה לעיי רשאי

פתוחילקהל האמורי משרדשלהאינטרנטובאתר,
הפניil.gov.pnim.www.




שמעוני:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז

מפורטתתכניתאישורבדברמסהודעה' 
7/03/233/3

מושבמבטחי:שהתכנית
נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה מפורטת1965,ה"התשכ, תכנית אישור בדבר
'7/03/233/3מס

אוחלוקהבהסכמתכלהבעלי/איחודו:איחודוחלוקה
בחלקמתחוהתכנית/בכלתחוהתכנית

בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי 7/03/233 
שינוי 7/03/176 
שינוי 7/03/239 
שינוי 7/03/233/1 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.מבטחי:יישוב

:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ.

:גושיוחלקות
:56,12,14,3940,43.חלקיחלקות:100299גוש
:21.חלקיחלקות:100309גוש
:1718,26,70,76,79.חלקיחלקות:100334גוש
:169.חלקותבמלוא:100336גוש
:158,6063.חלקותבמלוא:100340גוש
:59.חלקיחלקות:100340גוש

קואורדינטהX: 143500
קואורדינטהY: 572500

:מטרתהתכנית
1 .על בעלי בהסכמת מגרשי וחלוקת איחוד תכנית

.חלקמהתכנית
2.אחלקהחלוקת'למלשטחהנחלותשלולשטחגורי

.חקלאי
3.ומגבלותהנחיותזכויותבנייהקביעת.
4.ציבורשטחיומיקובהיקשינוי.
5.במתחבניקוויקביעת.
6.קרקעשינויייעודבישובמגורילאזורחקלאימשטח

חקלאי מגוריא, לאזור ציבור', לשטחלבניני ,לדרכי,
.פי"לדרכימשולבותולשצ

7 שינו. מי ושצייעוד ציבור לבניני לשטח"שטח פ
מסחרי ולאזור הנדסיי למתקני ,ולדרכי לדרכי

.משולבות
8.סביבתיותהנחיותמת.
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בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
01/07/2010הפרסומיובילקוט6116,התשע,

.05/08/2010בתארי4249,'עמ


 נמצאת האמורה המחוזיתבמשרהתכנית הוועדה די
84100בארשבע4התקוה,מחוזהדרובנייהלתכנוול

08-6263795:'טל במשרדי. וכ :המקומית הועדה
ולבנייה לתכנושמעוני ,  ,08-6899696:'טלשדרות

מעונייו שהמשרדיכל ובשעות בימי בה לעיי רשאי
פתוחילקהל האמורי משרדשלהאינטרנטובאתר,

הפני www.pnim.gov.il.


שמעוני:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז

מפורטתתכניתאישורבדברמסהודעה' 
7/03/311/23

ערערה,'9300א93מגרש2שכונה:שהתכנית
בנגב

נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה מפורטת1965,ה"התשכ, תכנית אישור בדבר
'7/03/311/23מס

ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

מספרהתכניתסוגהיחס
ב/7/03/311/1שינוי

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
2לידהמסגדבשכונה9300מגרש,ערערהבנגב:יישוב

:התכניתגבולות
רצוכחולבקובתשריטכמסומ.

:גושיוחלקות
:50.חלקותבמלוא:100084/10גוש
:22חלקיחלקות:100084/10גוש

קואורדינטהX: 203575
קואורדינטהY: 563600

:מטרתהתכנית
 הגדלתמס,בנייההגדלתאחוזי הבניי קווי שינוי ד"יח"

שכ9300במגרש"2בנגבערערה

התכניתעיקריהוראות:
להמרבייהבנייהשטחיקביעתמ1000א"מתוכר

רהמהווישטחיעיקריי"מ925
קביעתיח4ב"במגרשד.

והשימושיהתכליותקביעתג.
היתרילמתהתנאיקביעתבנייהד.
.הקביעתשלביביצועהתכנית

היתרילמתתנאיבנייהו
הפק על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה דתהתכנית
11/03/2011 הפרסומי 6222ובילקוט 'עמ,התשעא,

59,10/04/2011בתארי.


 נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הוועדה במשרדי
84100בארשבע4התקוה,מחוזהדרובנייהלתכנוול

08-6263795:'טל במשרדי. וכ :המקומית הועדה
ולבנייה שמעלתכנווני ,  ,08-6899696:'טלשדרות

מעונייו שהמשרדיכל ובשעות בימי בה לעיי רשאי
פתוחילקהל האמורי משרדשלהאינטרנטובאתר,

הפני www.pnim.gov.il.




שמעוני:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז

מפורטתתכניתאישורבדברמסהודעה' 
7/03/376/2/א

תלשבע,20שכונה:שהתכנית
נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה מפורטת1965,ה"התשכ, תכנית אישור בדבר
א/'7/03/376/2מס

וחלוקה ו:איחוד כל/איחוד הסכמת ללא חלוקה או
בחלקמתחוהתכנית/הבעליבכלתחוהתכנית

בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית
הרשאותהיתריאו

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי 7/02/172/1 
ביטול 7/03/376 

כפיפות 7/במ/174 
ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

20שכונה,תלשבע:יישוב

:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ

גובליתכנומרחבי:שמעובני.
:גושיוחלקות

:1.חלקיחלקות:1/100059גוש:מוסדר
:1.חלקיחלקות:400208גוש
:1.חלקיחלקות:400588גוש

:100059.גושיבחלקיות:לאמוסדר
קואורדינטהX: 186050
קואורדינטהY: 572125

:מטרתהתכנית
 בת מגורי לשכונת תעשיה אזור על"יח442הפיכת ד

.מוסדותיה
:עיקריהוראותהתכנית

•ממסחרייעודשינויקרקעשל,למגוריותעשייהמלאכה
לחינוציבורומוסדות.

•לכלהמותרותהתכליותקרקעקביעתייעוד.
•הזכויותבנייהקביעתבמגרשיהמרביי
•הרחבת/דרכיהתוויית
•ושירותיתשתיותכוללהשטחלפיתוחהוראותקביעת

כגו:ביוב,דרכי,ניקוז,תקשורת,חשמל,וכוגז'
•לביצועוההתניותהשלביקביעת.
•סביבתיותהנחיותקביעת.
•התרלמתהתנאיבנייהקביעת
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בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
11/05/2012 הפרסומיובילקוט6431 'עמ,ב"התשע,

4716,14/06/2012בתארי.
 נמצאת האמורה המהתכנית הוועדה חוזיתבמשרדי

84100בארשבע4התקוה,מחוזהדרובנייהלתכנוול
08-6263795:'טל במשרדי. וכ :המקומית הועדה

ולבנייה לתכנושמעוני   , טלשדרות':08-6899696,
מעונייו שהמשרדיכל ובשעות בימי בה לעיי רשאי

פתוחילקהל האמורי משרדשלהאינטרנטובאתר,
הפני www.pnim.gov.il.


שקמי:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז

תכניתהפקדתבדברמיתארהודעהמקומיתמס' 
6/02/305

מקומיתלשימורופיתוחמיתארתכנית:שהתכנית
ביוספרימזרחלכיש

הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי

וללתכנו בנייההמקומית הועדה ובמשרדי הדרו מחוז
ול בנייהלתכנו תכנית מופקדת שקמימיתארמקומית

'6/02/305מס
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
תכניתשמכוחהלאניתלהוציא:והרשאותהיתריבנייה

הרשאות או היתרי ,שאינ מותרי לשימושי למעט
 זכויות ביערבנייהמצריכי ות ,וגני טבע שמורות

לאומיי ,זו תוכנית בהוראות מוגדרי לשימושי וכ
 תכנית נופית102/02/1ובהוראות חקלאות בשטח

.ובשטחחקלאי
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 6/03/300 
שינוי 6/02/302 
פירוט תמא/35 
פירוט תממ/4/14 
כפיפות 6/03/139 
כפיפות 6/03/235 
כפיפות 6/03/186/1 
כפיפות 6/03/186/2 
כפיפות 6/03/186/3 
כפיפות 6/02/264 
כפיפות 6/03/222 
כפיפות 6/03/222/1 
כפיפות 6/03/222/3 
כפיפות 6/03/222/4 
כפיפות 6/02/297 
כפיפות ד/6/02/279 
כפיפות 6/6/02/279/ב 
כפיפות 6/02/306 
כפיפות 6/02/302 
כפיפות 6/03/300/1 
כפיפות 1/02/102 

סוגהיחס התכניתמספר 
כפיפות תמא/34/ב/3 
שינוי תמא/8 

כפיפות תמא/3 
שינוי תמא/22 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
לכישהאזוריתהמועצהשלהמזרחיהחלקה

קואורדינאטהX X=189,145
קואורדינאטהY Y=600,893

:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ

גובליתכנומרחבי:שמעוני
:גושיוחלקות

מוסדר3109גוש,חלקות11חלקי.
מוסדר3115גוש,חלקות19חלקי,18.
 3116גושמוסדר , בשלמות12חלקות ,11 ,7 ,6 ,4,
חלקות13חלקי,10,5,3,2.
מוסדר3117גוש,בשלחלקות1-23מות.
מוסדר3118גוש,בשלמות13חלקות,12,3-10,חלקי

14חלקות,2,1.
מוסדר3119גוש,בשלמות6חלקות,חלקות5חלקי,4,3.
מוסדר3120גוש,בשלמות4,3חלקות,חלקות5חלקי,

2,1.
מוסדר3121גוש,בשלמות1-25חלקות.
מוסדר3122גוש,בשלמות1-33חלקות.

.1-8חלקותבשלמות3123,וסדרגושמ
מוסדר3124גוש,בשלמות1-3חלקות.
מוסדר3125גוש,בשלמות6-10חלקות,4,3,1,חלקי

5חלקות,2.
מוסדר3126גוש,חלקות6חלקי,3.
מוסדר3127גוש,בשלמו7,חלקות,5,1,חלקות2חלקי.

 מוסדר 3128גוש , בשלמות 19חלקות ,11 ,4 ,חלקי
13,10,5.ותחלק

מוסדר3130גוש,בשלמות21חלקות,19,17,6-12,
חלקות18חלקי,16,15,3-5.
מוסדר3131גוש,בשלמות5-3חלקות,חלקות4חלקי,

2,1.
 מוסדר 3132גוש בשלמות, חלקות ,3-14 ,1 ,חלקי

2חלקות.
 3133גושמוסדר ,בשלמות14חלקות ,5 ,3 ,2 ,חלקי

37-40חלקות,32,28,21,20,15,13,6-9,4,1.
מוסדר3134גוש,בשלמות1-10חלקות.
מוסדר34186גוש,חלקות8חלקי,5,3.
מוסדר34194גוש,חלקות3חלקי,2,1.
מוסדר34195גוש,חלקות3חלקי,2,1.

:מטרתהתכנית
:מטרותעל

א קיימא. בר ושימור פיתוח מער יצירת ,הבטחת תו
 הקיימייחסי היישובי מארג בי מיטביי גומלי
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במרחב הפתוחי השטחי לבי באזור והחדשי
הביוספרי

ותיקיוחדשי,הבטחתאיכותחיילתושביהאזור.ב
ג האזור. לתושבי תעסוקה אפשרויות מת ,לרבות

עלבסיסעקרונותפיתוחברקיימא,בתחומיהחקלאות
ד .אד ממשקי ברופיתוח המרחבסביבה עקרונות ח

הביוספרי ,גבוהה ערכיות בעלי שטחי על הגנה תו
לשימור

שימורהחזותוהאופיהטבעישלהאזור.ה
שימורערכיטבעונוומערכת,שימורהמגווהביולוגי.ו

אקולוגית
ז .של מעבר לצור אקולוגיי מסדרונות שמירת

וצמחיחייבעליאוכלוסיית
רבותיתשימורהמורשתהת.ח
ט .האזור ומיתוג האזור של התיירותי התפקיד חיזוק

כחלקמהמרחבהביוספרי

:מטרות
יקרקעושימושיעלבסיסמערפיתוחייעודקביעת.א

.ושימורברקיימאבהתאלמסמכיהתכנית
ב לשימור. ותנאי הוראות קביעת ,של ופיתוח טיפוח

השוניהאזורי וערכיותהשטח, ולצרכיבהתאלאופי
.היישובישבתחוהתכנית

אוגנילאומיי/מתאפשרותלהכרזתשמורתטבעו.ג
חוקגנילאומייושמורותטבע אתרילאומיי,עלפי

הנצחההתשנ–ואתרי"1998ח.
ד בתמ. לנדרש בהתא יערות "דיוק 22א ,וקביעת

.הוראותמפורטותלשטחיאלה
ה להכנ. והנחיות הוראות מפורטותקביעת תכניות ת

שונילאזורי.
:עיקריהוראותהתכנית

1.ייעודהתאמתלערכיותיסטטוטורייקרקע
הנופיתוהארכיאולוגיתשלהשטחהנתובהתבסס,טבעית

,עלמפתהאיזורשלהמרחבהביוספריבשפלתיהודה
תכנווממשקבשטחי,שימור,וקביעתכללילפיתוח

ייעודבעלישוניי,הביוספריבהתהמרחבלכלליא.
2.חקלאיייעודקביעתשטח.
3.נופיתייעודקביעתחקלאותשטח.
4.לשימורייעודקביעתטבעישטח.
5.משינוילשימורייעודטבעייער,ויערלטיפוחטבעייער

.פארקמוצעלשמורתטבע
6.משינויייעודלגלטיפוחטבעיויערלשימורטבעייער

.לאומי
7.שינומילאומיייעודלגטבעשמורת.
8.משינוילאומיייעודלגנושמורת.
9.לטיפוחייעודקביעתטבעיליער.
10.משינוילטיפוחייעודטבעיליערלשימורטבעייער.
11.ייעודקביעתהנחליבגדותלנטיעות.
12.ייעודקביעתקייאדנטעליער.
13.מוצעאדנטעליעריעדקביעת.
14.משינויייעודמוצעפארקויערמוצעאדנטעיער

.לשטחחקלאי
15.ומסחרייעודקביעתתעסוקהלאזור.
16קביעתייעודלהרחבתכפרייישוב.

17.לסוגיהומורשתתיירותואתריתיירותדרכיסימו.
18.לכלותכליותשימושיייעודקביעתקרקע.
19.במרחבתוכניותלהכנתתנאיביוספריקביעת.



 בתכניתמעונייכל לעיי רשאי ,ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלwww.pnim.gov.il. הפנימשרדשלהאינטרנט
בקרקעמעוניי ,הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבני

וככלהזכאילכעלפי,אתעצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100סעי ל, ימי60בתוהגישהתנגדותרשאי

הפרסומי בי המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
בעתוני,ול לתכנוהמחוזיתהועדה מחוזבנייהלמשרדי
הדרו,4התקוהשבעבאר84100טל':08-6263795.

לתכנו מקומית ועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
08-8500705:'טל,שקמיבנייהול



לתכ כהתנגדות א אלא תידו ולא תתקבל לא נית
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו




שקמי:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז

'מסדתתכניתמפורטתהודעהבדברהפק 
6/03/318

''מילכישעציו''מאגרמי:"שהתכנית
הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי
ול בנייהלתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי הדרו מחוז
ול בנייהלתכנו מפורטת תכנית מופקדת שקמימס'

6/03/318
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית

היתריאוהרשאות
:המתייחסתלתכניותהבאות

סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 6/03/312 

כפיפות תממ/4/14 
ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

מדרולמושבלכיש

מועצהאזוריתלכיש:רשותמקומית

קואורדינטהX183580
קואורדינטהY605060

:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ

:גושיוחלקות
מוסדרלא3111גוש,מהגושחלק,חלקות11חלקי,14.

:מטרתהתכנית
 קרקעשינוי ייעוד חקלאי עליו)משטח חלה שלא שטח

מקומית תכנית הנדסיי) למתקני מנתלשטח על 
לקלוטמסוגליהיהאשרקולחימאגרשלהקמהלאפשר

קולחיויעדיבחקלאותשימושלטובתקולחיולאגור.
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:עיקריהוראותהתכנית
1.קרקעשינויייעודהנדסיילמתקנילשטחחקלאימשטח.
2.זכויותבנייהקביעת.
3.היתרילמתהוראותומתקניובנייהקביעתלמאגר.
4 עתהמגבלותשיחולובתחוההשפעהשלמאגרקבי.

הקולחי.
5.הסביבהואיכותהציבורבריאותלשמירתאמצעי.
6.נופיוטיפולשיקו.
7.המאגרבפעולתוכשלחירולמקריואמצעינהלי.
8.התכניתביצועשלבי.



 בתכניתמעונייכל לעיי רשאי ,ובשעות בימי
לק פתוחי האמורי הלשהמשרדי ,באתרוכ

כלwww.pnim.gov.il. הפנימשרדשלהאינטרנט
בקרקעמעוניי ,הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבני

וככלהזכאילכעלפי,אתעצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100סעי ,התנגדותלהגיש ימי60בתורשאי

הפרסומי בי המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
בעתוני,ולל לתכנוהמחוזיתהועדה מחוזבנייהמשרדי
הדרו,4התקוהשבעבאר84100טל':08-6263795.

לתכנו מקומית ועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
08-8500705:'טל,שקמיבנייהול



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו




שקמי:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז

מפורטתתכניתאישורבדברמסהודעה' 
6/03/127/4

מושבביתשקמהדניביטו85חלקה:שהתכנית
/2116מק/6קוד'סמ
לחוקהתכנו117בהתאלסעי,נמסרתבזההודעה

בדבראישורתכניתמפורטת1965,ה"התשכ,בנייהוה
'6/03/127/4מס

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי 6/03/127/2 
שינוי 6/03/127 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.שקמהבית:יישוב

:גבולותהתכנית
.כמסומבתשריטבקוכחול

:גושיוחלקות
:85,2007.חלקותבמלוא:2572גוש

קואורדינטהX: 163000
קואורדינטהY: 616000

:מטרתהתכנית
בי למגורי המיועד השטח בפריסת חקלאיישינוי שוב

.ובשטחחקלאי
בניבקווישינוי

:עיקריהוראותהתכנית
שובחקלאייתהשטחהמיועדלמגוריבישינויבפריס

.ובשטחחקלאי
בניבקווישינוי

בתארי בעיתוני פורסמה הפקדתהתכנית על הודעה
25/06/2008 הפרסומי 5832ובילקוט התשסח, 'עמ,

3954,15/07/2008בתארי.
נמצאתהאמורההתכניתהמחוזיתהוועדהבמשרדילתכנו

הדרובנייהול מחוז , 4התקוה שבע :'טל84100באר 
08-6263795 במשרדי. וכ :לתכנו המקומית הועדה

רשאילעייכלמעונייו,08-8500705:'טל,שקמיולבנייה
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ובשעות בימי ,בה

il.gov.pnim.wwwהפנימשרדשלהאינטרנטובאתר




שקמי:מרחבתכנומקומי,דרו:זמחו

מפורטתתכניתדחייתבדברמסהודעה' 
6/03/172/2

תכניתמפורטתלמקלטימושבאחוז:שהתכנית
נמסרתבזההודעה , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה מפורטת1965,ה"התשכ, תכנית דחיית בדבר
ובילקוטשהודעהעלדברהפקדתה'6/03/172/2מס

 2653הפרסומי ,התש 2292'עמ, ,בתארי
21/08/1980.

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.אחז:יישוב

:גבולותהתכנית
כמסומבקוהכחולבתשריט

:גושיוחלקות
:22,103חלקות

:מטרתהתכנית
 משינוי למקלטיייעוד מיקו פתוח לציבורי חקלאי

אחוזבמושב



ה במשרדיהתכנית נמצאת המחוזית:אמורה הועדה
84100בארשבע4התקוה,מחוזהדרובנייהלתכנוול

הועדההמקומיתלתכנו:וכבמשרדי08-6263795:'טל
שקמיולבנייה 08-8500705:'טל, , רשאימעונייכל

בתכנית לעיי ,האמורי שהמשרדי ובשעות בימי
פתוחילקהל ,משרדלשהאינטרנטבאתרוכהפני

www.pnim.gov.il.


תמר:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז

מפורטתתכניתהפקדתבדברמסהודעה' 
10/02/100/84

קביעתזכויותבנייהלכרייהבאזור:שהתכנית
תעשייהרותמישור

הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
בנייהוה 1965ה"התשכ, , כי המחוזיתבמשרדי הוועדה

ול בנייהלתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי הדרו מחוז
ול בנייהלתכנו מפורטת תכנית מופקדת 'מסתמר

10/02/100/84
ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה
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בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות

:המתייחסתלתכניותהבאות
ססוגהיח התכניתמספר 

שינוי 10/02/100/29 
שינוי 10/02/100/35 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
רותמישורהתעשייהאזור

קואורדינטהX215840
קואורדינטהY551540

:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ

:גושיוחלקות
מוסדר100112גוש,מהגושחקל,חלקות2חלקי.

.5חלקיחלקות,חלקמהגוש,100113ושמוסדרג
:מטרתהתכנית

למתקנילניפויחולולמבני,קביעתזכויותבנייהלמשקל
.עזר

:עיקריהוראותהתכנית
למתקנילניפויחולולמבני,קביעתזכויותבנייהלמשקל

.עזר


 בתכניתמעונייכל לעיי רשאי ,ובשעות בימי
פתוחי האמורי לקהלשהמשרדי  ,באתרוכ

כלwww.pnim.gov.il. הפנימשרדשלהאינטרנט
בקרקעמעוניי ,הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבני

וככלהזכאילכעלפי,אתעצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100סעי ,התנגדותלהגיש ימי60בתורשאי

הפרסומי בי המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
ול,בעתוני לתכנוהמחוזיתהועדה מחוזבנייהלמשרדי
הדרו , ,4התקוה שבע :'טל84100,באר

08-6263795. ,ועדה יומצאלמשרדי העתקההתנגדות
ול לתכנו תמרבנייהמקומית זהר, :'טל,נוה

08-6688841



 תידו ולא תתקבל לא לתכנית כהתנגדות א אלא
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו




תמר:מרחבתכנומקומי,דרו:מחוז

מפורטתתכניתהפקדתבדברמסהודעה' 
10/03/296

''אפעה''מתקניהספקתמי:שהתכנית
הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק

בנייהוה 1965ה"התשכ, , המחוזיתכי הוועדה במשרדי
ול בנייהלתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי הדרו מחוז
ול בנייהלתכנו מפורטת תכנית מופקדת 'מסתמר

10/03/296
ללאאיחודוחלוקה:ודוחלוקהאיח

בנייה להוציא:והרשאותהיתרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות

:המתייחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי 10/02/100 
כפיפות תמא/35 
כפיפות תמא/34/ב/3 
מ"פתמ"אישורע תממ/4/14 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
ממזר לכביש ובסמו צפיתערד(258ח (ע המצטלב
31כביש

קואורדינטהX221050
קואורדינטהY561675

:גבולותהתכנית
רצוכחולבקובתשריטכמסומ

:גושיוחלקות
מוסדר100125גוש,מהגושחלק,חלקות1חלקי,3.

:מטרתהתכנית
מיייעוד שאיבת קידוחי עבור שטח ,אגירה בריכות

הסדרתדרגישהושטחציבורי.הנלווילהוהמתקני
.פתוח

:עיקריהוראותהתכנית
 משינוי הנדסייייעוד למתקני בעתיד לתכנו ,שטח

.פ"דרושצ
גישהדרהסדרת.
לדרבניקושינוי258.
תכליותקביעת,ומגבלותבנייההנחיות.
שטחיקביעתבנייה.
השט לפיתוח הוראות חקביעת ,תשתיות כולל

ושירותי.
היתרלמתתנאיקביעתבנייה.


 בתכניתמעונייכל לעיי רשאי ,ובשעות בימי
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלwww.pnim.gov.il. הפנימשרדשלהאינטרנט
בקרקעמעוניי ,הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבני

וככלהזכאילכעלפי,אתעצמונפגעעלידיהתכנית
לחוק100סעי ,התנגדותלהגיש ימי60בתורשאי

הפרסומי בי המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
בעתוני,ול לתכנוהמחוזיתהועדה מחוזבנייהלמשרדי
הדרו,4התקוהשבעבאר84100טל':08-6263795.

לתכנו מקומית ועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
08-6688841:'טלנוהזהר,תמרבנייהול



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

בהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר(בנייהוה נוהל סדרי
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו

אביהלר
יו"המחוזיתהועדהר

ולבניהלתכנומחוזהדרו
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

מ.ל.מ.נ. 120 בע"מ
)ח"פ 51-241774-2(

)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 13.9.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את בנימין מלמן, מרח' שביל 

הרימון 32, פרדסיה, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 6.1.2013, בשעה 
10.00, במשרדי החברה, 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.

                                    בנימין מלמן, מפרק

ד.נ.ר. תקשורת וניהול בע"מ
)ח"פ 51-276113-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.9.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דרור צוקרמן, מרח' אורי 

לסר 8/17, תל אביב, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 6.1.2013, בשעה 
10.00, במשרדי החברה, 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.

                                    דרור צוקרמן, מפרק

צ. פ. ו. בע"מ
)ח"פ 51-032116-9(

)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 20.9.2012, התקבלה החלטה במניין 

מרח'  ולדמן,  מיכה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 
יהלום 14, אור יהודה, 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.
 ,14.1.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח' הר דפנה 34, סביון, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.
                                    מיכה ולדמן, מפרק

ו.מ.ל.ס. בע"מ
)ח"פ 51-306283-6(

)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 20.9.2012, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  ולדמן,  מיכה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

יהלום 14, אור יהודה, 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.

 ,14.1.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח' הר דפנה 34, סביון, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.
                                    מיכה ולדמן, מפרק

ו.ע.ר.ו. בע"מ
)ח"פ 51-306274-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.9.2012, התקבלה החלטה במניין 
ולדמן, מרח' הר  ולמנות את צבי  חוקי לפרק את החברה מרצון 

סביון 34, סביון, 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.

 ,14.1.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח' הר דפנה 34, סביון, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.
צבי ולדמן, מפרק

                                    



ג'י.אל. מלניק בע"מ
)ח"פ 51-325300-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,10.10.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ג'פרי מלניק, מרח' 

יעקב 41/2, רחובות, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 20.1.2013, בשעה 
10.00, במשרדי החברה, 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.

                                    ג'פרי מלניק, מפרק

אספרסו נט בע"מ
)ח"פ 51-370559-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,10.10.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם לוי, מרח' 

הזהבית 11/7, ירושלים, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 20.1.2013, בשעה 
10.00, במשרדי החברה, 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.

                                    אברהם לוי, מפרק

פסיק ב.א. פרויקטים בע"מ
)ח"פ 51-464892-2(

)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 
החלטה  התקבלה   ,22.10.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 

במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צח בן–אבי, מרח' 
ארזים 51, לפיד, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 20.1.2013, בשעה 
10.00, במשרדי החברה, 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.

                                    צח בן–אבי, מפרק

ב.א. משקפיים בע"מ
)ח"פ 51-350386-2(

)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 
החלטה  התקבלה   ,30.10.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
אבדר,  בועז  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין 

ממושב אורה 163, טל' 02-6416495, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 20.1.2013, בשעה 
ירושלים, לשם הגשת   ,8 אורוגוואי  רח'  10.00, במשרדי החברה, 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    בועז אבדר, מפרק

אינטרפון טכנולוגיה מתקדמת בע"מ
)ח"פ 51-241543-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.8.2011, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אפרים קלאר, ת"ז 

64347354, מרח' עמק יזרעאל 8, קרית אונו, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אפרים קלאר, מפרק
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