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הודעה על מתן רישיונות
לפי חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002

הזה  הרישיון  ניתן  שלהלן  בתאריכים  כי  מודיע  אני  החוק(,   - )להלן  התשס"ב-12002  הטבעי,  הגז  משק  לחוק   13 סעיף  לפי 
ונקבעו בו תנאים והגבלות לפי סעיפים 22)ג( ו–23)ב( לחוק, וכי תוקפו של רישיון נוסף הוארך; הכל כמפורט בטבלה שלהלן:

תאריך מתן הרישיון
 סוג הרישיון והאזור 

)אם ניתן לאזור מסוים(

הסעיף בחוק 
שלפיו ניתן 

הרישיון הוארך ביוםהחברה שלה ניתן הרישיוןהרישיון

 י"ח בטבת התשס"ח
)27 בדצמבר 2007(

רישיון להפעלת רשת 
חלוקה

גזטיב - חברה להפצת102
גז טבעי בע"מ

 כ"ט בטבת התשע"א
)5 בינואר 2011(,

 ז' באייר התשע"א
)11 במאי 2011(

וביום
 ב' באייר התשע"ב
)24 באפריל 2012(

י"ג בשבט התשע"ב
)6 בפברואר 2012(

רישיון להקמה ולפעלה 
של רשת חלוקת גז טבעי 

באזור הדרום

גז טבעי דרום בע"מ3)א()2(

ל' בשבט התשע"ג )10 בפברואר 2013(
)חמ 3186—3(  

           עוזי לנדאו
שר האנרגיה והמים     __________

1  ס"ח התשס"ב, עמ' 55 

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות 
הציבור תמ"א 37/ ב/ 8 - הקו המזרחי - עדכון תוואי מערכת הולכת הגז הטבעי בקטע חגית - נמל תעופה 

בן גוריון ורצועת תשתיות תת–קרקעיות                                    
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

נמסרת בזה הודעה, כי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, בישיבתה מס' 549 מיום י"ז באלול התשע"ב )4 בספטמבר 2012(, 
החליטה על העברת תמ"א 37/ב/8 - הקו המזרחי - עדכון תוואי מערכת הולכת הגז הטבעי בקטע חגית - נמל תעופה בן גוריון 
ורצועת תשתיות תת–קרקעיות )להלן - התכנית(, להערות הוועדות המחוזיות לפי סעיף 52 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, 

ולהשגות הציבור 

מטרת התכנית: עדכון תוואי מערכת הולכת הגז הטבעי המאושר בקטע חגית-נמל תעופה בן גוריון לצורך הצמדתו לרצועות 
כביש 6 והרכבת ולצורך התאמה לביקושים לגז טבעי, וכן מתן אפשרות למעבר תשתיות תת–קרקעיות נוספות  

תיאור המקום: מתחנת הכוח חגית, לאורך תוואי כביש 6 ומסילת הרכבת המזרחית ועד לתחנת הגז הסמוכה לנמל תעופה בן 
גוריון 

מרחבי תכנון מקומיים: דרום השרון, חבל מודיעין, חוף הכרמל, טייבה, טירה, יזרעאלים, לב השרון, מנשה-אלונה, עירון, עמק חפר, 
קסם, ראש העין, מקומי-מחוזי מחוז מרכז, מקומי-מחוזי מחוז חיפה, ועדה מיוחדת חריש-קציר 

רשויות מקומיות: עיריות: באקה אל גרביה, טירה, טייבה, כפר קאסם, ראש העין 

מועצות אזוריות: אלונה, דרום השרון, חבל מודיעין, חוף הכרמל, לב השרון, מגידו, מנשה, עמק חפר 

מועצות מקומיות: ג'לג'וליה, כפר קרע, חריש, זמר, ג'ת 

בלא שיפוט )מחוזי(: מחוז חיפה,  מחוז מרכז 
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 
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 גושים וחלקות בתחום התכנית: 

                        חלקות בחלקן        חלקות בשלמותןחלק / כל הגושסוג גושגוש

18, 19, 20, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 104חלקמוסדר4033
103 ,92 ,90 ,83

13, 24, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 88, 2, 77, 78, 79חלקמוסדר4050
92 ,91 ,90 ,89

1, 18, 223חלקמוסדר4051

156, 157, 158, 159, 160, 165, 166, 172, 175, 177, 197חלקמוסדר4113
201 ,200 ,199 ,198

48, 53, 56, 58, 66, 70, 71, 72, 79, 81, 82, 6583, 67, 68, 69, 74, 80חלקמוסדר4114

9, 611, 7, 8חלקמוסדר4249

4, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 20, 21, 22, חלקמוסדר4251
68 ,54 ,53 ,50 ,49 ,48 ,42 ,33 ,32

 ,35 ,34 ,28 ,27 ,25 ,24 ,23 ,19 ,18 ,17 ,16 ,8 ,3 ,1
75 ,73 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,55 ,47 ,43

75, 115, 124, 127, 128, 129, 130-חלקמוסדר4252

211, 212, 215-חלקמוסדר4253

6, 13, 714, 8חלקמוסדר4264

40, 41, 54, 4259, 43, 45, 64חלקמוסדר4266

164-חלקמוסדר4271

36, 118, 178-חלקמוסדר4484

6, 7, 8, 9, 10, 11, 1312חלקמוסדר4690

3, 8, 9, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 10, 12, 13, 14, 15, 37, 39, 40חלקמוסדר4782
38 ,33 ,32

3, 4, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 618, 14חלקמוסדר5662

2, 3, 5, 6, 7, 14, 1222חלקמוסדר5715

48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 92, 112, 2114, 4, 108, 109חלקמוסדר5727

15, 16, 18, 228, 5, 10, 13חלקמוסדר5728

20, 25, 27, 528, 23חלקמוסדר6244

11, 17, 18, 19, 26, 34, 36, 3748, 44חלקמוסדר6298

3, 4, 5, 6, 7, 8-חלקמוסדר6299

14, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 41, 43, 58, 61, 1565, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 37, 57חלקמוסדר6301

12-חלקמוסדר6317

88-חלקמוסדר6705

7, 8, 9, 11, 34, 40, 442, 32חלקמוסדר6817

14, 23, 25, 96, 97, 113, 114, 115, 116, 123, 124, 132, 13, 78, 79, 95חלקמוסדר6832
133

10, 23-חלקמוסדר7157
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                        חלקות בחלקן        חלקות בשלמותןחלק / כל הגושסוג גושגוש

15, 20, 19, 22, 2125חלקמוסדר7158

90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 156-חלקמוסדר7248

7-חלקמוסדר7287

7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 22, 23, 35-חלקמוסדר7506

102, 104-חלקמוסדר7526

82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, חלקמוסדר7536
93

 ,98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,89, 88 ,75 ,74 ,62 ,56 ,55 ,46
113 ,111 ,109 ,107

24, 25, 26, 103, 105, 134, 139, 142, 143, 145, 147, 104, 141, 144, 146חלקמוסדר7553
149 ,148

6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 37, 40, חלקמוסדר7554
 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41
 ,128  ,127  ,68  ,67  ,61  ,55  ,51  ,50

135 ,134 ,133 ,132 ,131 ,130 ,129

 ,52 ,39 ,38 ,36 ,35 ,34 ,24 ,20 ,19 ,13 ,12 ,5 ,4 ,1
 ,116 ,69 ,66 ,64 ,62 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,54 ,53

 ,136 ,126 ,125 ,124 ,123 ,122 ,121 ,120 ,119 ,118
139 ,137

18, 20, 21, 22, 23, 49, 50, 51, 52, חלקמוסדר7556
63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,54 ,53

 ,43 ,42 ,39 ,38 ,37 ,29 ,25 ,24 ,19 ,17 ,16 ,15 ,14 ,9
66 ,65 ,64 ,57 ,56 ,55 ,48 ,47 ,44

8, 11, 12, 13, 914, 10חלקמוסדר7579

9-חלקמוסדר7580

5, 67חלקמוסדר7583

1, 2, 3, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 420, 5, 15, 19חלקמוסדר7587

1, 3, 4, 266חלקמוסדר7625

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 21,חלקמוסדר7633
35 ,24 ,23 ,22

 ,48 ,46 ,45 ,34 ,33 ,26 ,20 ,19 ,16 ,15 ,14 ,13 ,9 ,1
59 ,58 ,52 ,51 ,50 ,49

1, 2, 9, 10, 12-חלקמוסדר7634

2, 3, 5, 6, 35, 3638, 37חלקמוסדר7636

7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 23, 24, 25, 26, 1627, 17חלקמוסדר7637

2, 3, 5, 6, 7, 10, 18, 19, 20, 26, 127, 8, 9, 15, 16, 17חלקמוסדר7732

57, 58, 59, 60, 63, 74, 75-חלקמוסדר7762

1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 32,חלקמוסדר7763
42 ,41 ,38 ,36 ,35 ,34

40 ,39 ,37 ,33 ,18 ,12 ,11 ,6 ,5

96-חלקמוסדר7764

3130, 32, 33, 34חלקמוסדר7767

8, 9, 10, 12, 14, 18, 1524, 16, 17חלקמוסדר7768

1, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 2234חלקמוסדר7825

2, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, חלקמוסדר7826
27 ,26

48 ,30 ,28 ,18 ,17 ,15 ,9 ,8 ,4 ,3 ,1

2, 3, 4, 5, 6, 7, 49, 50, 52, 53, 54, חלקמוסדר7827
75 ,63 ,61 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55

77 ,76 ,71 ,68 ,64 ,62 ,60 ,51 ,48 ,47 ,46 ,45 ,1

28, 29-חלקמוסדר7828
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                        חלקות בחלקן        חלקות בשלמותןחלק / כל הגושסוג גושגוש

1, 6, 24, 225, 3, 4, 5, 26, 27חלקמוסדר7833

2, 4, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 42, 143, 3, 21חלקמוסדר7834

32, 33, 34, 35, 36-חלקמוסדר7835

1, 2, 3, 8, 9, 10, 16, 23, 31, 1135, 12, 13, 14, 15, 24חלקמוסדר7836

2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8, 10, 11, 12, 13,חלקמוסדר7855
21 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14

76 ,63 ,27 ,25 ,24 ,23 ,22 ,20 ,9 ,1

46-חלקמוסדר7912

56-חלקמוסדר7913

38, 1640, 20, 28, 34, 36, 42חלקמוסדר8077

9, 11, 14, 15, 16, 51, 61, 63, 1065, 12, 50, 55, 57חלקמוסדר8165

1, 2, 3, 10, 14, 15, 23, 24, 32, 34חלקמוסדר8166
67 ,64 ,48 ,46

 ,49  ,45  ,44  ,43  ,38  ,31  ,30  ,27  ,25  ,17  ,16  ,5  ,4
 ,109 ,104 ,103 ,100 ,97 ,94 ,93 ,91 ,89 ,86 ,83 ,60

113 ,111 ,110

2, 10, 12, 13-חלקמוסדר8447

5, 7, 10, 42, 43, 44, 56, 57, 60, חלקמוסדר8451
 ,88 ,87 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61

,112 ,110 ,108 ,107 ,105 ,90 ,89
 ,126 ,123 ,121 ,120 ,116 ,113

142

 ,55 ,45 ,33 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,9 ,4 ,3 ,2 ,1
 ,132  ,130  ,128  ,125  ,118  ,91  ,84  ,74  ,68  ,59  ,58
 ,166 ,154 ,153 ,151 ,148 ,147 ,145 ,144 ,140 ,135

171 ,170 ,169

10, 35, 37, 2939, 31, 33חלקמוסדר8460

36, 63, 77, 79, 89, 5692, 58חלקמוסדר8462

9, 15, 16, 17, 23, 25, 33, 235, 3, 5, 6, 7, 37, 38חלקמוסדר8463

17, 32, 49, 53, 55, 63, 65, 69, 71, 5772, 59, 61, 67חלקמוסדר8464

6, 7, 10-חלקמוסדר8548

3, 7, 10, 11, 15, 18, 19, 22, 31, 32, 34, 36, 40 -חלקמוסדר8632

8, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 22, 326, 23, 24, 25חלקמוסדר8633

1, 5, 8, 10, 11, 12, 16, 1917חלקמוסדר8634

5, 6, 10-חלקמוסדר8635

1, 2, 33-חלקמוסדר8642

7, 21, 56, 58, 62, 6064, 66, 68חלקמוסדר8645

36, 37, 38-חלקמוסדר8648

1, 2-חלקמוסדר8700

1-חלקמוסדר8701

1, 3, 4, 5, 6, 8, 24-חלקמוסדר8706

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 27, 30, 132, 8חלקמוסדר8707

1חלקמוסדר8708

3, 9, 10, 17, 22, 26, 1527, 19, 24חלקמוסדר8711
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                        חלקות בחלקן        חלקות בשלמותןחלק / כל הגושסוג גושגוש

2-חלקמוסדר8712

3, 12-חלקמוסדר8713

134-חלקמוסדר8725

17, 18, 19-חלקמוסדר8727

7, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25,חלקמוסדר8766
29 ,28 ,27

 ,33 ,32 ,31 ,30 ,26 ,22 ,21 ,18 ,13 ,12 ,11 ,9 ,8 ,6
56 ,52 ,41

8, 9, 10, 11, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 1227, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22חלקמוסדר8771

1, 5-חלקמוסדר8786

1, 3-חלקמוסדר8787

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, חלקמוסדר8811
55 ,45 ,26 ,21 ,20

 ,44 ,30 ,29 ,27 ,25 ,24 ,23 ,22 ,10 ,9 ,8 ,7 ,4 ,3 ,1
66 ,65 ,56 ,54 ,53 ,49 ,48 ,46

15, 16, 17, 46, 47, 48, 49, 50, 58,חלקמוסדר8812
 ,69 ,68 ,67 ,65 ,64 ,62 ,61 ,60 ,59

85 ,81 ,79 ,75 ,74 ,73 ,72 ,71 ,70

 ,36 ,25 ,23 ,21 ,20 ,19 ,18 ,14 ,13 ,10 ,9 ,8 ,6 ,4 ,3
 ,76 ,66 ,63 ,57 ,55 ,52 ,51 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,38

86 ,82 ,78 ,77

35, 36, 77-חלקמוסדר8813

26, 10, 12, 17, 18, 27, 28, 64חלקמוסדר8815  ,25  ,24  ,22  ,19  ,16  ,15  ,13  ,11  ,9  ,8  ,6  ,2  ,1
63 ,30 ,29

8, 11, 12, 41, 42, 52, 55, 57, 58, חלקמוסדר8816
84 ,64 ,62

 ,28 ,27 ,26 ,25 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,13 ,10 ,9 ,7 ,6
 ,65 ,63 ,61 ,59 ,56 ,54 ,53 ,51 ,43 ,40 ,31 ,30 ,29

90 ,88 ,87 ,86 ,83 ,76 ,68 ,67 ,66

9, 12, 15-חלקמוסדר8843

3, 4, 5, 6, 7, 13, 114, 2חלקמוסדר8867

 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24,חלקמוסדר8874
,68 ,67 ,44 ,43 ,31 ,30 ,29 ,28 
127 ,126 ,119 ,118 ,115 ,110 ,69

 ,26 ,25 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,34 ,32 ,27
 ,108 ,74 ,73 ,72 ,71 ,70 ,66 ,65 ,63 ,62 ,54 ,52 ,51

124 ,117 ,116 ,114 ,113

12, 13, 14-חלקמוסדר8876

1, 7, 16, 30, 31, 34, 35, 41, 44, 847חלקמוסדר8877

32, 34, 61, 62, 67, 6368, 64חלקמוסדר8890

4, 6, 9, 10, 13, 62, 266, 5, 7, 8, 11, 12, 61, 64, 65, 67חלקמוסדר8894

15, 16, 21, 32, 33-חלקמוסדר8895

2, 5, 6, 7, 10, 40, 41, 43, 48, 50, 851, 11, 42חלקמוסדר8896

7, 41-חלקמוסדר8897

1, 11, 2521חלקמוסדר8919

2, 13, 14, 15, 16, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, -חלקמוסדר8920
44 ,40

56, 57, 58, 61, 116, 59117, 60חלקמוסדר9130

24, 25, 61, 63, 64, 79, 6280חלקמוסדר10087

1, 2, 4-חלקמוסדר10088
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                        חלקות בחלקן        חלקות בשלמותןחלק / כל הגושסוג גושגוש

24, 25, 59, 61, 64, 65, 98, 99, 103, 30104, 62, 66, 67, 89חלקמוסדר10149

7, 15, 16, 17, 18-חלקמוסדר11350

1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 325, 4, 24, 26, 27חלקמוסדר11355

1, 25, 3, 4חלקמוסדר11356

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 49, 52, 3353חלקמוסדר11974

73, 74, 75, 76, 77, 84, 85, 94, חלקמוסדר11975
97 ,96 ,95

 ,88 ,87 ,86 ,83 ,82 ,80 ,72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,61 ,60
 ,103 ,102 ,101 ,100 ,99 ,98 ,93 ,92 ,91 ,90 ,89

105 ,104

44, 46, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 45חלקמוסדר11980
115 ,113 ,95 ,93 ,63 ,62 ,61

52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,חלקמוסדר11982
82 ,74 ,73 ,72 ,71

 ,83 ,80 ,78 ,76 ,75 ,70 ,69 ,68 ,67 ,51 ,50 ,49 ,48
85

2, 22, 24-חלקמוסדר12020

14-חלקמוסדר12022

12, 14, 15, 42, 43, 47, 51, 69, 70, 75, 76, 4479, 45, 46, 48, 49, 50חלקמוסדר12053

62, 63, 86, 87, 88, 89, 91, 102, 103, 108, 60117, 61, 90, 92, 118חלקמוסדר12056

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 30, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26חלקמוסדר12062
 ,53 ,52 ,51 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31

57 ,56 ,55 ,54

20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 2338, 24חלקמוסדר12092

1, 2, 3, 48, 59, 62, 63, 64, 65, חלקמוסדר12093
  93 ,88

 ,49 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,6 ,5 ,4
96 ,61 ,60 ,58 ,57 ,55 ,51 ,50

30, 58, 59, 60, 83, 89-חלקמוסדר12096

91, 94-חלקמוסדר12104

108-חלקמוסדר12105

65, 70-חלקמוסדר12117

1, 6, 22, 23, 24, 25, 39, 743, 8, 9, 10, 11, 12, 45, 46, 47, 48חלקמוסדר12118

63, 65, 66, 67, 69, 117, 123, 124, חלקמוסדר12119
131 ,129 ,127 ,125

96 ,74 ,73 ,72 ,71 ,70 ,64

9, 23, 25, 426חלקמוסדר12228

17-חלקמוסדר12229

13, 14, 15, 16, 1819, 20חלקמוסדר12230

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17-חלקמוסדר12231

18, 20, 1923חלקמוסדר12235

15, 16, 19, 20, 23-חלקמוסדר12236

12, 13, 14, 15-חלקמוסדר12237

5-חלקמוסדר12238
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                        חלקות בחלקן        חלקות בשלמותןחלק / כל הגושסוג גושגוש

2, 3, 4, 6, 7, 10, 14, 524חלקמוסדר12374

5, 7, 11, 16, 17, 18, 19, 621, 9, 22חלקמוסדר12383

2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 1917חלקמוסדר12384

4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16-חלקמוסדר12385

3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 1617חלקמוסדר12421

2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 513, 8, 14, 15, 16חלקמוסדר12422

2, 8, 9, 10, 14-חלקמוסדר12423

10, 12, 21, 22, 27, 29, 32-חלקמוסדר20365

הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול 

בן  קריית  הפנים,  משרד  ולבנייה,  לתכנון  הארצית  המועצה  מזכירות  במשרדי  נמצאת  האמורה,  התכנית  מקום הצגת התכנית: 
גוריון, רח' קפלן 2, ירושלים, טל' 02-6701639/581/2, ובארכיבי הוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה:

מחוז הצפון, קריית הממשלה, נצרת עילית, טל' 04-6508553;

מחוז חיפה , רח' פל-ים 15 א', מבנה ב', קריית הממשלה, חיפה, טל' 04-8633451/2;

מחוז המרכז, רח' הרצל 91, ת"ד 150, רמלה, טל' 08-9788459/61;

מחוז תל אביב, דרך מנחם בגין 125, קריית הממשלה, תל אביב, טל'  03-7632603;

מחוז ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים, טל' 02-6290263;

מחוז הדרום, רח' התקוה 4, קריית הממשלה, באר שבע, טל' 08-6263791 

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובתיאום מראש  ניתן לרכוש עותק 
מודפס או קובץ ממוחשב )תקליטור( של מסמכי התכנית במרכז המידע הגאוגרפי-תכנוני של משרד הפנים  מידע נוסף ניתן לקבל 

 http://www moin gov il/planinfo בטל' 03-9298115 )בימים א'-ה' בשעות 16:00-9:00( ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

כל מעוניין בקרקע, או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית רשאי להגיש את הערותיו והשגותיו 
לתכנית בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו בעיתונות למזכירות המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, משרד הפנים, ת"ד 6158, 
ירושלים 91061  הפנייה למועצה הארצית תהיה בכתב, בשלושה העתקים ותכלול פרטי התקשרות מלאים )כתובת, טל', פקס', 
טל' נייד, דואר אלקטרוני(  הפנייה תלווה בתצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת; התצהיר יינתן בפני עורך דין או 

אדם אחר שהוסמך לכך בחוק או על פיו  

כ"ה בשבט התשע"ג )5 בפברואר 2013(
)חמ 697—3(  

             עמרם קלעג'י
             המנהל הכללי של משרד הפנים

יושב ראש המועצה הארצית לתכנון ולבנייה     

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות 
הציבור תמ"א 10/ ג/ 8 - רצועת קווי חשמל ראשיים להוצאת אנרגיה מדרום אשקלון אל קו 400 ק"ו קיים 

צפית - רמת חובב
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

נמסרת בזה הודעה, כי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, בישיבתה מס' 542, מיום י"ד בשבט התשע"ב )7 בפברואר 2012(, 
החליטה על העברת תמ"א 10/ ג/ 8 - רצועת קווי חשמל ראשיים להוצאת אנרגיה מדרום אשקלון אל קו 400 ק"ו קיים צפית - 
רמת חובב )להלן - התכנית(, להערות הוועדות המחוזיות לפי סעיף 52 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, ולהשגות הציבור 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 
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מטרת התכנית: ייעוד קרקע למסדרון תשתיות עילי לקווי חשמל ראשיים 

תיאור המקום: בין דרום אשקלון לבין קו 400 ק"ו קיים, דרומית מזרחית לאזור התעשייה של קרית גת 

מרחב תכנון  מקומי: אשקלון, שקמים, קרית גת, שמעונים 

רשות מקומית: אשקלון, חוף אשקלון, לכיש, שפיר, שער הנגב, קרית גת 

גושים וחלקות בתחום התכנית: 

חלקות בחלקןחלקות בשלמותןחלק / כל הגושגושגוש

9, 11, 13חלקמוסדר1260

68, 71, 72חלקמוסדר1366

27-22, 58-29, 61, 62חלקמוסדר1367

5-1, 15-7, 72חלקמוסדר1368

26, 30חלקמוסדר1369

1, 2, 11-8, 20-18, 27, 31, 32, 44, 45, 46חלקמוסדר1435
72-70 ,43-40 ,35

1, 5, 6, 15-11, 732, 8, 10חלקמוסדר1436

1, 5, 34, 40חלקמוסדר1437

4, 20-14חלקמוסדר1438

29חלקמוסדר1444

73, 77חלקמוסדר1574

20-17חלקמוסדר1637

9-6, 11, 15-13, 19חלקמוסדר1638

24-21, 1, 20חלקמוסדר1639  ,19  ,18  ,16-14  ,7-2
30 ,27

18, 30, 31חלקמוסדר1640

7-2, 49חלקמוסדר1647

2, 3, 4חלקמוסדר2146

17, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, חלקמוסדר2147
85 ,80 ,74 ,71 ,68

27-24, 39, 41, 44, 47, 48, 50, חלקמוסדר2153
 ,76 ,73 ,70 ,68 ,65 ,60 ,57 ,54

97 ,94 ,90 ,82 ,79

2חלקמוסדר2156

23, 28, 32, 35, 38חלקמוסדר2157

22חלקמוסדר2581

8חלקמוסדר2583

5, 10-7, 13, 28, 29, 31חלקמוסדר2821

3, 4, 5, 21, 22חלקמוסדר2822

1, 4, 5, 6, 8, 17חלקמוסדר2833

3, 7, 9חלקמוסדר2834

2חלקמוסדר2842

3, 4חלקמוסדר2844
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חלקות בחלקןחלקות בשלמותןחלק / כל הגושגושגוש

8, 13חלקמוסדר2846

1, 2, 4חלקמוסדר2963

1חלקמוסדר2965

1, 2חלקמוסדר2981

5-2, 7, 8חלקמוסדר3028

1, 8חלקמוסדר3030

4חלקמוסדר3031

1, 3, 7חלקמוסדר3032

3, 4, 8, 9חלקמוסדר3033

21, 22, 27, 31, 32חלקמוסדר3088

17-14, 20חלקמוסדר3094

19-17, 26-22חלקמוסדר3143

הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול 

בן  קריית  הפנים,  משרד  ולבנייה,  לתכנון  הארצית  המועצה  מזכירות  במשרדי  נמצאת  האמורה,  התכנית  מקום הצגת התכנית: 
גוריון, רח' קפלן 2, ירושלים, טל' 02-6701639/581/2, ובארכיבי הוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה:

מחוז הצפון, קריית הממשלה, נצרת עילית, טל' 04-6508553;

מחוז חיפה , רח' פל-ים 15א, מבנה ב', קריית הממשלה, חיפה, טל' 04-8633451/2;

מחוז המרכז, רח' הרצל 91, ת"ד 150, רמלה, טל' 08-9788459/61;

מחוז תל אביב, דרך מנחם בגין 125, קריית הממשלה, תל אביב, טל' 03-7632603;

מחוז ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים, טל' 02-6290263;

מחוז הדרום, רח' התקוה 4, קריית הממשלה, באר שבע, טל' 08-6263791 

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובתיאום מראש 

ניתן לרכוש עותק מודפס או קובץ ממוחשב )תקליטור( של מסמכי התכנית במרכז המידע הגאוגרפי-תכנוני של משרד הפנים  
http://www moin  מידע נוסף ניתן לקבל בטל' 03-9298115 )בימים א'-ה' בשעות 16:00-9:00( ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

 gov il/planinfo

כל מעוניין בקרקע, או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית רשאי להגיש את הערותיו והשגותיו 
לתכנית בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו בעיתונות למזכירות המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, משרד הפנים, ת"ד 6158, 
ירושלים 91061  הפנייה למועצה הארצית תהיה בכתב, בשלושה העתקים ותכלול פרטי התקשרות מלאים )כתובת, טל', פקס', 
טל' נייד, דואר אלקטרוני(  הפנייה תלווה בתצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת; התצהיר יינתן בפני עורך דין או 

אדם אחר שהוסמך לכך בחוק או על פיו  

ג' באדר התשע"ג )13 בפברואר 2013(
)חמ 697—3(  

             עמרם קלעג'י
             המנהל הכללי של משרד הפנים

יושב ראש המועצה הארצית לתכנון ולבנייה     
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הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות 
הציבור תמ"א 37/ט - מערכת הולכת גז טבעי בלחץ גבוה בתוואי רידינג - קסם   

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

נמסרת בזה הודעה, כי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, בישיבתה מס' 550 מיום ל' בתשרי התשע"ג )16 באוקטובר 2012(, 
החליטה על העברת תמ"א 37/ ט - מערכת הולכת גז טבעי בלחץ גבוה בתוואי רידינג - קסם )להלן - התכנית(, להערות הוועדות 

המחוזיות לפי סעיף 52 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, ולהשגות הציבור 

מטרת התכנית: התוויית קו הולכת גז טבעי בלחץ גבוה והמיתקנים ההנדסיים הנדרשים לו, בין תחנת הגז “רדינג" הקיימת ועד 
לחיבור המתוכנן לקו הגז המזרחי )השדרה היבשתית( באזור צומת “קסם" 

תיאור המקום: מתחנת הגז “רידינג" הסמוכה לחוף תל ברוך בתל אביב, לאורך כביש הנופש וכביש 5 עד לחיבור עם קו הגז המזרחי 
)השדרה היבשתית( 

מרחבי תכנון מקומיים: דרום השרון, פתח תקוה, ראש העין, רמת השרון, תל אביב 

רשויות מקומיות: עיריות: פתח תקוה, ראש העין, רמת השרון, תל–אביב-יפו; מועצה אזורית דרום השרון 

גושים וחלקות בתחום התכנית: 

                          חלקות בחלקןחלקות בשלמותןחלק / כל הגושסוג גושגוש

28, 29-חלקמוסדר4248

6, 7-חלקמוסדר6314

9, 11, 12-חלקמוסדר6315

13, 17, 18, 19-חלקמוסדר6316

5, 7, 9, 612חלקמוסדר6317

1, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 15-חלקמוסדר6318

125, 127, 128, 130, 131, 129136חלקמוסדר6332

260-חלקמוסדר6333

11, 23-חלקמוסדר6334

2, 4, 7, 8, 12, 14, 15, 3332, 5, 6, 13חלקמוסדר6335

5, 6, 7, 8, 9-חלקמוסדר6339

1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 1825, 24חלקמוסדר6340

19, 20, 21-חלקמוסדר6341

1, 21, 26, 27, 28, 29, 30, חלקמוסדר6342
32 ,31

25 ,23 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2

49, 50, 51, 52, 53, 54, חלקמוסדר6346
60 ,55

 ,89 ,87 ,77 ,65 ,61 ,56 ,46 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27
 ,122 ,119 ,116 ,113 ,110 ,107 ,104 ,101 ,98 ,95 ,92

146 ,145 ,137 ,134 ,131 ,128 ,125

18, 24, 25, 26-חלקמוסדר6347

1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 31, 42, 43, 45, 34, 44חלקמוסדר6349
52 ,51 ,46

1, 4, 14, 15, 16, 18-חלקמוסדר6351

1, 7, 17, 18, 19, 22, 26, 46, 57, 58, 59, 60, 2562, 45-36, 56-47חלקמוסדר6398

137-חלקמוסדר6547

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 
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                          חלקות בחלקןחלקות בשלמותןחלק / כל הגושסוג גושגוש

1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12-חלקמוסדר6548

5, 7, 9, 11-חלקמוסדר6568

1, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 40, 43-חלקמוסדר6569

1, 2, 3, 8, 9, 10, 12-חלקמוסדר6570

19, 21, 29-חלקמוסדר6576

11, 12, 13-חלקמוסדר6613

471, 475, 498-חלקמוסדר6614

3, 23, 24, 34, 46, 244, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 20, 21, 22, 248חלקמוסדר6615
254

31, 2932, 30חלקמוסדר6616

2, 3, 4, 5-חלקמוסדר6617

3, 5, 6, 9-חלקמוסדר6618

2, 7-חלקמוסדר6619

4, 9, 15, 42, 46, 49, 50-חלקמוסדר6620

3, 4, 8-חלקמוסדר6621

9-חלקמוסדר6900

1, 7, 8-חלקמוסדר8877

הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול 

מקום הצגת התכנית: התכנית האמורה, נמצאת בארכיב מינהל התכנון, משרד הפנים, קריית בן גוריון, רח' קפלן 2, ירושלים, טל' 
02-6701556/446, ובארכיבי הוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה:

מחוז הצפון, קריית הממשלה, נצרת עילית, טל' 04-6508553;

מחוז חיפה , רח' פל-ים 15 א', מבנה ב', קריית הממשלה, חיפה, טל' 04-8633451/2;

מחוז המרכז, רח' הרצל 91, ת"ד 150, רמלה, טל' 08-9788459/61;

מחוז תל אביב, דרך מנחם בגין 125, קריית הממשלה, תל אביב, טל' 03-7632603;

מחוז ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים, טל' 02-6290263;

מחוז הדרום, רח' התקוה 4, קריית הממשלה, באר שבע, טל' 08-6263791 

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובתיאום מראש  ניתן לרכוש עותק 
מודפס או קובץ ממוחשב )תקליטור( של מסמכי התכנית במרכז המידע הגאוגרפי-תכנוני של משרד הפנים  מידע נוסף ניתן לקבל 

 http://www moin gov il/planinfo בטל' 03-9298115 )בימים א'-ה' בשעות 16:00-9:00( ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

כל מעוניין בקרקע, או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית רשאי להגיש את הערותיו והשגותיו 
לתכנית בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו בעיתונות למזכירות המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, משרד הפנים, ת"ד 6158, 
ירושלים 91061  הפנייה למועצה הארצית תהיה בכתב, בשלושה העתקים ותכלול פרטי התקשרות מלאים )כתובת, טל', פקס', 
טל' נייד, דואר אלקטרוני(  הפנייה תלווה בתצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת; התצהיר יינתן בפני עורך דין או 

אדם אחר שהוסמך לכך בחוק או על פיו  

ג' באדר התשע"ג )13 בפברואר 2013(
)חמ 697—3(  

             עמרם קלעג'י
             המנהל הכללי של משרד הפנים

יושב ראש המועצה הארצית לתכנון ולבנייה     
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ה יה להאצת הבנייחוק הליכי תכנון ובניהודעות לפי 
 1122 –למגורים )הוראות שעה( התשע"א 

 1965 –ה, התשכ"ה יבניהחוק התכנון וולפי 
 

 מחוז:  צפון, מרחב תכנון מקומי:  עפולה
הודעה בדבר אישור תכנית לדיור לאומי ברמה 

 20111מפורטת מספר: ג/ 
 ד, עפולהיח" 2125 - 56שם התכנית: כביש עוקף 

לחוק הליכי  42נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנון ובניה להאצת הבניה למגורים )הוראות שעה( 

, בדבר אישור תכנית לדיור לאומי 4122 –התשע"א 
 20111ברמה מפורטת מספר: ג/ 

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

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  ניה והרשאות:התרי ב
 היתרים או הרשאות

 המתיחסת לתכניות הבאות:
 

 מספר התכנית סוג היחס
 3406ג/  שינוי
 24530ג/  שינוי
 26451ג/  שינוי
 24122ג/  שינוי
 2ג/ במ/  שינוי

 65תמא/  כפיפות
 2/ ב/ 62תמא/  כפיפות
 6/ ב/ 62תמא/  כפיפות
 1/ 4תממ/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 
 שוב: עפולה.יי

 
 X: 230250קואורדינטה 
 Y: 727000קואורדינטה 

 
 גושים וחלקות:

 .61חלקות במלואן:  23026גוש: 
, 41 - 40, 42 - 21, 26, 22חלקי חלקות:  23026גוש: 

66 ,20. 
 .44, 6, 2חלקי חלקות:  23042גוש: 
 .2, 6, 2חלקי חלקות:  23006גוש: 
, 455, 421, 242 - 221, 4חלקות במלואן:  23002גוש: 
621 ,615 ,215. 

, 641, 224, 44, 24 - 22חלקי חלקות:  23002גוש: 
646 ,642 ,201. 
 .2חלקי חלקות:  23263גוש: 
 .2חלקות במלואן:  20144גוש: 
 .1, 3 - 5, 2חלקי חלקות:  20144גוש: 
 .0, 5חלקי חלקות:  20142גוש: 
 .43, 2חלקי חלקות:  20412גוש: 
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 .253, 260חלקות במלואן:  20036גוש: 
 .224, 241חלקות במלואן:  20035גוש: 
 .252חלקי חלקות:  20035גוש: 
 .262חלקי חלקות:  20025גוש: 

 
 מטרת התכנית :

הקמת שכונת מגורים בעפולה עלית בשטח שבין עפולה 
הנמצאת בתחום תוכנית מתאר ג/  -  35הצעירה ודרך 

 יח"ד. 2413בהיקף של  - 2Fבמתחם  24530
יצירת תשתית וקביעת תמהיל לענין גודלן של יח"ד 
והיחס בין דירות קטנות ודירות גדולות בתחומי הקו 

 הכחול.
מתן פתרונות לדיור בר השגה ע"י בניית דירות קטנות 

 מ"ר בהתאם לחוק הוד"ל. 05עד 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 24530וכנית מתאר ג/ מת 2F. תכנון מפורט למתחם 2

 המאושרת
פרוגרמת  6.4. קביעת יעודי קרקע בהתאם לטבלה 4

 .  24530שטחים למתחמי תיכנון עפ"י תוכנית ג/ 
 . קביעת תכליות מותרות לכל יעוד קרקע.6
 . קביעת זכויות והוראות בניה.2
. קביעת שלבים, תנאים והתניות לביצוע ומימוש 5

 התוכנית
 תיות. קביעת הנחיות סביב3
 . הרחבת והתווית דרכים.0
 . איחוד וחלוקה2
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך: 
, על גבי שלטים בתחום התכנית בתאריך:  61/12/4124

ובאתר האינטרנט של משרד הפנים בתאריך: 
12/14/4124. 

 
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי:

הממשלה  מחוז צפון, דרך קרית  -ועדה לדיור לאומי 
 12-3512555טלפון:  20522נצרת עילית 

 
 וכן במשרדי: 

 20ועדה מקומית לתכנון ולבניה עפולה, חנקין יהושע 
 12-3541622טלפון:  22211עפולה 

 www.pnim.gov.ilובאתר באינטרנט של משרד הפנים: 
וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 

 האינטרנט.האמורים פתוחים לקהל ובאתרי 
 

 פולאלכס ש                                             

 יו"ר הועדה המחוזית                                         

 צפוןחוז מבנייה לתכנון ול                                     
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 2256-הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה
 

 מחוז ירושלים
 

   ירושלים: מרחב תכנון מקומי ,ירושליםמחוז: 
תכנית מתאר מקומית ברמה הודעה בדבר הפקדת 
   / א0767 מס' מפורטת

 ם חדשים בראס אלעמודבנייניהקמת שני : שם התכנית
לחוק התכנון  21נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי , 2135–והבניה, התשכ"ה
הועדה המקומית  ובמשרדי ליםמחוז ירושבנייה לתכנון ל

תכנית מתאר מקומית מופקדת  ירושליםבנייה לתכנון ול
 / א0252 מס' ברמה מפורטת
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: המתייחסת

 התכנית מס' סוג היחס
 34 ביטול
 / א4026 ביטול

 / ב5233 כפיפות
 5144 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכ' ראס אל עמוד , ירושליםיישוב: 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 X: 221700קואורדינטה 
 Y: 637925קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .11חלקות במלואן: לא מוסדר,  41120גוש: 

 

 :מטרת התכנית
קומות  4מגורים קיים ותוספת  בנייןרת קומות בהכש

 יח"ד חדשות . 4חדשות לשם תוספת 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .קיים בנייןשצ"פ ותוספת קומות מעל למגורים וייעוד . שינוי 2
 4. קביעת בינוי לקומות מרתף ,קרקע,וראשונה ותוספת 4

 קומות מעל  קומת מרתף חלקית . 2קומות חדשות .סה"כ 
 יח"ד. 2 -יח"ד ל מס'קביעת . 6
מ"ר מהם  2162 -וקביעתם ל בנייןבבנייה . הגדלת שטחי ה2
 מ"ר שטחי שירות . 212-מ"ר שטחים עיקריים ו 161-כ
 לבניה, כאמור. בניין. קביעת קווי 5
 , כאמור .בנייה . קביעת שלבי ביצוע לתוספות ה3
 בנייה . קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 0
 . קביעת הוראות בגין גדר / מדרגות להריסה .2
 . קביעת הוראות בגין שימור עצים .1

 

ות שהמשרדים רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעמעוניין כל 
של משרד  האינטרנט באתר האמורים פתוחים לקהל, וכן

או  בנייןבקרקע, במעוניין כל .www.pnim.gov.il הפנים 
 עצמו נפגע על ידיבכל פרט תכנוני אחר הרואה את 

לחוק, רשאי  011התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 
ימים ממועד פרסומה של  01בתוך להגיש התנגדות 

 תונים, למשרדייההודעה המאוחרת בין הפרסומים בע
 0מחוז ירושלים, שלומציון בנייה הועדה המחוזית לתכנון ל

העתק ההתנגדות . 10-0001006טלפון:  00101ירושלים 
ירושלים, ככר בנייה ועדה מקומית לתכנון ול יומצא למשרדי

התנגדות לתכנית , 10-0000900ירושלים  טלפון:  0ספרא 
הוגשה בכתב בפירוט  לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 
)סדרי נוהל בנייה ובהתאם לתקנות התכנון וה מסתמכת

וסדרי עבודתו(, תשמ"ט  לתכנית סמכויות חוקרבהתנגדויות 
- 0090. 
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 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים  
   27172 מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 כביש הר הצופים -שם התכנית: רמפת מחלף הזיתים 
לחוק התכנון  21נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

די הועדה המחוזית כי במשר, 2135–התשכ"הוהבניה, 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
 .22121 מס'

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכנית מס' סוג היחס
 34 שינוי
 / א2525 שינוי
 2054 שינוי

 34 כפיפות
 / א2525 כפיפות

 

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 ירושלים    .יישוב: 
/ כביש  1-2מחלף זיתים / כביש הר הצופים / כביש 

 הטבעת המזרחית / ירושלים 
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 X: 224500קואורדינטה 
 Y: 632750קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית לבניית רמפות באיזור מחלף הזיתים 

 . 2054והסדרת כביש הר הצופים שנסלל בסטיה מתכנית 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
א. קביעת תוואי הדרך, כולל רמפות גישה, צמתים 

 ופיתוח שטח.
ו/או טיפול  קרקע ל"דרך מוצעת" ול"דרךייעוד ב. קביעת 

 נופי".
 ג. קביעת הוראות לגשרים .

 ד. קביעת בינוי תלת מימדי לצורך הפרדת מפלסים .
ה. קביעת הוראות בדבר עיצוב נופי ופיתוח השטח 

 בהתאם לנספח הפיתוח .
 .בנייה ו. קביעת תנאים למתן היתר ה

 ז. קביעת מבנים וגדרות להריסה.
 עתקה.ר/ח. קביעת הוראות בדבר עצים לעקירה/שימו

 ט. קביעת הוראות בגין דרך לביטול .
י. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית ולפתיחת הכביש 

 לתנועה.
משצ"פ  ל"דרך מוצעת" ול"דרך ו/או טיפול ייעוד . שינוי יא

 נופי".
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין כל 
רד של מש האינטרנט באתר האמורים פתוחים לקהל, וכן

או בכל  בנייןבקרקע, במעוניין .כל www.pnim.gov.il הפנים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 

לחוק, רשאי להגיש התנגדות  011כל הזכאי לכך על פי סעיף 
ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין  01בתוך 

ון הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנ
טלפון:  00101ירושלים  0מחוז ירושלים, שלומציון בנייה ל

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 10-0001006
ירושלים   0ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

תנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , ה10-0000900טלפון: 
תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 

ת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם המאמ
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה

 .0090 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
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   ירושלים: מרחב תכנון מקומי, ירושליםמחוז: 
 

מס'  תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 
27275   

  - 65גן תוספת בניה לבית ברחוב ד: שם התכנית
 שכ' גילה

לחוק התכנון  21נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
הועדה המחוזית כי במשרדי , 2135 –והבניה, התשכ"ה 

ובמשרדי הועדה המקומית  לתכנון לבניה מחוז ירושלים
 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושליםלתכנון ולבניה 

 22223 מס'
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  הרשאות:התרי בניה ו

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 2115 ביטול
 2224 ביטול

 5144 כפיפות
 / ב5233 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .  56ישוב: ירושלים רחוב: דגן י

 שכונת גילה ,
 ט בקו כחול.הכל על פי הגבולות המסומנים בתשרי

 X: 217350קואורדינטה 
 Y: 627070קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .40חלקות במלואן:  42211גוש: 
 

 :מטרת התכנית
 השלמת קומה והרחבות  דיור

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 א. קביעת בינוי לתוספות בניה כמפורט להלן :

 א' .מיוחד לאזור מגורים  5. שינוי יעוד מאזור מגורים 2
 - 6.26. תוספות בניה בקומות : בקומת מרתף במפלס 4
 .-1.21, תוספת בניה במפלס  - 4.12, 
 -. הגדלת שטחי הבניה המרביים בשטח וקביעתם ל6

 -מ"ר שטחים עיקריים ו 401.11מ"ר , מתוכם  642.25
 מ"ר שטחי שירות . 51.00

.קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה 2
 .בשטח 

 . קביעת שימוש למגורים .5
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית .3
 . קביעת הוראות לשימור עצים .0

 

ות כל מעונין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשע
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
חר הרואה מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני א

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  31לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז  תונים, למשרדייבע

-14טלפון:  12121ירושלים  2ירושלים, שלומציון 
ועדה  ההתנגדות יומצא למשרדי העתק. 3411436

ירושלים   2מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 
 14-3413222טלפון: 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

גדויות לתכנית סמכויות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנ
 .2121 -חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
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 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:ירושלים
 מס'הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 212-1162105 
, גבעת 5שם התכנית: הרחבת יח"ד ברח' אביעד 

 מרדכי, ירושלים
לחוק התכנון  220נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –התשכ"ה  והבניה,
 212-1152403 מס'מקומית 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 התכנית מס' סוג היחס
 34 ביטול

 / א5144מק/  כפיפות
 / ב5233 כפיפות

 
 כלולים בתכנית ומקומם:השטחים ה

 .  6ירושלים רחוב: אביעד יישוב: 
 אזור מגורים בשכ' גבעת מרדכי, ירושלים

 

 גושים וחלקות:
 .44חלקות במלואן: מוסדר,  61222גוש: 

 X: 218750קואורדינטה 
 Y: 629975קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 מטרת התכנית:
 , גבעת מרדכי, ירושלים6מות ברח' אביעד הרחבת יח"ד קיי

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 למגורים ב'. 5שינוי מאזור מגורים    4.4.2
 קביעת השימושים המותרים למגורים. 4.4.4
 קביעת הוראות בניה: 4.4.6

. תוספת קומה חדשה בקומת מרתף לצורך הרחבת 2
יח"ד קיימות בקומת קרקע מחסנים חדשים עבור יח"ד 

 ות וחניה מקורה.קיימ
 +. 6.11+ ו 1.11. הרחבת יח"ד קיימות במפלסים 4
+ עבור יח"ד 3.11תוספת קומה חדשה במפלס  .6

 +.6.11קיימות במפלס 
 שינוי קווי הבניין וקביעת קווי בניין מירביים. 4.4.5
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר  4.4.3
 בשטח.בנייה 
 למימוש התכנית.קביעת שלבי ביצוע  4.4.0
מ"ר סה"כ  2141.41קביעת סך השטחים ל  4.4.2

מ"ר  632.11מ"ר שטח עיקרי קיים,  422.41מתוכם 
מ"ר שטח שירות עבור חדרי  51.11שטח עיקרי מוצע, 

 מ"ר שירות. 646.11ממ"ד ו 
 קביעת הוראות בגין הריסת מבנה. 4.4.1

 קביעת הוראות בגין עצים לשימור ולהעתקה. 4.4.21
 קביעת הוראות בינוי בגין חניה. 4.4.22

 
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

, התשעב, עמוד 3632ובילקוט הפרסומים  12/12/4124
 .43/12/4124, בתאריך 4400

 
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 

ירושלים  2מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
. וכן במשרדי: ועדה 14-3411436טלפון:  12121

ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה14-3413222טלפון: 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 
 .www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט באתר
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 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:ירושלים
 21127 מס'עה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית הוד

שם התכנית: מרכז תצוגה והמחשה  חפירות הכותל 
 ,אזור שער האשפות , העיר העתיקה

לחוק התכנון  220נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 21412 מס'מקומית 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:תרי בנייה הי
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות: 
 התכנית מס' סוג היחס

 6456 שינוי
 1עמ/  שינוי

 34 ביטול
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 העיר העתיקה, שער הבורסקאים , ירושליםיישוב: 

ותל מצפון, מתחם בין ישיבת פורת יוסף במערב, רחבת הכ
 חומת הר הבית וחומת העיר העתיקה ממזרח ומדרום.
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 

 גושים וחלקות:
 .2חלקי חלקות: לא מוסדר,  61061גוש: 

 X: 631430קואורדינטה 
 Y: 222275קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
הסדרת שטח חפירות הכותל, מערכת הכבישים בשער 

והגישה אל רחבת הכותל, כולל מבנים לניהול  האשפות
 האתר, שירותים ציבוריים, תחנת שנאים ומרכז מבקרים 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . הסדרת מערך הגישה לחפירות .2
. קביעת הנחיות לשימור ושיקום הממצאים בחפירות 4

 הכותל.
. קביעת הנחיות למרכז תצוגה והמחשה בשטח 6

 חפירות הכותל.
 יות .גאפשרות להמשך חפירות ארכיאולו. מתן 2
גשת הממצאים יעת הנחיות לבינוי ומתקנים לשם ה. קב5

 הארכיאולוגיים.
 קרקע :ייעוד . שינוי 3
 . מדרך מאושרת לשטח ציבורי פתוח .2
 . משטח ציבורי פתוח לדרך מוצעת . 4
 ושימוש בקרקע .בנייה . קביעת תנאים למתן היתר 0
 ימוש התכנית .. קביעת שלבי ביצוע למ2
 . קביעת הוראות בגין דרך לביטול .1

 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור .21
 .קביעת הוראות להריסה.22

 
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

, התשעב, עמוד 3216ובילקוט הפרסומים  14/16/4124
 .44/12/4124, בתאריך 6232

 
דה המחוזית התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוע

ירושלים  2מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
. וכן במשרדי: ועדה 14-3411436טלפון:  12121

ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה14-3413222טלפון: 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 
 .www.pnim.gov.ilל משרד הפנים ש האינטרנט ובאתר
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 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 22862 מס'מפורטת 
שם התכנית: תוספת יח"ד במגרש מגורים רח' אל 

 דוור אל אוול, בית צפפא
לחוק התכנון  220נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 22251 מס'מקומית ברמה מפורטת 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכנית מס' סוג היחס
 4620 שינוי

 34 ביטול
 / ב5233 כפיפות
 5144 כפיפות

 
 כלולים בתכנית ומקומם:השטחים ה

 ירושלים רחוב: אל דוואר אל אוול.יישוב: 
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

 

 גושים וחלקות:
 .202חלקות במלואן: מוסדר,  61425גוש: 

 X: 219525קואורדינטה 
 Y: 628100קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 תוספת יח"ד במגרש מגורים.

 

 נית:עיקרי הוראות התכ
 לאזור מגורים ב'. 5קרקע ממגורים ייעוד . שינוי 2
מתוכם   2246.61מירביים בנייה . קביעת שטחי 4

 שטחי שירות  254.41 -מ"ר שטחים עיקריים ו 2402.21
 יח"ד. 21ל  2. תוספת יח"ד מ 6
 קומות. 5. תוספת קומות משתי קומות ל 2
 . קביעת קווי בניין.5
 נייה.. קביעת תנאים למתן היתר ב3
 . קביעת הוראות להריסת גדרות.0
 . קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל מקומות חניה.2
 .בנייה . קביעת תנאים למתן היתר 1
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 3613ובילקוט הפרסומים  13/12/4124

 .45/16/4124, בתאריך 6445
 

רדי הועדה המחוזית התכנית האמורה נמצאת במש
ירושלים  2מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל

. וכן במשרדי: ועדה 14-3411436טלפון:  12121
ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה14-3413222טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.ilשל משרד הפנים  נטרנטהאי ובאתר
 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:ירושלים
 מס'הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 / ב21115
שכ'  - 12רח' ששת הימים בנייה שם התכנית: תוספת 

 גבעת המבתר
לחוק התכנון  220נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

אישור תכנית מתאר  , בדבר1965 –והבניה, התשכ"ה 
 / ב24413 מס'מקומית 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
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תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכנית מס' סוג היחס

 34 ביטול
 2241 ביטול
 2242 ביטול

 5144 כפיפות
 / ב5233 כפיפות

 
 בתכנית ומקומם:השטחים הכלולים 

 גבעת המבתר, 42ירושלים רחוב: ששת הימים יישוב: 
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

 

 גושים וחלקות:
 .42חלקות במלואן: מוסדר,  61350גוש: 

 X: 634520קואורדינטה 
 Y: 221760קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 .הרחבת שטחי מגורים בקומת קרקע דו משפחתי קיים

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מיוחד לאזור מגורים א'. 5מאזור מגורים ייעוד א. שינוי 

ב. קביעת בינוי לסגירת קומת עמודים קיימת. לשם 
הפיכת שטחי שירות קיימים לשטחים עיקריים, לשם 

 יח"ד קיימות בבית דו משפחתי. 4הרחבת 
היחידות במפלס  4-ג. קביעת בינוי לקירוי הכניסות ל

1.11+-. 
מ"ר מתוכם  526.53בהיקף של בנייה ד. קביעת שטחי 

 מ"ר שטחי שירות. 25.51מ"ר עיקרי ו  560.10
 ה. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.

 ו. קביעת הוראות בגין הריסת מרפסת, מבנה, שער.
 ז. קביעת הוראות בגין עצים לשימור.
 ח. קביעת תנאים למתן היתר בנייה.

 
ת פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכני

, התשעג, עמוד 3212ובילקוט הפרסומים  42/11/4124
 .12/22/4124, בתאריך 351

 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  2מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל

. וכן במשרדי: ועדה 14-3411436טלפון:  12121
ירושלים   2ככר ספרא  ירושלים,בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה14-3413222טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.ilשל משרד הפנים  האינטרנט ובאתר
 
 

 ירושלים מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 25052 מס'מפורטת 
 צור באחר -שם התכנית: תוספת יח"ד במגרש מגורים 

לחוק התכנון  220נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 26031 מס'מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 ותהיתרים או הרשא
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 התכנית מס' סוג היחס
 / א4614 שינוי

 34 ביטול
 5144 כפיפות
 / ב5233 כפיפות
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת: צור באהר., ירושליםיישוב: 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.
 

 גושים וחלקות:
 ., לא מוסדר61021גושים בחלקיות: 

 X: 221400קואורדינטה 
 Y: 626650קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 בניית שני מבני מגורים חדשים בצור באהר.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מיוחד לאזור מגורים ג. 5מאזור מגורים ייעוד . שינוי 2
 . קביעת הוראות בינוי ופיתוח לשני בנייני מגורים.4
נים. בבניין יניקומות מרבי מעל הקרקע לב מס'. קביעת 6

 מס' 4. בבניין מס' 2הקומות המרבי הוא  מס' 2מס' 
. הקומה התחתונה היא קומת 2הקומות המרבי הוא 

 מסחר.
יח"ד מעבר למותר בתכנית המאושרת,  0. תוספת 2

 יח"ד בשני הבניינים. 25סה"כ 
בקומה  4. קביעת בינוי לחזית מסחרית בבניין מס' 5

 בקומות שמעליו.התחתונה ובינוי הכולל נסיגה 
מ"ר מתוכם  6111מרביים, סה"כ בנייה . קביעת שטחי 3

 051מ"ר שירות מעל הקרקע ו  403מ"ר עיקריים,  2102
 מ"ר שטחי שירות תת קרקעיים.

מ"ר  222מ"ר מתוכו  101השטח המרבי  2. בבניין מס' 0
 מ"ר שטחי שירות. 253שטחים עיקריים ו 

מ"ר מתוכו  2421השטח המרבי הוא  4. בבניין מס' 2
 מ"ר שטחי שירות. 241מ"ר שטח עיקרי ו  2231

 . שינוי קווי בניין וקביעת קווי בניין חדשים.1
 . קביעת הוראות לחזית מסחרית.21
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.22
 . קביעת תנאים למתן היתר בניה.24

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 3232בילקוט הפרסומים ו 21/12/4124

 .12/11/4124, בתאריך 3423
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  2מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל

. וכן במשרדי: ועדה 14-3411436טלפון:  12121
ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה14-3413222טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.ilשל משרד הפנים  האינטרנט ובאתר
 
 

 ירושלים מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 25006 מס'מפורטת 
 21ח' זווין שם התכנית: הרחבות דיור ותוספת קומה ר

 שכ' נוה יעקב -
לחוק התכנון  220נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 26005 מס'מקומית ברמה מפורטת 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 ת הבאות:המתייחסת לתכניו 

 התכנית מס' סוג היחס
 34 ביטול
 2222 ביטול

 / א5144מק/  כפיפות
 / ב5233 כפיפות
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת נווה  יעקב,, 21ירושלים רחוב: הרב זווין יישוב: 

 )מזרח(. -בין הרחובות הרב זווין )צפון, מערב, דרום(. וניימן 
 ם בתשריט בקו כחול.הכל על פי הגבולות המסומני

 

 גושים וחלקות:
 .44חלקות במלואן: מוסדר,  61321גוש: 

 X: 223575קואורדינטה 
 Y: 638775קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 בנייןהרחבת דיור עבור כל דיירי ה

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מאזור מגורים למגורים ג' .ייעוד .שינוי 2
 להלן :כמפורט בנייה . קביעת בינוי לתוספות 4
 קביעת השימושים בשטח למגורים בלבד . -
 קומות . 5 -ל בנייןתוספת קומה וקביעת מס' הקומות ב -
)צד הדרומי( עבור  -6.13תותר חפירה במפלס   -

+ , והפיכת מחסנים 1.11הרחבת דירה קיימת במפלס 
קיימים להרחבת דירה )בצד הצפוני( וחפירה למפלס 

 + , בהתאם לנספח בינוי .6.13
+, 2.22+, 1.11, -2.24יותרו הרחבות דיור במפלסים  -

4.23 ,+2.61 ,+5.04 ,+0.23 ,+2.52.+ 
 4+ להרחבות  21.11תותר תוספת קומה במפלס  -

 +.2.52הדירות במפלס 
 4411.26 -בשטח וקביעתם לבנייה . הגדלת שטחי ה6

מ"ר   243.22מ"ר שטח עיקרי  ו  4124.22מ"ר מתוכם 
 שטחי שירות .

 , כאמור .בנייה יעת שלבי ביצוע להקמת תוספות ה. קב2
. קביעת  הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 5

 בשטח.בנייה 
 . קביעת הוראות בדבר עצים לשימור .3
 . קביעת הוראות בנוגע להריסה.0
 חדשים . בניין. קביעת קווי 2
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעא, עמוד 3451לקוט הפרסומים ובי 12/10/4122

 .22/13/4122, בתאריך 2035
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  2מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל

. וכן במשרדי: ועדה 14-3411436טלפון:  12121
ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה14-3413222טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 של משרד הפנים  האינטרנט ובאתר
www.pnim.gov.il. 

 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:ירושלים
 מס'הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

27127 
, 6שם התכנית: הרחבות ותוספת יח"ד ברח' עמוס 

 הםכרם אבר
לחוק התכנון  220נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 22422 מס'מקומית 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 התכנית מס' סוג היחס
 34 ביטול
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 התכנית מס' סוג היחס
 5144 כפיפות
 / ב5233 כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .  5ירושלים רחוב: עמוס יישוב: 
 שכונת כרם אברהם,  סמוך לרח' מלכי ישראל .

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 .25חלקות במלואן: מוסדר,  61124גוש: 

 X: 220510קואורדינטה 
 Y: 633990רדינטה קואו

 

 מטרת התכנית:
 הרחבות ליחידות הדיור הקיימות .-
 יח"ד 4קומות לשם תוספת  4תוספת -
 

 עיקרי הוראות התכנית:
. שינוי במערך יעודי הקרקע כמפורט להלן : מאזור 2

 לאזור מגורים ג' . 6מגורים 
 כמפורט להלן :בנייה . קביעת בינוי לתוספות 4
דיור בקומות  קרקע , ראשונה קביעת בינוי להרחבות  -

 ושניה . בהתאם לנספח הבינוי .
קביעת בינוי לתוספת קומה שלישית ורביעית לשם תוספת  -
 יח"ד . 0יח"ד קיימות, סה"כ  5יח"ד חדשות, על  4
 כאמור .בנייה חדשים ל בניין. קביעת קווי 6
 264מ"ר מהם  121 -לבנייה . קביעת היקף שטחי ה2

 מ"ר שטחי שירות . 212 -ו מ"ר שטחים עיקריים
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית .5
בנייה . קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 3

 בשטח .
 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור .0
 . קביעת הוראות בגין מבנים להריסה.2
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 3251רסומים ובילקוט הפ 41/13/4124

 .43/10/4124, בתאריך 5254
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  2מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל

. וכן במשרדי: ועדה 14-3411436טלפון:  12121
ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה14-3413222טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 של משרד הפנים  האינטרנט ובאתר
www.pnim.gov.il. 

 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:ירושלים
 27182 מס'הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 שכ' קרית יובל -שם התכנית: הרחבת יח"ד רח' שטרן 
לחוק התכנון  220הודעה, בהתאם לסעיף נמסרת בזה 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 22422 מס'מקומית 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 התכנית מס' סוג היחס
 / ג2322 שינוי
 34 לביטו

 / א5144מק/  כפיפות
 / ב5233 כפיפות
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .  5,0,1,22ירושלים רחוב: שטרן אברהם יישוב: 

 שכונת קרית יובל ,
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 

 גושים וחלקות:
 .445חלקות במלואן: מוסדר,  61225גוש: 

 X: 217150קואורדינטה 
 Y: 629175דינטה קואור

 

 מטרת התכנית:
 הרחבת יח"ד

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .ור מגורים מיוחד לאזור מגורים ג'קרקע מאיזייעוד . שינוי 2
מ"ר  0435 -. קביעת סך שטחים בתחום התכנית ל4

 מ"ר שרות .  512.46 -מ"ר עיקרי ו  3053.00מתוכם .
שטח   646.22שטח עיקרי מעל הקרקע,   3202.36

 ות מעל הקרקע שיר
שטח  222.24שטח עיקרי מתחת לקרקע ,  424.22

 שירות מתחת לקרקע .
 קומות . 5קומות , סה"כ  2. תוספת 6
 לשם הרחבת יח"ד  קיימות.בנייה . קביעת בינוי לתוספות 2
 .בנייה ל בניין. קביע קווי 5
 . קביעת השימושים בשטח למגורים ולבית כנסת .3
 .בנייה מת הרחבות ה. קביעת שלבי ביצוע להק0
בנייה . קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 2

 בשטח .
 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור .1

 . קביעת הוראות לסטיה ניכרת .21
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 3231ובילקוט הפרסומים  41/10/4124

 .23/12/4124, בתאריך 5262
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  2מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל

. וכן במשרדי: ועדה 14-3411436טלפון:  12121
ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה14-3413222טלפון: 
מורים פתוחים לקהל, בימים ובשעות שהמשרדים הא

 .www.pnim.gov.ilשל משרד הפנים  האינטרנט ובאתר
 
 

 מחוז:  ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
הודעה בדבר ביטול הודעת אישור תכנית מתאר 

 מקומית
והודעה מתוקנת בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 21115 מס'
ן מגורים, יקומות חדשות לבני 5שם התכנית: תוספת 

 ראובני הקמת גינה ציבורית ג. שאול ,קורדוברו,
נמסרת בזה הודעה על ביטול הודעת אישור תכנית 

שפורסמה בעיתונים   24113 מס'מתאר מקומית 
, 3163ובילקוט הפרסומים  40/22/4111בתאריך 

. וכי בהתאם 42/24/4111, בתאריך 2105התשע, עמוד 
 –לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה  220לסעיף 

,נמסרת הודעה בדבר בדבר אישור תכנית מתאר 1965
 24113 מס'מקומית 

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

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכנית מס' סוג היחס

 2043 שינוי
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ירושלים רחוב: קורדובירו.יישוב: 
 ירושלים רחוב: הראובני דוד    .יישוב: 
 ירושלים רחוב: גרייבסקי פנחס    .יישוב: 

 שכונת גבעת שאול
 מתחם בין הרחובות קורדוברו/ראובני/גראייבסקי

 קואורדינטות על פי רשת ישראל החדשה:
 422/211לבין  - 422/121אורך בין 
 366/151לבין  - 366/111רוחב בין 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 .24 - 22חלקות במלואן:  61232גוש: 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
לאזור מגורים  6שטח מאזור מגורים ייעוד . שינוי 2

 מיוחד, לשטח פתוח ציבורי ולדרך.
קומות  6ותוספת בנייה תוספות . מהות התכנית : 4

 מגורים מאושר והקמת גינה ציבורית . בנייןחדשות ל
 כמפורט להלן:בנייה . קביעת בינוי לתוספת 6

בקומות : חניה תחתונה בנייה א. קביעת בינוי לתוספת 
, קרקע - 0.66,חניה עליונה במפלס  -1.16במפלס 
+ , שניה במפלס -1.11, ראשונה במפלס - 6.25במפלס 

+ לשם תוספת חניה ומחסנים, הרחבות יח"ד  6.24
 קיימות באותן הקומות במגרש החדש.

קומות עליונות באגפים  4ב. קביעת בינוי לתוספת 
 23קומות באגפים מזרחיים , לשם תוספת  6 -מערביים ו

 יח"ד חדשות . כל האמור לעיל בהתאם לנספח בינוי .
במגרש מגורים  בנייןלבנייה . קביעת תוספת שטחי 2

מ"ר  2561.35מהם  4251.20בהיקף של  2החדש מס' 
 מ"ר שטחי שירות . 121.54 -שטחים עיקריים ו

חדשים לתוספת  בנייןוקביעת קווי  בניין. שינוי קווי 5
 כאמור.בנייה ה
 למגורים. 2. קביעת שימושים במגרש החדש מס' 3
-+ ומעליו ו1.11-במפלס ה 4 -. הגדלת מס' הקומות מ0
+  1.11 -במפלס ה 5 -+_ ל1.11 -פלס המתחת למ 6

 +_.1.11 -מתחת למפלס ה 6 -ומעליו ו
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית .2
 בשטח.בנייה . קביעת תנאים למתן היתר 1

 ם להריסה.בנייני. קביעת הוראות בגין 21
 . איחוד וחלוקה חדשה בהסכמה.22

 
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

, התשסח, עמוד 5022ובילקוט הפרסומים  41/14/4112
 .21/16/4112, בתאריך 4411

 
הועדה המחוזית  התכנית האמורה נמצאת במשרדי:

ירושלים  2מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל
וכן במשרדי: ועדה , 14-3411436טלפון:  12121

ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
רשאי לעיין בתכנית, מעוניין כל , 14-3413222פון: טל

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן
 .www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט באתר

 
 דלית זילבר                           

 יו"ר הועדה המחוזית                           

  חוז ירושליםמ ן ולבניהלתכנו                          
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 מחוז תל אביב
 

 

 יפו-אביב, מרחב תכנון מקומי:תל אביב-מחוז: תל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 5206תא/  :מס'מפורטת 
 מעונות סטודנטים 17שם התכנית:חנוך 

לחוק התכנון  21נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
עדה המחוזית כי במשרדי הו, 2135–התשכ"הוהבניה, 

מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה בנייה לתכנון ול
תל אביב מופקדת תכנית בנייה המקומית לתכנון ול

 6105תא/  מס'מתאר מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכנית מס' היחס סוג
 4425תא/  שינוי
 2/ א/ 4425תא/  שינוי

 2תא/ ע/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת התקווה., 42, 43יפו רחוב: חנוך -תל אביביישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .5חלקי חלקות:  3101גוש: 

 

 מטרת התכנית:
עבור מעונות  42המשמשת מבנה קיים ברחוב חנוך 

 דנטים.סטו
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"מגורים ב'" לדיור מיוחד ומבנים ומוסדות ייעוד . שינוי 2

 ציבור. 
ושטח יחידות הדיור עבור  מס'. קביעת הוראות בדבר 4

 סטודנטים במקום. 
. שינוי בקו הבניין ע"מ להתאים את המצב התכנוני 6

 למרווחים הקיימים עפ"י המצב הקיים בשטח.
מ"ר, ע"מ להבטיח  224של  שירות  שטחי. תוספת 2

 רווחת דיור נאותה. 
 במקום. בנייה . קביעת הוראות ותנאים לקבלת היתר 5
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
תכנוני אחר הרואה  או בכל פרט בנייןבקרקע, במעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  31בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

: טלפון 30124יפו -תל אביב 245תל אביב, דרך בגין 
, קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א' .16-0364523

עתק ההתנגדות , ה22:11 -22:11ג', ה' בין השעות 
תל אביב, בנייה יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול

 , 16-5420234יפו  טלפון: -תל אביב 32שד בן גוריון 
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 

קות ובלווי תצהיר המאמת את הוגשה בכתב בפירוט הנמ
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות בנייה התכנון וה
 .2121 -חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
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 יפו-אביב, מרחב תכנון מקומי:תל אביב-מחוז: תל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
 5281:תא/ מס'מפורטת 

 יפו ג' מתחם סטודנטים -שם התכנית:מתחם טוכולסקי 
לחוק התכנון  21נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2135–התשכ"הוהבניה, 
מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה בנייה לתכנון ול

תל אביב מופקדת תכנית בנייה המקומית לתכנון ול
 6121 תא/ מס'מתאר מקומית ברמה מפורטת 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכנית מס' סוג היחס

 4312תא/  שינוי
 4021תא/  שינוי
 2תא/ ע/  שינוי
 2תא/ ג/  שינוי
 264תא/  שינוי
 / ג500תא/  שינוי
 4522תא/  שינוי
 6/ 5/ 41תא/  שינוי
 6/ 5/ 42תא/  שינוי
 תא/ מ שינוי

 62תא/  כפיפות
 26תמא/  כפיפות
 2/ ב/ 62תמא/  כפיפות
 26תמא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 יפו רחוב: טוכולסקי קורט    .-תל אביביישוב: 
 יפו רחוב: אטאטורק    .-תל אביביישוב: 

 .21, 1, 2, 0א, 3, 3א, 2, 2 רחוב קורט טוכלוסקי
 .23, 22, 24רחוב כמאל אטאטורק 

 

 גבולות התכנית:
התכנית חלה על קטע דרך ושלושה מגרשים בשכונת יפו 
ג', לאורך רחוב קורט טוכולסקי, בין הרחובות כמאל 
מוצטפא אטאטורק מצפון, אייזיק חריף ממזרח ושמחה 

 מרכז הולנד. -הולצברג מדרום. ממערב לתכנית 
 

 גושים וחלקות:
 .225 - 224חלקות במלואן:  0111גוש: 

 

 מטרת התכנית:
מטרות התכנית הינן חיזוק שישה מבני שיכון קיימים 
כנגד רעידות אדמה, הוספת מעליות והרחבת הדירות 
הקיימות; הוספת שלוש קומות ועוד קומת גג חלקית 
למבנים, המתוכננות לשמש למגורים, עם עדיפות למגורי 

בקומות העמודים המפולשות של בנייה ים; וסטודנט
דירות גן עם אפשרות לגני ילדים ומעונות יום, מחסנים 

 ומבואות כניסה.  
. כל תמריצי 62בתמ"א  46התכנית נערכת לפי סעיף 

הכלולים בתמ"א חלים ובנוסף להם זכויות בנייה ה
 המוקנות בתכנית זו.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
קומות נוספות מעבר  6עבור  בנייה. תוספת זכויות 2

 קומות )כולל קרקע( וקומת גג חלקית. 2סה"כ  -למאושר 
שלוש הקומות העליונות וקומת הגג החלקית ייעוד . 4

 לשימושי מגורים עם עדיפות למגורי סטודנטים.
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בקומת בנייה . קביעת הוראות בינוי עבור השלמת ה6
העמודים כולל תוספת של דירות למגורים בלבד עם 

 פשרות לגני ילדים ו/ או מעונות יום.א
. קביעת הוראות והנחיות לשיפוץ הבניין הקיים, חיזוקו 2

 כנגד רעידות אדמה והרחבת הדירות הקיימות.
. קביעת זכויות הבנייה והוראות הבנייה עבור מרפסות 5

 מקורות פתוחות.
 . קביעת הוראות והנחיות לתוספת מעליות.3
 

כנית, בימים ובשעות רשאי לעיין בתמעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה  בנייןבקרקע, במעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  31בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

רסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים ממועד פ
מחוז בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

טלפון:  30124יפו -תל אביב 245תל אביב, דרך בגין 
קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א',  .16-0364523

העתק ההתנגדות , 22:11-22:11ג', ה' בין השעות 
תל אביב, בנייה ול יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון

 , 16-5420234יפו  טלפון: -תל אביב 32שד בן גוריון 
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות בנייה התכנון וה
 .2121 -סדרי עבודתו(, תשמ"ט חוקר ו

 
 

 אזור-אביב, מרחב תכנון מקומי:  אור יהודה-מחוז:  תל
לחוק  08ו  00הודעה בדבר הכנת הודעה לפי סעיף 

 00/ 671מאא/  מס'בנייה התכנון וה
 שם התכנית: אזור התעשיה הדרומי

לחוק התכנון  02 -ו 00נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר הכנת הודעה לפי סעיף 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 00/ 521מאא/  'מס לחוק התכנון והבניה 02ו  00
 

 תחום התכנית:
 אור יהודה רחוב: יהדות קנדה.יישוב: 

 וממזרח לרחוב יהדות קנדה. 224מצפון לכביש 
 

 גושים וחלקות:
 .12, 11 - 21חלקות במלואן:  3222גוש: 
 .23 - 21חלקות במלואן:  3512גוש: 
 .261חלקי חלקות:  3512גוש: 
 .236 - 231, 34 - 3חלקות במלואן:  0423גוש: 
 .35 - 36חלקי חלקות:  0423גוש: 

 

 השינויים המוצעים:
. הרחבת השימושים בתחום התכנית לתעסוקה, 2

 השכלה, מסחר, אכסניות, בילוי ופנאי.
 . הגדלת זכויות בניה.4
 . קביעת הוראות בינוי: קווי בניין, תכסית, גובה.6
 . הגדרת זיקות הנאה לציבור.2
 . קביעת הסדרי תנועה וחניה. 5

 

 :08תנאים לפי סעיף 
 5. קווי בניין חזיתיים )על קרקעיים ותת קרקעיים( יהיו 2

 מ' לפי התכניות התקפות. 
. תותר הוצאת היתרי בניה, עפ"י התכנית המאושרת 4

 ובלבד שלא יסתרו את מגמת התכנון המוצע.
 

יים או עד הפקדת התכנית לפי : שנתתוקף התנאים
 ניהם.יהמוקדם מב
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 אזור-אביב, מרחב תכנון מקומי:  אור יהודה-מחוז:  תל
לחוק  08ו  00הודעה בדבר הכנת הודעה לפי סעיף 

 00/ 672מאא/  מס'בנייה התכנון וה
 שם התכנית: רח' העצמאות פינויי בינויי

ן לחוק התכנו 02 -ו 00נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר הכנת הודעה לפי סעיף 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 00/ 522מאא/  'מס לחוק התכנון והבניה 02ו  00
 

 תחום התכנית:
 אור יהודה רחוב: העצמאות.יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .220חלקות במלואן:  3225גוש: 
 .52חלקות במלואן:  0425גוש: 
 .213חלקות במלואן:  0423גוש: 
, 56, 21, 62 - 40, 42 - 46במלואן:  חלקות 0420גוש: 

52 ,52 - 51 ,231 - 202. 
 .5 - 4חלקות במלואן:  0422גוש: 
 .50, 55 - 56, 51, 22, 24חלקות במלואן:  0461גוש: 
, 11, 21, 23, 01, 04 - 02חלקות במלואן:  0421גוש: 

15 ,11 ,211 - 212. 
 

 השינויים המוצעים:
 עצמאות וסמטה המעלה.תכנית פינוי בינוי לאורך רחוב ה

 

 :08תנאים לפי סעיף 
במגרשים המיועדים בנייה לא תותר הוצאת היתרי 

 שיעודה מסחרי. 231למגורים ובחלקה 
 

 חודשים מיום הפרסום. 42 תוקף התנאים:
 
 

 אזור-אביב, מרחב תכנון מקומי:  אור יהודה-מחוז:  תל
לחוק  08ו  00הודעה בדבר הכנת הודעה לפי סעיף 

 00/ 661מאא/  מס'בנייה וההתכנון 
 שם התכנית: אזור התעשיה הצפוני

לחוק התכנון  02 -ו 00נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר הכנת הודעה לפי סעיף 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 00/ 551מאא/  'מס לחוק התכנון והבניה 02ו  00
 

 תחום התכנית:
 אור יהודה.יישוב: 

 .232דה, מדרום לכביש אזור התעשיה הצפוני באור יהו
 

 גושים וחלקות:
 .23, 22 - 26, 22 - 64חלקות במלואן:  3443גוש: 

 

 השינויים המוצעים:
. הרחבת השימושים בתחום התכנית לתעסוקה, 2

 מגורים, השכלה, מסחר, בילוי ופנאי.
. הגבלת שימושים שאינם תואמים את תקני איכות 4

 ר.הסביבה ואת האופי המתחדש המוצע של האזו
 עפ"י מדרג גודל מגרשים.בנייה . הגדלת זכויות ה6
 . הגדרת זיקות הנאה לציבור.2
 . קביעת הוראות בינוי: קווי בניין, תכסית, גובה.5
 . קביעת הסדרי תנועה וחניה. 3

 

 :08הארכת תוקף תנאים לפי סעיף 
 . שמירה על קווי בניין לפי התכניות התקפות. 2
פ"י התכנית המאושרת . תותר הוצאת היתרי בנייה ע4

 ובלבד שלא יסתרו את מגמות התכנון המוצע.
 

שנתיים או עד הפקדת התכנית לפי  תוקף התנאים:
 המועד המוקדם מבניהם.
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 אביב, מרחב תכנון מקומי:בני ברק-מחוז: תל
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 / פ601בב/  :מס'מפורטת 
רשות המקומית פארק הירקון בתחום  שם התכנית:

 בני ברק
לחוק התכנון  220נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 / פ504בב/  מס'מקומית ברמה מפורטת 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 הבאות: המתייחסת לתכניות 

 התכנית מס' סוג היחס
 / א215בב/  שינוי
 / ב211בב/  שינוי

 4/ 5תממ/  כפיפות
 351בב/  כפיפות
 5תממ/  כפיפות
 6/ ב/ 62תמא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 בני ברק.יישוב: 
במזרח  2בשטח הסמוך מדרום לנחל הירקון, בין כביש 

 ערב.רמת גן במ -לרחוב מבצע קדש 
 יפו.-מרחבי תכנון גובלים: רמת גן, תל אביב

 

 גושים וחלקות:
 .40, 2 - 2חלקי חלקות:  3321גוש: 
 .20, 25 - 26חלקות במלואן:  3322גוש: 
 .22, 23, 22, 42, 26 - 2חלקי חלקות:  3322גוש: 
 .22, 2חלקות במלואן:  3324גוש: 
 .20 ,3 – 5, 6חלקי חלקות:  3324גוש: 
 .221, 212, 214, 21, 6לקות: חלקי ח 3326גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הסדרת הוראות הפיתוח והבינוי לפארק הירקון בשטח 

 השיפוט של העיר בני ברק.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
. קביעת חלוקה ליעודי קרקע לפארק / גן ציבורי, שטח 2

ציבורי פתוח, נחל, דרך מוצעת, שטח לתכנון בעתיד 
 ושטח ספורט ונופש.

הנחיות לבינוי בשטח הפארק, ותנאים להגשה  . קביעת4
 ואישור של היתרי בניה.

. שיקום המערכת האקולוגית והנופית של גדת הנחל, 6
שמירה על רציפות מערכת הנחל, הנחיות להטמעת 

 נושא "טבע עירוני".
. פירוט הפיתוח לגדת נחל הירקון, בהתאם להוראות 2

 .4/ 5תכנית מתאר מחוזית חלקית תממ/ 
יפוח וחיזוק הזיקות בין נחל הירקון ושטחי הפארק . ט5

הצמודים לו לבין שימושים עירוניים סמוכים של אזורי 
תעסוקה ומגורים, ובהמשכיות לחלקי הפארק המפותחים 

 מצפון לגדת נחל.
. אפיון נופי של אזורי הפארק, הסדרת שבילים, שבילי 3

 אופניים, טיילות, אזורי פנאי ומשחק.
 

דת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפק
, התשעא, עמוד 3444ובילקוט הפרסומים  26/16/4122

 .21/12/4122, בתאריך 6524
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
-תל אביב 245מחוז תל אביב, דרך בגין בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 16-0364522טלפון:  30124יפו 
בני ברק   22בני ברק, דוד המלך בנייה ולמקומית לתכנון 
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רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה16-5003501טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.ilשל משרד הפנים  האינטרנט ובאתר
 

 
 אביב, מרחב תכנון מקומי:  גבעתיים-מחוז:  תל

 הודעה בדבר היתרים וחלוקה בתקופת ביניים
-שם תכנית: מתחם ההסתדרות  התחדשות עירונית

 הכנת תכנית
לחוק התכנון  02נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי הועדה המחוזית לתכנון 2135–והבניה, התשכ"ה 
מחוז תל אביב קבעה הארכת תנאים שלפיהם בנייה ול

ו/או היתרים לשימוש בקרקע ו/או בנייה יינתנו היתר 
  מס'קרקע בתחום תכנית  אישור תשריט של חלוקת

 00/ 262גב/ 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רחוב: , : מנורהרחוב, גבעתיים רחוב: אידמיתיישוב: 

 רחוב: המאבק., רחוב: ההסתדרות, קבוץ גלויות
 25-30המאבק 
 44, 41מנורה 

חזית מערבית ודרומית של רח'  - 2-04ההסתדרות 
 ההסתדרות
 נים בחזית מסחריתכל המב - 41-26ההסתדרות 
 4-2קבוץ גלויות 

 4-43 -ו 2-20אידמית 
 

 גושים וחלקות:
 513, 512, 643, 611, 613חלקות במלואן:  3253גוש: 

- 314. 
 .216, 221חלקי חלקות:  3253גוש: 
, 251, 264 - 262, 36, 25חלקות במלואן:  3234גוש: 
234 - 232. 
 .232, 223, 262, 222חלקי חלקות:  3234גוש: 
 .230, 236, 26 - 22, 06 - 01חלקות במלואן:  3236גוש: 
 .215, 233 - 235, 226, 21חלקי חלקות:  3236גוש: 

 

 בתנאים המוצעים:
ע"פ בנייה להאריך  את התנאים להוצאת היתר  .2

 כדלקמן: 02סעיף 
לתוספת של שטחי בניה, בנייה לא יינתן כל היתר  א.

 ה.מחדש של מבנבנייה יח"ד, או להריסה ו
תותרנה הרחבות דיור וחיזוק המבנה וכן יציאות  ב.

מ"ר בהתאם לתכניות  41לגג בשטח שלא יעלה על 
/ א, ועפ"י 423, גב/ 423, גב/ 202גב/ מק/  מאושרות

על תיקוניה, יציאות לגג עפ"י השטח האמור  656גב/ 
 בהחלטה לעיל.

גבעתיים, תמסור בנייה הוועדה המקומית לתכנון ו ג.
עדה המחוזית דיווח בעוד כשישה חודשים למליאת הוו

 התקדמות תכנון המתחם. לע
 

 תוקפם של התנאים:
 חודשים מיום הפרסום.  42

 
הועדה  רשאי לעיין בתנאים, במשרדי:מעוניין כל 

 245מחוז תל אביב, דרך בגין בנייה מחוזית לתכנון ולה
 וכן במשרדי:, 16-0364522טלפון:  30124יפו -תל אביב

, 4גבעתיים, שינקין בנייה ת לתכנון ולועדה מקומי
ן יין, בקרקע, בבנייכל מעונ, 16-5044421: 'בעתיים  טלג

או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
לחוק להגיש ערר אל  02התנאים, רשאי על פי סעיף 
, ירושלים 4קפלן בנייה המועצה הארצית לתכנון ול

 .14-3012521, טלפון 12132
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 רמת גן אביב, מרחב תכנון מקומי:-: תלמחוז
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 / א2621רג/  :מס'מפורטת 
 אזור הבורסה -התחדשות רח' הבונים שם התכנית:

לחוק התכנון  220נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 / א2521רג/  מס'מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכנית מס' סוג היחס
 2/ ב/ 621רג/  שינוי

 6/ ב/ 621רג/  כפיפות
 20/ ג/ 621רג/ מק/  כפיפות
 2/ 23/ ג/ 621רג/ מק/  כפיפות

 
 ים הכלולים בתכנית ומקומם:השטח
 רמת גן    .יישוב: 

 בכניסה הצפונית של אזור הבורסה. 
האזור התחום בטבעת הכבישים: הבונים ממזרח, 

 הבונים מצפון, דרך בגין ממערב אהליאב מדרום .
 

 גושים וחלקות:
 .211, 210, 012-011, 044חלקות במלואן:  3410גוש: 
 .226, 264 ,061, 260חלקי חלקות:  3410גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 . התחדשות מתחם רח' הבונים וזאת ע"י:2
הקרקע מאזור תעשיה לאזור תעסוקה ייעוד . שינוי 2

 ומלונאות. 
 קביעת זכויות בנייה בהתאם לגודל מגרשים.  2.4
 ירוקה.בנייה קביעת הוראות בנושא  2.6

 . קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה. 4
 עיקרי הוראות התכנית:

הקרקע מאזור תעשיה לאזור תעסוקה ייעוד . שינוי 2
 ומלונאות. 

בהתאם לגודל מגרשים ובהתאם בנייה . קביעת זכויות 4
 קומות כדלקמן: מס'למגבלות קוי בניין ו

יקבעו זכויות  -מ"ר  551. במגרשים בשטח של עד 4.2
קומות מעל קומת קרקע  21ועד  645%בנייה של 

 מסחרית.
מ"ר זכויות הבנייה  051עד  552. במגרשים בשטח 4.4
 קומות מעל קומת קרקע מסחרית. 25ועד  245%יהיו 
מ"ר זכויות הבנייה יהיו  051. במגרשים בשטח מעל 4.6

קומות מעל קומת קרקע  23-41הקומות בן  מס'ו 505%
 מסחרית.

מ'. וקביעת גובה קומה  3קביעת גובה קומת קרקע עד 
 מ'.  6.5טיפוסית עד 

 ירוקה על פי התקנים.בנייה ות בנושא . קביעת הורא6
. קביעת זיקת הנאה לציבור בקומת הקרקע בתחום 2

 המגרשים שלאורך הרחובות, אהליאב והבונים.
 . קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה.5
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 3641ובילקוט הפרסומים  22/22/4122

 .12/24/4122 , בתאריך122
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
-תל אביב 245מחוז תל אביב, דרך בגין בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 16-0364522טלפון:  30124יפו 
רמת גן   43רמת גן, המעגל בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה16-3056525טלפון: 
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שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,  בימים ובשעות
 .www.pnim.gov.ilשל משרד הפנים  האינטרנט ובאתר

 
 גילה אורון                                             

 יו"ר הועדה המחוזית                                      

  תל אביבחוז מ לתכנון ולבניה                               
 
 

 חיפה מחוז
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חיפה
 1555חפ/  מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

שם התכנית: תוספת שטח עיקרי בעליית גג ברח' 
 , חיפה2גלבוע 

לחוק התכנון  21נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2135–התשכ"הוהבניה, 
במשרדי הועדה המקומית לתכנון מחוז חיפה ובנייה לתכנון ול

 4663חפ/  מס'חיפה מופקדת תכנית מפורטת בנייה ול
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכנית מס' סוג היחס
 22חפ/  שינוי
 / ה441חפ/  שינוי
 / א022חפ/  שינוי
 2/ ה/ 441חפ/  שינוי

 / יב2211חפ/  כפיפות
 / ד441חפ/  כפיפות
 / י441חפ/  כפיפות
 2/ י/ 441חפ/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 שכונת נוה שאנן, 1חיפה רחוב: גלבוע יישוב: 
 

 גושים וחלקות:
 .30חלקות במלואן:  21225גוש: 
 .241, 220חלקי חלקות:  21225גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הסדרת מבנה קיים תוך שינוי קווי בניין ותגבור זכויות בניה.

 

 :עיקרי הוראות התכנית
מ"ר עבור הקומה העליונה  31של בנייה תוספת זכויות  -

 .2בבניין מס' 
בגין הקלות עבור כל בעלי הזכויות בנייה תוספת זכויות  -

 בחלקה.
 שינויים במרווחים המאושרים. -
 הקומות המאושרות. מס'תוספת ב -
 הרחבות דרכים. -
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר מורים פתוחים לקהל, וכןשהמשרדים הא

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה  בנייןבקרקע, במעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  31בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

רסומים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפ
מחוז בנייה בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

            טלפון: ,66115חיפה  ,25הפלי"ם  'חיפה, שד
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-2366255

חיפה  טלפון:  6חיפה, ביאליק בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 12-2653210

ן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר אלא אם כ
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
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)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה
 .2121 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חיפה
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 5/ יד/ 2256חפ/  מס'טת מפור
מאתר לבניין ציבורי לאזור ייעוד שם התכנית: שינוי 

 מגורים א', בשכונת דניה
לחוק התכנון  220נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 6/ יד/ 2265חפ/  מס'מקומית ברמה מפורטת 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:תרי בנייה הי

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 התכנית מס' סוג היחס
 2265חפ/  שינוי
 / ה441חפ/  שינוי
 4/ י/ 441חפ/ מק/  שינוי
 441חפ/  שינוי
 2/ יד/ 2265חפ/ מק/  שינוי

 2/ יב/ 2211חפ/ מק/  כפיפות
 / ד441חפ/  כפיפות

 2/ יב/ 2211חפ/ מק/  פיפותכ
 / גב2211חפ/ מק/  כפיפות
 2/ ב/ 62תמא/  כפיפות
 / תט2211חפ/ מק/  כפיפות
 / פמ2211חפ/ מק/  כפיפות
 5/ י/ 441חפ/  כפיפות
 / יב2211חפ/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 שכונת דניה, 40חיפה רחוב: חוף השנהב יישוב: 
 

 גושים וחלקות:
 .621, 31חלקות במלואן:  24436גוש: 
 .623חלקי חלקות:  24436גוש: 

 

 מטרת התכנית:
קרקע מאתר לבניין ציבורי בבעלות פרטית ייעוד שינוי 

 לאזור מגורים א'.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
קרקע מאתר לבניין ציבורי בבעלות פרטית ייעוד שינוי  -

 יח"ד. 4לאזור מגורים א'. מוצע בתכנית סה"כ 
בהתאם למותר בנייה וגובה בנייה קביעת שטחי  -

בסביבת המגורים הקרובה עפ"י התכנית המאושרת 
 .2265חפ/

בשטח התכנית הותאמו לזכויות בנייה זכויות ה -
עיקרי בנייה שטח  65%הקיימות בסביבה ויהיו בסה"כ 

 הקלה(. 6%+  2265בהתאם לתכנית חפ/  64%)
 

יתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בע
, התשעג, עמוד 3213ובילקוט הפרסומים  62/12/4124

 .22/22/4124בתאריך , 222
 

תכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית ה
חיפה  25מחוז חיפה, שד הפלי"ם בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 12-2366255טלפון:  66115
פון: חיפה  טל 6חיפה, ביאליק בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה בימים מעוניין , וכל ה12-2653210
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
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 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חדרה
 2702חד/  מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

: מתחם 5מתחם מס'  -שם התכנית: פארק חדרה 
טדיון כדורגל עירוני, שרותי בילוי, מסחר ופעילוית לאצ

 פנאי ונופש
לחוק התכנון  21נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2135–התשכ"הוהבניה, 
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון בנייה לתכנון ול

  2202חד/  מס'חדרה מופקדת תכנית מפורטת בנייה ול
איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים  לוקה:איחוד וח

  בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
: תכנית שמכוחה ניתן להוציא והרשאותהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכנית מס' סוג היחס
 / א532חד/  שינוי
 022חד/  שינוי
 66חד/  שינוי
 / ב651חד/ מק/  שינוי
 651חד/  שינוי
 / א651חד/  שינוי

 65תמא/  כפיפות
 2/ א/ 21תמא/  כפיפות
 6/ ב/ 62תמא/  כפיפות
 2/ ב/ 62תמא/  כפיפות
 5/ ב/ 62תמא/  כפיפות
 2141חד/  כפיפות
 4/ ג/ 21תמא/  כפיפות
 622/ מ/ 2661/ חד/ 2622ג/  כפיפות
 44תמא/  כפיפות

 
 ם בתכנית ומקומם:השטחים הכלולי

 חדרה    .יישוב: 
השטח הכלוא בין נחל  -אזור הכניסה המזרחית לחדרה 

מצפון, מסילת הרכבת  35חדרה מדרום, כביש 
 ממערב. 21145בגוש  41המזרחית ממזרח וחלקת דרך 

 

 גושים וחלקות:
 .42חלקי חלקות:  21142גוש: 
 .20 - 23, 22 - 26חלקי חלקות:  21144גוש: 
, 41 - 42, 43 - 41, 2 - 2חלקות במלואן:  21145גוש: 

62 - 22 ,55 - 50 ,51 ,34 ,32 - 30 ,31 - 04 ,02 - 
05 ,22 - 24 ,25 - 23 ,14. 

, 52, 54, 61, 21, 25 - 3חלקי חלקות:  21145גוש: 
31 ,11 - 12. 

 .6חלקות במלואן:  21140גוש: 
 

 מטרת התכנית:
ל מתחם מס' א. תכנון מפורט והנחיות לתכנון מתארי ש

לרווחת תושבי חדרה  -בתחום פארק אזורי חדרה  6
 וכלל האזור.

ב. מתן מענה לצרכי בילוי ופעילות ספורט, פנאי ונופש 
 ופיתוח אצטדיון כדורגל עירוני.

 עיקרי הוראות התכנית:
 קביעת ייעודי קרקע, תכליות ושימושים. -
 התווית דרכים וחניות. -
 וח השטח.קביעת הוראות והנחיות לפית -
 קביעת זכויות בנייה. -
 קביעת תנאים למתן היתרי בניה. -
 קביעת הנחיות סביבתיות. -
 קביעת הנחיות לאיחוד וחלוקה. -
קביעת הנחיות להכנת תכניות מפורטות בחלק מתחום  -

 התכנית.
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רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  אינטרנטה
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה  בנייןבקרקע, במעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  31בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה המחוזית לתכנון ול תונים, למשרדי הועדהיבע

                      טלפון: 66115חיפה  25הפלי"ם  'חיפה, שד
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-2366255

חדרה  1חדרה, הלל יפה בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא , 12-3616226טלפון:  62211

פירוט תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב ב
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 

)סדרי נוהל בנייה מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2121 -תשמ"ט 
 

 
 אלונה,-מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: מנשה

 מרחב תכנון מקומי:  שומרון
ורטת ברמה מפורטת הודעה בדבר אישור תכנית מפ

 2702/ א/ ש/ 525מ/  מס'
 שם התכנית: יער אלות עדה

לחוק התכנון  220נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 2202/ א/ ש/ 623מ/  מס'ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
ניתן להוציא תכנית שמכוחה  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכנית מס' סוג היחס
 / א2משח/  שינוי
 66משח/  שינוי
 15ש/  שינוי
 211ג/  שינוי
 / א226מ/  שינוי

 65תמא/  פירוט
 44תמא/  פירוט

 5/ ב/ 62תמא/  כפיפות
 22/ א/ 62תמא/  כפיפות
 6תמא/  כפיפות
 2ב/ / 60תמא/  כפיפות
 26מ/  כפיפות
 / ב60תמא/  כפיפות
 6/ ב/ 62תמא/  כפיפות
 44תמא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 גבעת עדה, בקעת הנדיב אזור גבעת עדה-בנימינהיישוב: 
 

 גושים וחלקות:
 .24136, 24150גושים בשלמות: 

 .41חלקי חלקות:  21241גוש: 
 .260 - 263חלקי חלקות:  21261גוש: 
 .212 - 214, 11-12, 41, 43חלקי חלקות:  21221גוש: 
 .6חלקי חלקות:  21206גוש: 
 65, 45, 46, 21, 20 - 22חלקות במלואן:  24152גוש: 

- 63 ,32. 
 - 66, 43, 42, 44 - 42, 22חלקי חלקות:  24152גוש: 

62 ,60 ,50 ,36 ,01. 
, 21-62, 63, 66, 62, 43-5חלקות במלואן:  24151גוש: 

24. 
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 .40חלקי חלקות:  24151גוש: 
 .11, 04 - 02, 32 - 30חלקות במלואן:  24131גוש: 
 - 245, 246, 23 - 06, 31חלקי חלקות:  24131גוש: 
243 ,242 ,261 ,265. 
, 30 - 34, 50 - 52, 26 - 2חלקות במלואן:  24132גוש: 

04 - 05. 
 .02 - 32, 31 - 52, 51 - 22חלקי חלקות:  24132גוש: 
 .16, 35 - 34חלקי חלקות:  24116גוש: 
 - 03, 35 - 32, 56 - 23חלקות במלואן:  24112גוש: 

02 ,21. 
 52, 25 - 61, 41 - 26, 5 - 2חלקי חלקות:  24112גוש: 

- 53 ,31 - 36 ,33 - 31 ,02 - 05 ,01 ,22. 
 - 30, 26 - 62, 41 - 25חלקות במלואן:  24115גוש: 

02 ,12 - 15 ,12. 
, 56 - 22, 60 - 66, 46 - 42חלקי חלקות:  24115גוש: 

33 ,05 - 03 ,22 ,11. 
 - 22, 22 - 61, 62 - 64חלקות במלואן:  24113גוש: 

23 ,56 - 55 ,21 ,23 - 20 ,12 ,11 - 211. 
, 60 - 65, 62 - 25, 24 - 4חלקי חלקות:  24113גוש: 

53 - 31 ,26 ,21 ,14 ,15 - 13. 
 .221, 242, 220: חלקות במלואן 24110גוש: 
 .251 - 252, 251 - 222חלקי חלקות:  24110גוש: 
 .222, 224 - 222, 26חלקות במלואן:  24111גוש: 
 .235, 251 -252, 254, 221חלקי חלקות:  24111גוש: 
 .02 - 31, 36חלקות במלואן:  24266גוש: 
 .06 - 04, 52חלקי חלקות:  24266גוש: 
 .2חלקות במלואן:  24261גוש: 
 .25, 4חלקי חלקות:  24261גוש: 
 .22 - 20חלקות במלואן:  24221גוש: 
 .26, 21, 3, 2, 4 - 2חלקי חלקות:  24221גוש: 
 .42חלקי חלקות:  24606גוש: 
 .6 - 4חלקי חלקות:  24213גוש: 
 .42, 44 - 42, 21, 22חלקי חלקות:  24226גוש: 
 .50חלקי חלקות:  24223גוש: 
 .22, 21, 1, 6ות: חלקי חלק 24242גוש: 
 .24, 3, 2 - 4חלקי חלקות:  24244גוש: 

 X: 715000קואורדינטה 
 Y: 204000קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
באזור  44תכנון מפורט ודיוק גבולות היערות בתמא/

 גבעת עדה, ישובי אלונה וצפון מנשה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
ו דיוק של גבולות הפוליגונים של היערות שנקבע -

 .44בתשריט תמא/
קביעת שטחים מיוערים/טבעיים בפועל שאינם   

יער, וקביעת שטחים מעובדים ייעוד ל 44במסגרת תמא/
 בפועל המסומנים

 לקרקע חקלאית. 44כיער בתא/  
קביעת יעודי הקרקע והשימושים בכל סוג יער על פי  -

 ובשטחים החקלאיים. 44הוראות תמא/
ית המותרת בכל אחד קביעת הוראות לפעילות היערנ -

 מסוגי היער ולשימושים שיותרו בשטחים החקלאיים.
בנייה קביעת הוראות ביער לפעילות נופש ביער ללא  -

 להנאת הציבור.
קביעת מסגרת משולבת של יער, גידולים חקלאיים,  -

דרכים לטיול, דרכי יער, לטיפול שוטף ביער ומערכות 
 טבעיות קיימות,

י הטבע, הנוף והמורשת של תוך שמירה וטיפוח ערכ  
 האזור על כל מרכיביו והיבטיו.

 קביעת הוראות בנוגע לעצים לשימור בקרקע חקלאית. -
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 3652ובילקוט הפרסומים  10/16/4124

  .15/12/4124, בתאריך 2224
 

ית התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוז
חיפה  25מחוז חיפה, שד הפלי"ם בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ו.מקומית 12-2366255טלפון: , 66115
, טלפון: 60225ד.נ חפר -מנשה אלונהבנייה לתכנון ול

שומרון, בנייה ועדה מקומית לתכנון ול, 12-3200610
, 12-3615544טלפון:  61151זכרון יעקב  52המיסדים 

יין בה בימים ובשעות שהמשרדים רשאי לעמעוניין וכל ה
של משרד  האינטרנט האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים 
 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: שומרון
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 / א825ש/  מס'
 שומרון -שם התכנית: פרדס גן 

התכנון  לחוק 21נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2135–התשכ"הוהבניה, 

מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
שומרון מופקדת תכנית מפורטת ברמה בנייה לתכנון ול
 / א223ש/  :מס'מפורטת 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 הרשאותהיתרים או 
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכנית מס' סוג היחס
 20ש/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 כרכור.-פרדס חנהיישוב: 
מדרום לרחובות  35בדרום מזרח כרכור, בין כביש מס' 

 אחוזה ורח' גולני, מצפון סמוך למתחם "אלונית".
 

 גושים וחלקות:
 .626, 262, 21חלקי חלקות:  21103גוש: 
 .2, 2חלקות במלואן:  21100גוש: 

 

 מטרת התכנית:
להקים מתחם לבית אבות, אשר ישמש ככפר גימלאים 

 המשלב בתוכו פעילות ציבורית.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מקרקע חקלאית ומקרקע למגורים למשקי עזר, ייעוד שינוי  -

, לקרקע למגורים מיוחד, מבנים מוסדות ציבור, לדרכים
 לשצ"פ משולב עם מבנים ומוסדות ציבור.לשצ"פ ו

מגורים מיוחד,  ייעוד קביעת השימושים המותרים ב -
 מבנים ומוסדות ציבור.

 וזכויות בניה.בנייה קביעת הוראות  -
 התווית דרכים. -
 קביעת הוראות לפיתוח השטח, כולל תשתיות ושירותים. -
 קביעת הנחיות סביבתיות. -
 יצוע.קביעת השלבים וההתניות לב -
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין כל 
של משרד  האינטרנט באתר האמורים פתוחים לקהל, וכן

או  בנייןבקרקע, במעוניין .כל www.pnim.gov.il הפנים 
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 

לחוק, רשאי  011התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 
ימים ממועד פרסומה של  01בתוך יש התנגדות להג

ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים, למשרדי 
מחוז חיפה, שד הפלי"ם בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול

. העתק ההתנגדות 10-9066011טלפון:  66101חיפה  01
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שומרון, בנייה יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול
, 10-0611100טלפון:  61011זכרון יעקב  10המיסדים 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות 

בנייה שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי 

 .0090 -עבודתו(, תשמ"ט 
 

 
 תכנון מקומי: שומרוןמחוז: חיפה, מרחב 

 2771ש/  מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 שם התכנית: שטחי משרדים ומגורים בפרדס חנה

לחוק התכנון  21נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2135–התשכ"הוהבניה, 
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון בנייה לתכנון ול

 2221ש/  מס'מרון מופקדת תכנית מפורטת שובנייה ול
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכנית מס' סוג היחס
 2ש/  שינוי
 261ש/  שינוי
 411ש/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 כרכור רחוב: הנדיב    .-דס חנהפריישוב: 
תחנת תדלוק "אלון" ומשרדי חב' חיים קליאוט בין דרך 

 הנדיב לרחוב השיקמה בפרדס חנה.
 

 גושים וחלקות:
 .215, 50חלקות במלואן:  21214גוש: 
 .622, 666, 242, 22 - 26חלקי חלקות:  21214גוש: 

 

 מטרת התכנית:
מתחם  שטח למגורים ברחוב השיקמה והסדרתייעוד 

משרדים קיים המשולב בתחנת תדלוק הקיימת בהיתרים 
בדרך הנדיב, תוך הסדרת ושדרוג התחנה ובהתאם 

 .2שינוי מס'  22בתמא/ 0.6לסעיף 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
קרקע מאזור משקי עזר לשטח משרדים ייעוד שינוי  -

 ומגורים.
 ולפיתוח השטח.בנייה קביעת תנאים ל -
אות בניה, הוראות בינוי ועיצוב, קביעת זכויות והור -

 תנאים להיתר ולפיתוח ומניעת מטרדים סביבתיים.
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין כל 
של משרד  האינטרנט באתר האמורים פתוחים לקהל, וכן

או  בנייןבקרקע, במעוניין .כל www.pnim.gov.il הפנים 
מו נפגע על ידי בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצ
לחוק, רשאי  011התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 

ימים ממועד פרסומה של  01בתוך להגיש התנגדות 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים, למשרדי 

מחוז חיפה, שד הפלי"ם בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול
. העתק ההתנגדות 10-9066011טלפון:  66101חיפה  01

שומרון, בנייה למשרדי ועדה מקומית לתכנון וליומצא 
, 10-0611100טלפון:  61011זכרון יעקב  10המיסדים 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות 

בנייה שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה
לתכנית סמכויות חוקר וסדרי  )סדרי נוהל בהתנגדויות

 .0090 -עבודתו(, תשמ"ט 
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 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: שומרון
 2751ש/  מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 שם התכנית: דיור מוגן בדרום זכרון יעקב.
לחוק התכנון  21נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

ת כי במשרדי הועדה המחוזי, 2135–התשכ"הוהבניה, 
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון בנייה לתכנון ול

 2234ש/  מס'שומרון מופקדת תכנית מפורטת בנייה ול
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכנית מס' סוג היחס
 22ש/  שינוי

 2261ש/  ינויש
 353ש/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 זכרון יעקב    .יישוב: 
בדרום איזור הפיתוח של זכרון יעקב, בצמוד וממערב 

 .354לדרך 
 

 גושים וחלקות:
 .212חלקות במלואן:  22611גוש: 
 .214, 42חלקי חלקות:  22611גוש: 

 

 מטרת התכנית:
לאפשר להקים מתחם דיור הקרקע על מנת ייעוד שינוי 

 מוגן מודרני, עפ"י צרכי השעה בזכרון יעקב.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
קרקע משטח חקלאי מוגן לשטח דיור ייעוד שינוי  -

 מיוחד, שטח פרטי פתוח ודרך.
בנייה קביעת תכליות ושימושים, הגדרת זכויות  -

 והוראות בניה, הוראות לפיתוח ומתן היתרים.
 ת אל השטח.קביעת הנגישו -
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה  בנייןבקרקע, במעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  31בתוך י להגיש התנגדות לחוק, רשא 211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

              טלפון:  66115חיפה  25חיפה, שד הפלי"ם 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-2366255

זכרון יעקב  52שומרון, המיסדים בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא , 12-3615544טלפון:  61151

תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 

)סדרי נוהל בנייה מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2121 -תשמ"ט 
 

 
 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: שומרון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
 2750ש/  מס'
 לדרך משולבת בכרכורייעוד שם התכנית: קביעת 

לחוק התכנון  220נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 2230ש/  מס'ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה וחלוקה: איחוד
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תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות: 
 התכנית מס' סוג היחס

 22ש/  שינוי
 411ש/  שינוי

 454ש/  כפיפות
 / א2246ש/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .  21השופטים כרכור רחוב: -פרדס חנהיישוב: 
 בין רחובות בצרי והשופטים, כרכור

 

 גושים וחלקות:
 .230, 215, 11חלקות במלואן:  21106גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 קטע מ"שביל ציבורי" ל"דרך משולבת".ייעוד שינוי 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קטע מ"שביל ציבורי" ל"דרך משולבת".ייעוד שינוי  -
 מ'. 3.1 -ל  2.1 -הרחבת רצועת הדרך מ -
 .215 -ו 11קביעת מיקום גישה לחניות בחלקות  -
יהיו בהתאם לתכניות בנייה הוראות וזכויות ה -

 המאושרות החלות במקום.
שינוי קווי בניין צדדיים אחוריים ומרחק בין שני מבנים  -

 על אותה חלקה.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 3241רסומים ובילקוט הפ 22/15/4124

 .21/13/4124בתאריך , 2345
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
חיפה  25ז חיפה, שד הפלי"ם מחובנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 12-2366255טלפון: , 66115
זכרון יעקב  52שומרון, המיסדים בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין מעוניין כל ה, ו12-3615544טלפון:  61151
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 של משרד הפנים  האינטרנט ובאתר
www.pnim.gov.il. 

 יוסף משלב                                                  

 יו"ר הועדה המחוזית                                            

  חיפהחוז מ לתכנון ולבניה                                        
 

 מחוז מרכז
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:הוד השרון
  :מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 72/ 786הר/ 
לבית קיים בגוש בנייה שם התכנית:תוספת זכויות 

 225, חלקה: 5776
ן לחוק התכנו 21נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2135–התשכ"הוהבניה, 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול

הוד השרון מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול
 21/ 225הר/  מס'מקומית 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכנית מס' סוג היחס

 R/ 6 שינוי
 2114הר/  כפיפות
 2112הר/  כפיפות

 2/ 2112הר/ מק/  ותכפיפ
 / ב2/ ת/ 231הר/ מק/  כפיפות
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .  30רחוב: הפרדס , הוד השרוןיישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .223חלקות במלואן:  3225גוש: 

 

 מטרת התכנית:
מאזור פיתוח  3225, בגוש 223לחלקה ייעוד .שינוי 2

R/6 .'לאזור מגורים א 
 לחלקה.בנייה  . תוספת זכויות4

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 )פיתוח( לאזור מגורים א'. R/6קרקע מאזור ייעוד א. שינוי 

 ב. קביעת הוראות וזכויות בניה.:    
 מ"ר. 42.21תוספת אחוזי בנייה, סה"כ     

 ג. תכנית בינוי :   
תכנית הבינוי הינה מחייבת לעניין תוספת זכויות    
 חיתליחידה הצפון מזרבנייה ה
 " בנספח הבינוי(.A)יחידה "   
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין כל 
של משרד  האינטרנט באתר האמורים פתוחים לקהל, וכן

או  בנייןבקרקע, במעוניין .כל www.pnim.gov.il הפנים 
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 

לחוק, רשאי  011פי סעיף  התכנית, וכן כל הזכאי לכך על
ימים ממועד פרסומה של  01בתוך להגיש התנגדות 

ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים, למשרדי 
 00מחוז המרכז, שד הרצל בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול

. העתק ההתנגדות 19-0099010טלפון:  00061רמלה 
, בן הוד השרוןבנייה יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול

, 10-0010000טלפון:  01011הוד השרון  09גמלא יהושע 
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות 

בנייה שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי 

 .0090 -תשמ"ט  עבודתו(,
 

 
 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: הוד השרון
  מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 / א2521הר/ 
 שם התכנית: כפר הדר, הוד השרון.

לחוק התכנון  21נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2135–התשכ"הוהבניה, 
במשרדי הועדה המקומית מחוז המרכז ובנייה לתכנון ול

הוד השרון מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול
 / א2621הר/  מס'מקומית 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכנית מס' סוג היחס

 R6 שינוי
 25הר/  שינוי
 2612הר/  שינוי
 12הר/  שינוי
 230הר/  שינוי
 4/ 431הר/  שינוי
 6/ 431הר/  שינוי
 2/ 431הר/  שינוי

 5הר/  ינויש
 52הר/  שינוי

 231הר/  ביטול
 / ב2/ ת/ 231הר/ מק/  כפיפות
 2114הר/  כפיפות
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 הוד השרון רחוב: הגשר.יישוב: 
 הוד השרון רחוב: המחתרות.יישוב: 
 הוד השרון רחוב: התכלת.יישוב: 
 הוד השרון רחוב: הבנים.יישוב: 
 רחוב: הפרדס. הוד השרוןיישוב: 
 הוד השרון רחוב: סמ הירק.יישוב: 
 הוד השרון רחוב: הסוכנות.יישוב: 

 כפר הדר סמטת הירק
 

 גושים וחלקות:
, 461 - 441, 443 - 422חלקות במלואן:  3224גוש: 
312 - 310 ,021 - 022. 
 .52, 65, 22חלקי חלקות:  3224גוש: 
, 21 - 25, 21 - 1, 0 - 5, 2חלקות במלואן:  3224גוש: 

42 - 45 ,40 ,64 ,06 ,21 - 12 ,16 - 10 ,12 - 11 ,
213 - 222 ,235 ,232 ,423 ,464 - 462 ,421 - 422 ,
423 - 451 ,452 - 452 ,434 - 436 ,430 - 432 ,413 

- 613 ,506 - 503. 
 - 22, 40 - 43, 46, 24 - 5חלקות במלואן:  3226גוש: 

26 ,30 ,02 - 05 ,00 - 24 ,216 ,262 - 221. 
 .643, 25, 45 - 42חלקי חלקות:  3226גוש: 
 .56, 24חלקי חלקות:  3222גוש: 
 .205, 241, 3חלקי חלקות:  3225גוש: 

 

 מטרת התכנית:
קביעת עקרונות תכנוניים לפיתוח ובינוי השטח הכלול 
בתכנית, תוך שמירה על ערכי טבע ונוף והשתלבות 

 במרקם הבנוי והקיים.
 יח"ד. 4202ם בת . הקמת שכונת מגורי2
 . יצירת פארק לאורך נחל הדר.4
 . שימור ערכי טבע, נוף ומורשת במתחם בית הנערה.6
 . התווית רחוב הפרדס מצפון לתוואי הקיים.2

 

 עיקרי הוראות התכנית:
התכנית מציגה תכנון כולל , לשטחים החקלאיים והבלתי 
מבונים המצויים במערב העיר, במובלעות הקיימות בין 

 ות המגורים, תוך הגדרת היעדים התכנונים הבאים:שכונ
ד' הכולל  12 -. פיתוח שטח ציבורי מרוכז בהיקף של כ2

שטח ציבורי פתוח ושטחים לבנייני ציבור המשולבים בו, 
בשטח " בית הנערה", תוך שימור ערכי טבע ונוף ייחודיים 

 וקביעת הוראות לשימור הצמחייה הקיימת בשטח.
שת היסטורית ואדריכלית של מבנים . שימור ערכי מור4

המצויים בתחום "בית הנערה" ובכללם, בית שיפר, 
מגדלי המים, עצים וצמחיה ותיקה ומבנים אחרים על ידי 

בנייה קביעת מנגנון לשימורם וקביעת שימושים והוראות 
 עבור מבנים אלה.

. יצירת שטח ציבורי פתוח ) שצ"פ( לאורך נחל הדר 6
צבעות הירוקות" על מנת לאפשר בהתאם לעיקרון " הא

רצף הולכי רגל וחיבור פארק " בית הנערה" עם פארק " 
ארבע עונות" כחלק מרשת הפארקים העירונית וכחלק 

 מהפרויקט העירוני של שיקום והחייאת נחל הדר.
. איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים, על חלק מתחום 2

 התכנית לפי פרק ג סימן ז' לחוק.
 ם חדשות והרחבת דרכים קיימות.. התווית דרכי5
 . לייעד שטחים לבנייני ציבור.3
למבני בנייה . לקבוע גודל מגרש מינימלי ואחוזי 0

המגורים הקיימים לאורך רחוב התכלת, הגשר, הפרדס, 
 הסוכנות וסמטת הירק.

. לקבוע את עקרונות הבינוי, אופי הבנייה, גובה 2
תכנית המבנים והצפיפות המרבית אשר תותר בשטח ה

 בכל יעוד.
לכל אחד בנייה . לקבוע שימושים מותרים והוראות 1

 מייעודי הקרקע הכלולים בתכנית.
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 . הסטת רחוב הפרדס הקיים צפונה.21
מיחידות הדיור במגורים ב' וג' יהיו דירות  41%. 22

 מ"ר. 21בשטח עיקרי של עד 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 

 באתר ם פתוחים לקהל, וכןשהמשרדים האמורי
.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט

או בכל פרט תכנוני אחר הרואה  בנייןבקרקע, במעוניין 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  31בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 
ים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומ

מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול
-12טלפון:  04261רמלה  12המרכז, שד הרצל 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 1022211
 42הוד השרון, בן גמלא יהושע בנייה מקומית לתכנון ול

 11-0051333טלפון:  25215הוד השרון 
אם כן  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא 

הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות בנייה התכנון וה
 .2121 -חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז:  מרכז, מרחב תכנון מקומי:  הוד השרון
  מס'ית הודעה בדבר דחיית תכנית מתאר מקומ

 2/ 511הר/ 
 שם התכנית: שכונת מגדיאל

לחוק התכנון  220נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
,בדבר דחיית תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

שהודעה על דבר הפקדתה   1/ 614הר/  מס'מקומית 
, 2641, התשנב, עמוד 6152בילקוט הפרסומים 

 .62/24/2112בתאריך 
 ת:המתייחסת לתכניות הבאו

 התכנית מס' סוג היחס
 5/ 614הר/  שינוי
 2/ 614הר/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 שכונת מגדיאל רחוב בלוקונים, הוד השרוןיישוב: 
 

 גושים וחלקות:
 .225חלקות במלואן:  3356גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 א. הריסת מבנים.                                   

 קיימת ועתידית.            בנייה ל בנייןי ב. קביעת קו
 ג. קביעת הוראות בניה.

 
הועדה המחוזית  התכנית האמורה נמצאת במשרדי:

רמלה  12מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול
וכן במשרדי: ועדה , 12-1022211טלפון:  04261

 42הוד השרון, בן גמלא יהושע בנייה מקומית לתכנון ול
מעוניין כל . 11-0051333טלפון:  25215הוד השרון 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
של משרד  האינטרנט באתר האמורים פתוחים לקהל, וכן

 .www.pnim.gov.il  הפנים 
 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: כפר סבא
  מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 / נג1כס/ ב/ 
 סבא-כפר 7רפסת רח' עמק חפר שם התכנית: סגירת מ

לחוק התכנון  21נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2135–התשכ"הוהבניה, 
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מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
כפר סבא מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 / נג.4כס/ ב/  מס'
 לוקה.ללא איחוד וח איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות.
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכנית מס' סוג היחס
 4כס/ במ/  שינוי

 / גג/ ג2/ 2כס/ מק/  כפיפות
 / ב4כס/ מק/ במ/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .2כפר סבא רחוב: עמק חפר יישוב: 
 

 חלקות:גושים ו
 .25חלקות במלואן:  0322גוש: 

 

 מטרת התכנית:
מ"ר עבור סגירת מרפסת  22.36תוספת שטח עיקרי של 

 .3 מס'בקומה ב' לדירה 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 22.36בניית חדר ע"י סגירת מרפסת פתוחה בשטח 

 מ"ר בבניין קיים.
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר רים פתוחים לקהל, וכןשהמשרדים האמו

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה  בנייןבקרקע, במעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  31בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

ומים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרס
מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

                     טלפון:  04261רמלה  12המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-1022211

כפר סבא  265כפר סבא, ויצמן בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא , 11-0321205טלפון:  22211

לא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט תתקבל ו
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 

)סדרי נוהל בנייה מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2121 -תשמ"ט 
 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:כפר סבא
 : מס'אר מקומית הודעה בדבר אישור תכנית מת

 / נג26/ 2כס/ 
 כפר סבא 8שם התכנית: מגורים ברח' יואל 
לחוק התכנון  220נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 / נג25/ 2כס/  מס'מקומית 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכנית מס' סוג היחס

 25/ 2כס/  שינוי
 2/ 2כס/  שינוי

 / גג2/ 2כס/  כפיפות
 / מ2/ 2כס/  כפיפות
 / מ/ ג2/ 2כס/  כפיפות
 / גג/ ג2/ 2כס/ מק/  כפיפות
 / גז2/ 2כס/  כפיפות
 / מ/ ב2/ 2כס/  כפיפות
 / ג2/ 2כס/  כפיפות
 / גג/ א2/ 2כס/  כפיפות
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ר סבאצפון מזרח כפ, 2כפר סבא רחוב: יואל יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .22חלקות במלואן:  2310גוש: 

 

 מטרת התכנית:
קרקע מאזור מסחרי לאזור מגורים ב' והקמת ייעוד שינוי 

 יח"ד . 4
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הקרקע מאזור מסחרי למגורים ב'.ייעוד . שינוי 2
בנייה עפ"י טבלת זכויות בנייה . קביעת זכויות והוראות 4

 לתקנון. 2וסעיף  5מס' 
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 3602ובילקוט הפרסומים  61/24/4122

 .11/14/4124, בתאריך 4212
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
רמלה  12מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 12-1022211טלפון:  04261
כפר סבא  265כפר סבא, ויצמן בנייה מית לתכנון ולמקו

רשאי לעיין מעוניין , וכל ה11-0321205טלפון:  22211
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.ilשל משרד הפנים  האינטרנט ובאתר
 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: כפר סבא
  מס'קומית הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מ

 / ד6/ 11כס/ 
 סבא-כפר 2שם התכנית: רח' גורדון 

לחוק התכנון  220נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 / ד5/ 44כס/  מס'מקומית 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 הרשאות. היתרים או
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכנית מס' סוג היחס
 441כס/  שינוי
 5/ 44כס/  שינוי

 / גז2/ 2כס/  כפיפות
 / גג/ ג2/ 2כס/ מק/  כפיפות
 / גג/ א2/ 2כס/  כפיפות
 / גג2/ 2כס/  כפיפות
 / ג2/ 2כס/  כפיפות
 / מ/ ב2/ 2כס/ מק/  כפיפות
 / פיס2/ 2כס/  כפיפות
 / גג/ ב2/ 2כס/  כפיפות
 2/ 2כס/    כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .1כפר סבא רחוב: גורדון יישוב: 

 גושים וחלקות:
 .360חלקות במלואן:  3243גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 תוספת שטח למגורים בדירה קיימת בבניין מגורים קיים.

מ"ר לצורך מגורים,  31.1הגדלת דירה קיימת בשטח של 
 סגירת מרפסת.ע"י 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר לצורך מגורים, ע"י סגירת  31.1תוספת שטח עיקרי 

 מרפסת.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 3223ובילקוט הפרסומים  41/12/4124

 .23/15/4124, בתאריך 6111
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
רמלה  12מחוז המרכז, שד הרצל בנייה וללתכנון 
. וכן במשרדי: ועדה 12-1022211טלפון:  04261

כפר סבא  265כפר סבא, ויצמן בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין 11-0321205טלפון:  22211

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 
 .www.pnim.gov.il של משרד הפנים האינטרנט ובאתר

 
 

 רעות-מכבים-מודיעיןמרחב תכנון מקומי:, מרכזמחוז: 
 

 :מס' תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 
 51/ 6מד/ 

 8נחל חבר  -למרתף בנייה תוספת זכויות  שם התכנית:
לחוק התכנון  21נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2135–התשכ"הוהבניה, 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז המרכזבנייה ול לתכנון

מופקדת תכנית  רעות-מכבים-מודיעיןבנייה לתכנון ול
 61/ 5מד/  מס'מתאר מקומית 

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 התכנית מס' סוג היחס

 2/ 5מד/  שינוי
 5גז/ מד/ במ/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

)מגדל  2וב: נחל חבר רעות רח-מכבים-מודיעיןיישוב: 
 שכונה: משואה )אתר ספדי(, (54הלבנון 

 

 גושים וחלקות:
 .212חלקות במלואן:  5322גוש: 

 

 מגרשים:
 2/ 5א' בהתאם לתכנית מד/ 216

 

 :מטרת התכנית
הרחבת יחידת דיור קיימת מטיפוס דירת גן ע"י תוספת 

 מרתף
 

 עיקרי הוראות התכנית:
טח עיקרי עבור מ"ר לש 22.1בנייה תוספת זכויות  .2

, נחל חבר 2הצמוד ליחידת דיור קיימת )דירה מרתף 
2.) 

קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדרכילי עבור תוספת  .4
 הבניה.

 קביעת תנאים להיתר בניה. .6
 

ות רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעמעוניין כל 
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה  בנייןבקרקע, במעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  31בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול בעתונים, למשרדי

                    טלפון:  04261רמלה  12ז, שד הרצל המרכ
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 12-1022211

רעות, דם -מכבים-מודיעיןבנייה מקומית לתכנון ול
 , 12-1043125רעות  טלפון: -מכבים-מודיעין 2המכבים 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
ות ובלווי תצהיר המאמת את הוגשה בכתב בפירוט הנמק

העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות בנייה התכנון וה

 .2121 -חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
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 רעות-מכבים-מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:מודיעין
 :מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 77/ 6מד/ 
 .6-12ברח' יגור בנייה תכנית: תוספת זכויות שם ה

לחוק התכנון  21נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2135–התשכ"הוהבניה, 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול

רעות מופקדת תכנית -מכבים-מודיעיןבנייה לתכנון ול
 .22/ 5מד/  מס'מתאר מקומית 

 ייחסת לתכניות הבאות:המת
 התכנית מס' סוג היחס

 2/ 5מד/  שינוי
 5גז/ מד/ במ/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 רעות    .-מכבים-מודיעיןיישוב: 
בנייה רח' בעל דרך משולבת,  42 - 5רח' יגור מס' 

 צמודת קרקע מדורגת, וגובל במעבר ציבורי.
 

 גושים וחלקות:
 .42 - 41במלואן:  חלקות 5322גוש: 

 

 מגרשים:
 2/ 5בהתאם לתכנית מד/  262מ/ 

 2/ 5בהתאם לתכנית מד/  222מד/ 
 

 מטרת התכנית:
ליח"ד קיימות ע"י קרוי וסגירת חצר בנייה תוספת זכויות 

 משק, סגירת וקרוי מרפסות והשמשה של חלל הגג.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 2011רי של יח"ד שטח עיק 64 -לבנייה .תוספת זכויות 2

מר' עבור סגירת חללי שרות סגירת מרפסות ושימוש 
בחלל הגג מבלי לחרוג ממעטפת הבניין המאושרת 

מר' שטח שירות   524ותוספת זכויות בנייה בשטח של 
 לקרוי היציאה מהסלון , לפי הפרוט הבא:

מ"ר  51.1)עליונות( :   Aא. שטח עיקרי ליח"ד מטיפוס 
 יח"ד .  23עבור 

מ"ר  A  :23.1שטח שרות ליח"ד מטיפוס  ב. תוספת
 יח"ד . 23עבור 

מ"ר  B   :53.45ג. תוספת שטח עיקרי ליח"ד מטיפוס 
 יח"ד.  23עבור 

 23מ"ר עבור  B   :23ד. תוספת שטח ליח"ד מטיפוס 
 יח"ד .

 .בנייה . הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי עבור תוספת ה4
 

שעות רשאי לעיין בתכנית, בימים ובמעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה  בנייןבקרקע, במעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  31בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

ה המאוחרת בין הפרסומים ממועד פרסומה של ההודע
מחוז בנייה בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

             טלפון: 04261רמלה  12המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-1022211

רעות, דם -מכבים-מודיעיןבנייה מקומית לתכנון ול
 , 12-1043125רעות  טלפון: -מכבים-מודיעין 2המכבים 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות בנייה התכנון וה
 .2121 -חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
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 ניהמחוז:  מרכז, מרחב תכנון מקומי:  נת
  מס'הודעה בדבר דחיית תכנית מתאר מקומית 

 / א25/ 720נת/ 
 ובקוי הבניהבנייה שם התכנית: שינוי באחוזי ה

לחוק התכנון  220נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
,בדבר דחיית תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

/ א שהודעה על דבר הפקדתה  23/ 220נת/  מס'מקומית 
, 2623, התשלב, עמוד 2226ובילקוט הפרסומים 

 .46/16/2104בתאריך 
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 / א23/ 220נת/ 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 נתניה    .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .205חלקות במלואן:  2430גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 ובקוי הבניה.בנייה שינוי באחוזי ה

 

המחוזית  הועדה התכנית האמורה נמצאת במשרדי:
רמלה  12מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

וכן במשרדי: ועדה , 12-1022211טלפון:  04261
 24261נתניה  3נתניה, הצורן בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בתכנית, מעוניין כל , 11-2316201טלפון: 
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

 .www.pnim.gov.il משרד הפנים של  האינטרנט באתר
 
 

 מחוז:  מרכז, מרחב תכנון מקומי:  נתניה
 /א725נת/ מס'הודעה בדבר דחיית תכנית מתאר מקומית 

 לצרכי ציבורבנייה שם התכנית: קביעת שטחים ו
לחוק התכנון  220נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

,בדבר דחיית תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
/ א שהודעה על דבר הפקדתה  540נת/  ס'ממקומית 

, בתאריך 512, התשלז, עמוד 4421בילקוט הפרסומים 
46/24/2103. 

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ואבן יהודה בנתניה. נתניה רחוב: השבעהיישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .200 - 203, 22 - 23, 06 - 04חלקות במלואן:  2451גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 יעת שטחים לצרכי ציבור.. קב2
 בקירות משותפים.בנייה . קביעת 4

 

הועדה המחוזית  התכנית האמורה נמצאת במשרדי:
רמלה  12מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

וכן במשרדי: ועדה , 12-1022211טלפון:  04261
 24261נתניה  3נתניה, הצורן בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בתכנית, ניין מעוכל , 11-2316201טלפון: 
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

 .www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט באתר
 

 
 מחוז:  מרכז, מרחב תכנון מקומי:  נתניה
  מס'הודעה בדבר דחיית תכנית מתאר מקומית 

 2/ ב/ 610נת/ 
 יבניינבשטח המיועד ל בנייןשם התכנית: קביעת קוי 

 ציבור
לחוק התכנון  220נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

,בדבר דחיית תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
שהודעה על דבר הפקדתה   2/ ב/ 540נת/  מס'מקומית 

, התשמה, בתאריך 6200בילקוט הפרסומים 
42/16/2125. 
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 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכנית מס' סוג היחס

 / ב540נת/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 נתניה    .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .22 - 23חלקי חלקות:  2451גוש: 

 

 מטרת התכנית:
קביעת קווי בניין בשטח המיועד לבנייני ציבור בהתאם 

 למסומן בתשריט.
ככל שבקטע הצבורי הצר יבנה  אגף בן קומה אחת 

מ"א. אם  6.1בלבד, אפשר יהיה לקבוע קו בניין צדדי של 
ייבנו באגף זה שתי קומות ומעלה, יקבע קו בניין צדדי 

 מ"א , כמסומן בתשריט. 2.1של 
 

הועדה המחוזית  התכנית האמורה נמצאת במשרדי:
רמלה  12מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

כן במשרדי: ועדה , ו12-1022211טלפון:  04261
 24261יה נתנ 3נתניה, הצורן בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בתכנית, מעוניין כל , 11-2316201טלפון: 
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

 .www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט באתר
 
 

 מחוז:  מרכז, מרחב תכנון מקומי:  פתח תקוה
  מס'הודעה בדבר דחיית תכנית מתאר מקומית 

 2125פת/ 
 יעת חלוקה חדשה לחלקות ולמגרשיםשם התכנית: קב

לחוק התכנון  220נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
,בדבר דחיית תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

שהודעה על דבר הפקדתה   2423פת/  מס'מקומית 
, בתאריך 133, התשלג, עמוד 2216בילקוט הפרסומים 

45/12/2106. 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 פתח תקוה    .: יישוב

 

 גושים וחלקות:
 - 63, 66, 62 - 41, 43 - 42חלקות במלואן:  3022גוש: 

60 ,61 - 21 ,23 - 20 ,51 ,54 - 53 ,35 - 33 ,30 ,32 ,
211 - 216 ,213 - 223 ,241 ,240 - 263 ,225 - 411 ,
421 - 454. 

 

 מטרת התכנית:
מטרת התכנית היא לחלק את השטחים  המפורטים 

כפר גנים  5/ 2114ע"פי תכנית מתאר מס' פת/  4בסעיף 
 )להלן התכנית הראשית(. ע"י:

א. התוית דרכים חדשות, הרחבת דרכים קיימות ובטול 
 דרכים קיימות.

ב. קביעת חלוקה חדשה לחלקות  ולמגרשים, קביעת אזורי 
המגורים זכויות הבניה, קוי בניה, אחוד חלקות ומגרשים, 

 מינימלי ומגרשים להשלמה.אופן הבינוי וקביעת מגרש 
קביעת ההפקעות לצרכי הציבור, מגרשים לבניינים  ג.

צבוריים ושטחים ציבוריים פתוחים, שטח פרטי, הכל 
 בהתאם מופיע בתשריט המצורף.

 
הועדה המחוזית  התכנית האמורה נמצאת במשרדי:

רמלה  12מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול
כן במשרדי: ועדה , ו12-1022211טלפון:  04261

 2ה, העליה השניה פתח תקובנייה מקומית לתכנון ול
רשאי לעיין בתכנית, מעוניין כל , 21211פתח תקוה 

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן
 .www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט באתר
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 מחוז:  מרכז, מרחב תכנון מקומי:  פתח תקוה
  מס'ית תכנית מתאר מקומית הודעה בדבר דחי

 2/ 2151פת/ 
שם התכנית: קביעת אזור תעשיה והמרת חלקה 

 צבורי לאזור תעשיה בנייןמשטח ל
לחוק התכנון  220נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

,בדבר דחיית תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
שהודעה על דבר הפקדתה   1/ 2464פת/  מס'מקומית 

, בתאריך 1, התשלח, עמוד 4462 בילקוט הפרסומים
40/13/2102. 

 

 המתייחסת לתוכניות הבאות:
 / ב6/ 2114שינוי לתכנית פת/ 

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 פתח תקוה רחוב: נחשון.יישוב: 
 פתח תקוה רחוב: מודיעין.יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .22, 4 - 2חלקות במלואן:  3652גוש: 
 .64: חלקי חלקות 3652גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 ביטול דרכים והתווית דרכים א.
 אזור תעשיה מזיקה.ייעוד ב. 
 שטח להשלמה.ייעוד ג. 
 ציבור ושטח ציבורי פתוח. בניינישטח לייעוד ד. 

הועדה המחוזית  התכנית האמורה נמצאת במשרדי:
רמלה  12מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

במשרדי: ועדה וכן , 12-1022211טלפון:  04261
 2ה, העליה השניה פתח תקובנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בתכנית, מעוניין כל , 21211פתח תקוה 
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

 .www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט באתר
 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: ראש העין
 מס'תכנית מתאר מקומית הודעה בדבר הפקדת 

 / ג22רנ/  
 מגדל צדק -שם התכנית: גן לאומי 

לחוק התכנון  21נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2135–התשכ"הוהבניה, 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
ראש העין מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 / ג22/ רנ מס'
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכנית מס' סוג היחס
 4111אפ/  פירוט

 2תמא/  כפיפות
 6/ ב/ 62תמא/  כפיפות
 65תמא/  כפיפות
 42/ 6תממ/  כפיפות

 
 ת ומקומם:השטחים הכלולים בתכני

 ראש העין.יישוב: 
דרומית לראש העין, מערוץ נחל שילה וצפונה, מזרחית 

 מערבית לקו הירוק.0 222לכביש 
 

 גושים וחלקות:
 .26חלקי חלקות:  5210גוש: 
 .52חלקי חלקות:  5212גוש: 
 .24, 21חלקות במלואן:  5210גוש: 
 .22, 22, 2, 6חלקי חלקות:  5210גוש: 
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 .21 - 1, 3 - 2מלואן: חלקות ב 5212גוש: 
 .22, 2 - 0, 6חלקי חלקות:  5212גוש: 
 .2, 2חלקי חלקות:  5211גוש: 
 .5 - 4חלקות במלואן:  5512גוש: 
 .23, 22 - 26, 1, 3, 2חלקי חלקות:  5512גוש: 
 .21 - 22, 21, 6 - 2חלקות במלואן:  5514גוש: 
 .41, 20 - 25, 22, 1 - 2חלקי חלקות:  5514גוש: 
 .2חלקי חלקות:  5516גוש: 

 

 מטרת התכנית:
. שמירת ערכי נוף, טבע ומורשת של אזור הגן הלאומי 2

 מגדל צדק.
. שימור, שיחזור ופיתוח והכשרת מצודת מגדל צדק 4

 לביקור לקהל הרחב.
. שיקום ועיצוב מחדש של "נוף תרבות" באמצעות 6

פיתוח נופי, נטיעות צמחייה מקומית והכשרת שטחי 
 רתית.חקלאות מסו

 

 עיקרי הוראות התכנית:
. קביעת הנחיות לגן הלאומי, למבני ציבור, למסחר 2

 תרבות ופנאי ולאזורים נופיים.
. קביעת הנחיות כלליות למערכות תשתית )מים, ביוב, 4

ניקוז, חשמל, תאורה, תקשורת ומתקנים הנדסיים( 
 בתחום התכנית.

. קביעת הנחיות כלליות לשיקום מבנים ואתרים 6
 ימור ולשיקום נופי בתחום התכנית.לש

 . קביעת תנאים למתן היתרי בניה.2
. יצירת מסגרת תכנונית לשימור ופיתוח הגן הלאומי 5

 וליצירת שטח לציבור לנופש בחיק הטבע.
. קביעת תכליות ושימושים למצודת מגדל צדק אשר 3

יהפכו אותה למרכז תרבותי חי ותוסס, תוך שמירת 
 ביחס לפיתוח הגן הלאומי כולו.מרכזיותה של המצודה 

. קביעת תכליות לשטחים בגן הלאומי מגדל צדק 0
 והשימושים המותרים בהם.

. קביעת הוראות לפיתוח של שימושי תרבות, פנאי 2
 נופש ותיירות המתאימים לפעילויות של "גן לאומי".

 . קביעת הוראות לבידול הגן הלאומי והפיכתו לייחודי.1
ניצול מושכל של המחצבות . קביעת הוראות ל21

 הנטושות, והפיכתן ממפגע למשאב.
. קביעת הוראות לשימור משאבי הטבע והמורשת 22

 התרבותית בתחומי הגן הלאומי.
. קביעת הוראות לתכנון ופיתוח הגן הלאומי כפרוייקט 24
 קיימא.-בר
 . קביעת הוראות ליישום התכנית.26
תחום הגן במתחמים השונים בבנייה . קביעת זכויות 22

 הלאומי.
 בתחום הגן הלאומי.בנייה . קביעת הוראות ל25
. קביעת הוראות למתן פתרונות כניסה, תנועה, 23

דרכים וחניה בתחום הגן הלאומי ובגבולותיו, תוך מזעור 
 פגיעה נופית וסביבתית בגן הלאומי ובסביבתו.

. קביעת הוראות סביבתיות למניעת מפגעים בגן 20
 ת המתוכננת בו.הלאומי ובפעילויו

. קביעת הוראות לשיקום מפגעים סביבתיים 22
 וויזואליים בשטח הגן הלאומי.

 . קביעת הוראות לרצועת ההשפעה לנחל שילה.21
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין כל 
של משרד  האינטרנט באתר האמורים פתוחים לקהל, וכן

או  בנייןבקרקע, בין מעוני.כל www.pnim.gov.il הפנים 
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 

לחוק, רשאי  011התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 
ימים ממועד פרסומה של  01בתוך להגיש התנגדות 

ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי 
 00מחוז המרכז, שד הרצל בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול
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. העתק ההתנגדות 19-0099010טלפון:  00061רמלה 
ראש העין, בנייה יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול

, 16-0110090טלפון:  09160ראש העין  00שילה 
תנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה ה

בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות 
בנייה תאם לתקנות התכנון והשעליהן היא מסתמכת ובה

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי 
 .0090 -עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:רחובות
  :מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 15/ ג/ 661רח/ 
 5יעבץ  שם התכנית:

לחוק התכנון  21נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2135–התשכ"הניה, והב

מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
רחובות מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 43/ ג/ 551רח/  מס'
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכנית מס' סוג היחס
 / ג551רח/  שינוי
 / י4111רח/  שינוי

 2/ / ב4111רח/  כפיפות
 6/ ב/ 4111רח/ מק/  כפיפות
 / ג4111רח/  כפיפות
 4/ ג/ 4111רח/  כפיפות
 6/ ג/ 4111רח/ מק/  כפיפות
 4/ 2תמא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .  6רחובות רחוב: יעבץ ישוב: י
 

 גושים וחלקות:
 .022חלקות במלואן:  6016גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 מאזור מגורים א' לאזור מגורים ג'מגרש ייעוד שינוי 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מגרש מאזור מגורים א' לאזור מגורים ג'ייעוד . שינוי 2
. הגדלת השטחים העיקריים המותרים בתחום התכנית 4
 מ"ר. 515 -מ"ר ל 425 -מ
. קביעת הוראה בדבר הקמת מבנה מגורים , קומת 6

 6בנות  3, יח"ד  0קומות המכיל  2עמודים מפולשת + 
 5יח"ד בת  2מ"ר ו  21חדרים בשטח עיקרי ממוצע של 
 מ"ר. 225חדרים בשטח עיקרי ממוצע של 

קומות מעל  2 -קומות ל 4 -הקומות מ מס'. שינוי ב2
 קומת עמודים .

 מ'  3מ'  במקום  5.2אחורי  בניין. שינוי בקו 5
 מ'  6.11קדמי למרפסות של  בניין. קביעת קו 3
 .בנייה ת והוראות . קביעת זכויו0
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה  בנייןבקרקע, במעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  31בתוך וק, רשאי להגיש התנגדות לח 211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

                    טלפון:  04261רמלה  12המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-1022211

  03224רחובות  4בות, ביל"ו רחובנייה מקומית לתכנון ול
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן  
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות בנייה התכנון וה
 .2121 -חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 כז, מרחב תכנון מקומי:  רחובותמחוז:  מר
 155רח/  מס'הודעה בדבר דחיית תכנית מתאר מקומית 

 שם התכנית: אחוד חלקות וחלוקתן מחדש
לחוק התכנון  220נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

,בדבר דחיית תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
שהודעה על דבר הפקדתה   436רח/  מס'מקומית 

, 2025, התשלה, עמוד 4225ם בילקוט הפרסומי
 .15/13/2105בתאריך 

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רחובות.יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .626 - 624חלקות במלואן:  6016גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 א. אחוד חלקות וחלוקתן מחדש

 ב. הרחבת דרך קיימת
 ציבור )גן ילדים( בנייניג. הפקעת שטח ל

 
הועדה המחוזית  צאת במשרדי:התכנית האמורה נמ

רמלה  12מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול
וכן במשרדי: ועדה , 12-1022211טלפון:  04261

ות רחוב 4רחובות, ביל"ו בנייה מקומית לתכנון ול
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל , 03224

 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן
 .www.pnim.gov.il משרד הפנים  של האינטרנט

 
 

 מחוז:  מרכז, מרחב תכנון מקומי:  רחובות
 152רח/  מס'הודעה בדבר דחיית תכנית מתאר מקומית 

 שם התכנית: הריסת מבנים ישנים הקיימים על החלקה.
לחוק התכנון  220נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

,בדבר דחיית תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
שהודעה על דבר הפקדתה   431רח/  מס'ומית מק

, 4462, התשלה, עמוד 4261ובילקוט הפרסומים 
 .12/11/2105בתאריך 

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רחובות.יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .02חלקות במלואן:  6014גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 . הריסת מבנים ישנים הקיימים על החלקה.2
 הבניה. . קביעת זכויות4
 

הועדה המחוזית  התכנית האמורה נמצאת במשרדי:
רמלה  12מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

כן במשרדי: ועדה , ו12-1022211טלפון:  04261
רחובות  4רחובות, ביל"ו בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל , 03224
 באתר קהל, וכןשהמשרדים האמורים פתוחים ל

 .www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
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 מחוז:  מרכז, מרחב תכנון מקומי:  רחובות
 101רח/  מס'הודעה בדבר דחיית תכנית מתאר מקומית 

שם התכנית: המרת שטח באיזור מגורים ב' לאזור של 
 ם ציבוריים.בנייני

לחוק התכנון  220נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
,בדבר דחיית תכנית מתאר 1965 –ה, התשכ"ה והבני

שהודעה על דבר הפקדתה   404רח/  מס'מקומית 
, בתאריך 334, התשלו, עמוד 4204בילקוט הפרסומים 

12/24/2105. 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רחובות.יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .450, 422 - 423חלקות במלואן:  6015גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 איחוד החלקות.א. 

ם בנייניב. המרת שטח באזור מגורים "ב" לאזור של 
 ציבוריים.

 
הועדה המחוזית  התכנית האמורה נמצאת במשרדי:

רמלה  12מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול
כן במשרדי: ועדה , ו12-1022211טלפון:  04261

רחובות  4רחובות, ביל"ו בנייה מקומית לתכנון ול
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות ניין מעוכל , 03224

 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן
 .www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט

 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: רעננה
  מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 625רע/ 
 רעננה 5-6שם התכנית: רח' אלימלך רימלט 

לחוק התכנון  21, בהתאם לסעיף נמסרת בזה הודעה
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2135–התשכ"הוהבניה, 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
רעננה מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 516רע/  מס'
 ללא איחוד וחלוקה. איחוד וחלוקה:
א תכנית שמכוחה ניתן להוצי והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות.
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכנית מס' סוג היחס
 / א414/ 2רע/  שינוי
 4112רע/ במ/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .  2,   5,   6רעננה רחוב: רימלט אלימלך יישוב: 
 

 גושים וחלקות:
 .412חלקות במלואן:  0321גוש: 

 

 מטרת התכנית:
דירות דו מפלסיות  4 -עיקריים ליה בניתוספת שטחי 

 )דופלקס( בבניין קיים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קביעת הוראות בניה:

 שטחים עיקריים:
דירות דופלקס )חלקות  4 -עיקריים לבנייה תוספת שטחי 

 4( כמסומן בנספח הבינוי ע"י קירוי 22-ו 5משנה מס' 
מרפסות בקומה  4פרגולות בטון הקיימות בהיתר מעל 

חללים כלואים וסיפוחם לשטח  4שלישית+ פתיחת 
 -מ"ר לכל דירה 22.11הדירות, תוספת שטח עיקרי של 

 מ"ר. 42.11סה"כ 
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 גגות:
 מ' בהתאם לנספח הבינוי . 2.2 -הגבהת הרעפים 

 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 

 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן
.כל www.pnim.gov.il נים של משרד הפ האינטרנט

או בכל פרט תכנוני אחר הרואה  בנייןבקרקע, במעוניין 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  31בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול
                     טלפון:  04261רמלה  12המרכז, שד הרצל 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-1022211
 26312רעננה  3רעננה, השוק בנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 11-0321523טלפון: 
תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי 

צהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ת
)סדרי נוהל בנייה ובהתאם לתקנות התכנון וה

בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 
 .2121 -תשמ"ט 

 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:חוף השרון
 :מס'הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית  

 2/ 21/ 25חש/ 
 ש לשני מגרשים במושב רשפוןחלוקת מגר שם התכנית:

לחוק התכנון  220נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 2/ 24/ 26חש/  מס'מקומית 
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכנית מס' סוג היחס
 24/ 26חש/  שינוי
 21/ 21חש/  שינוי

 51משמ/  כפיפות
 

 כנית ומקומם:השטחים הכלולים בת
 רשפון    .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
, 611 - 634, 23, 40 - 45חלקות במלואן:  3305גוש: 
214 - 211 ,321. 
 .02, 01, 32 - 42, 21, 21 - 0חלקות במלואן:  2142גוש: 
 .22 - 22חלקי חלקות:  2142גוש: 
 .24 - 1חלקות במלואן:  2144גוש: 
 .2, 2 - 6חלקי חלקות:  2144גוש: 
 .36, 31 - 61חלקות במלואן:  2142גוש: 
 .42 - 23, 26 - 6חלקי חלקות:  2142גוש: 

 

 מטרת התכנית:
וקביעת הוראות  4 -משק עזר לייעוד פיצול מגרש  ב

 להקמת יחידת דיור חד משפחתית בכל מגרש.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
יחידות  4 -יחידות ל 2 -יחידות דיור מ מס'א. הגדלת  

יח"ד  643יחידות דיור מאושרות מ  מס'גדלת במגרש וה
 יח"ד בתחום המושב. 640ל 

ב. שינוי הוראות בדבר גודל מגרש מינימאלי שמותר 
 לפי המסומן בתשריט תוכנית זאת. בנייןלהקים עליו 

 ג. קביעת קווי בניין.
ד. קביעת הוראות בינוי ופיתוח, זכויות והסדרי נגישות 

 למגרשים.
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כנית פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת הת
, התשעב, עמוד 3632ובילקוט הפרסומים  46/24/4122

 .43/12/4124, בתאריך 4612
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
רמלה  12מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 12-1022211טלפון:  04261
 31111שפיים  ן,חוף השרובנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה11-1513515טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.ilשל משרד הפנים  האינטרנט ובאתר
 

 
 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:מצפה אפק

 :מס'הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
 2/ 2665ממ/ 

 דון קהילתימוע שם התכנית:
לחוק התכנון  220נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 2/ 2553ממ/  מס'מקומית 

איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל  איחוד וחלוקה:
 הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 יתרים או הרשאותה
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 התכנית מס' סוג היחס
 / א6/ 652ממ/  שינוי
 245ממ/  שינוי

 2/ ב/ 62תמא/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 באר יעקב רחוב: דרך צה"ל    .יישוב: 

חלק צפון מזרחי של הישוב, בסמיכות ומדרום לכביש 
 , מצפון למגרשי התעשייה., ממזרח לרחוב האופן2626

 

 גושים וחלקות:
 .11, 20, 22חלקי חלקות:  6262גוש: 
 .24 - 22חלקי חלקות:  2422גוש: 
 .26חלקי חלקות:  2425גוש: 

 

 מטרת התכנית:
קרקע קיים דרך ייעוד איחוד וחלוקה של מגרשים ב

 ושצ"פ, ליעודי קרקע דרך, שצ"פ ושב"צ. 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
וקה ללא הסכמת הבעלים, לצורך יצירת מגרש איחוד וחל

 שב"צ להקמת מועדון קהילתי.ייעוד ב
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

, התשעב, עמוד 3253ובילקוט הפרסומים  44/13/4124
 .13/12/4124, בתאריך 5302

 
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 

רמלה  12שד הרצל  מחוז המרכז,בנייה לתכנון ול
. וכן במשרדי: ועדה 12-1022211טלפון:  04261

פתח תקוה  1מצפה אפק, גליס בנייה מקומית לתכנון ול
רשאי לעיין מעוניין , וכל ה16-1614152טלפון:  21400

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 
 של משרד הפנים  האינטרנט ובאתר

www.pnim.gov.il. 
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 : מרכז, מרחב תכנון מקומי:מצפה אפקמחוז
 :מס'הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 2252ממ/ 
לבית קיים של בנייה שם התכנית: תוספת זכויות 

 משפחת גרנות בצור יגאל
לחוק התכנון  220נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 1261ממ/  מס'מקומית 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכנית מס' סוג היחס

 / א21/ 2114שד/ במ/  שינוי
 6/ א/ 21/ 2114שד/ מק/  כפיפות
 6/ 21/ 6תרשצ/  כפיפות
 21/ 2114שד/ במ/  כפיפות

 
 הכלולים בתכנית ומקומם:השטחים 

 .  22כוכב יאיר רחוב: שקד צור יגאל יישוב: 
 חלקה פרטית אחת באזור מגורים.

 

 גושים וחלקות:
 .54חלקות במלואן:  0601גוש: 

 

 מגרשים:
 / א21/ 2114בהתאם לתכנית שד/  2526

 

 מטרת התכנית:
 . הגדלת שטח עיקרי למגורים על פי מצב קיים2
 על פי מצב קייםקווי בניין שינוי . 4
 . שינוי הוראות בינוי על פי מצב קיים6

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר שטח עיקרי  645למגורים מ בנייה . הגדלת זכויות 2
 מ"ר. 22מ"ר. סה"כ תוספת  631ל 
מ' במקום  4.2קו בניין צדי  שמאלי ל מגורים שינוי . 4

מ' באזור בליטת קומה א' קיימת. שינוי שאר קווי  6.1
חדשה ו/או בנייה מ' . כל  6.1מ' במקום  4.15יין צד בנ

תבוצע על פי קו בניין תקני לפי תוכנית בנייה תוספת 
 א.21/ 2114מאושרת שד/במ/ 

 6.1מ' במקום  2.1. שינוי בגובה קומה מרבי למגורים 6
 מ' על פי מצב קיים.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 3221הפרסומים  ובילקוט 40/12/4124

 .42/15/4124, בתאריך 2233
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
רמלה  12מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 12-1022211טלפון:  04261
פתח תקוה  1מצפה אפק, גליס בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין מעוניין ה , וכל16-1614152טלפון:  21400
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.ilשל משרד הפנים  האינטרנט ובאתר
 

 
 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:עמק חפר
 מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 12/ 82עח/  
 שם התכנית:אזו"ת, גן אירועים י.י. )אלבז(.

לחוק התכנון  21דעה, בהתאם לסעיף נמסרת בזה הו
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2135–התשכ"הוהבניה, 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
עמק חפר מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 42/ 22עח/  מס'
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 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכנית מס' סוג היחס

 0/ 22עח/  שינוי
 25/ 22עח/ מק/  שינוי
 / א0/ 22עח/  שינוי

 411עח/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 2116פארק תעשיות עמק חפר ע"ש חיים בן צבי, מגרש 

המגרש ממוקם  25/ 22עח/ מק/  מתוך תכנית בתוקף
רח' צבי הנחל, רח' החריש, רח'  בפינת שלושה רחובות:

 התלם.
 

 גושים וחלקות:
 .232קות במלואן: חל 2621גוש: 
 .234חלקי חלקות:  2621גוש: 

 

 מטרת התכנית:
לתעשייה ייעוד ב 2116. תוספת שימושים למגרש 2

 ואחסנה עתירת שטח.
מ"ר מעל פני  002 -מ"ר ל 1 -. תוספת שטחי שירות מ4

 מ"ר מתחת לפני הקרקע. 6113 -הקרקע 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
שייעודו  A 411א. קביעת שימושים נוספים לתא שטח 

תעשיה ואחסנה שהם מבנים לתעשייה ואחסנת עתירת 
, אחסנת מוצרים , בנייןשטח כגון מפעלים לייצור חומרי 

חומרי גלם שונים וכן בהתאם לתכנית זו יותרו שימושים 
לתעשיית מזון, משרדים לשימוש והפעלת המקום, גן 
אירועים, אולם אירועים כנסים וקונגרסים. אולם 

 מ"ר. 011לא יעלה על האירועים 
ככל השימושים והמגבלות הקבועים בתכניות קודמות 

 והחלות על שטח התוכנית יישארו בתוקפם.
מ"ר מעל פני  002 -מ"ר ל 1 -מ שטחי שירות ב. תוספת 

 מ"ר מתחת לפני הקרקע. 6,113 -הקרקע ו
 ג. קביעת הוראות וזכויות בניה.
 ד. קביעת תנאים להיתרי בניה.

 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות  מעונייןכל 

 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן
.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט

או בכל פרט תכנוני אחר הרואה  בנייןבקרקע, במעוניין 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  31בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול
                     טלפון:  04261רמלה  12המרכז, שד הרצל 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-1022211
 21451עמק חפר, מדרשת רופין בנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית לא תתקבל  , 11-2122553: טלפון
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות 
ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 

)סדרי נוהל בנייה מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2121 -תשמ"ט 
 

 
 מקומי:קסם מחוז: מרכז, מרחב תכנון

 
 :מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 2/ 5718ק/ 
 שם התכנית :אישור מצב קיים

לחוק התכנון  21נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2135–התשכ"הוהבניה, 
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מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 מס'ת מתאר מקומית קסם מופקדת תכניבנייה לתכנון ול

 2/ 6242ק/ 
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכנית מס' סוג היחס
 61אפ/ במ/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 ג'לג'וליה    .יישוב: 
 

 גושים וחלקות:
 .2חלקי חלקות:  0513גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 אישור מצב קיים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
למבנה הקיים בהתאם בנייה אחוזי ו בנייןקביעת קווי -

 למצב הקיים.
שטחי מ"ר כ 401 -מ"ר כשטח עיקרי ו 312תוספת -

 .שירות 
 יחידות דיור. 6יחדות דיור במקום  2אישור -
 קומות. 6קומות על קומת מרתף במקום  5אישור -
 .31%-לבנייה המותרת לבנייה הגדלת תכסית ה-
 קביעת הוראות וזכויות בניה.-
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות ן מעונייכל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה  בנייןבקרקע, במעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  31בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

-12טלפון:  04261רמלה  12המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 1022211

קסם, כפר קאסם  כפר קאסם בנייה מקומית לתכנון ו
 16-1601214טלפון:  21121

דות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן התנג 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות בנייה התכנון וה
 .2121 -חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: קסם
  מס'דבר הפקדת תכנית מתאר מקומית הודעה ב

 5662ק/ 
 שם התכנית: תוספת זכויות בניה, יחידת דיור וקומה.

לחוק התכנון  21נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2135–התשכ"הוהבניה, 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 מס'ת מתאר מקומית קסם מופקדת תכניבנייה לתכנון ול

 6551ק/ 
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכנית מס' סוג היחס
 2115אפ/  שינוי
 / א2115ק/ מק/  שינוי

 4/ 2תמא/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כפר ברא.יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .62, 5חלקי חלקות:  2214גוש: 
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 .22חלקי חלקות:  2216גוש: 
 

 :מטרת התכנית
 תוספת שטחי בניה, יחידת דיור וקומה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
קומות ועליית גג בנוסף לקומת  6. תוספת קומה סה"כ 2

 מרתף
 יח"ד. 6יח"ד סה"כ  2. תוספת 4
מ"ר שטחי  21 -מ"ר שטח עיקרי ו 460. תוספת 6

 שירות.
 . שינוי זכויות והוראות בניה.2
 

ם ובשעות רשאי לעיין בתכנית, בימימעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה  בנייןבקרקע, במעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  31בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

הודעה המאוחרת בין הפרסומים ממועד פרסומה של ה
מחוז בנייה בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

                       טלפון:  04261רמלה  12המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-1022211

קסם, כפר קאסם  כפר קאסם בנייה מקומית לתכנון ו
ת לתכנית לא התנגדו, 16-1601214טלפון:  21121

תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 

)סדרי נוהל בנייה מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2121 -תשמ"ט 
 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: קסם
  מס'ר הפקדת תכנית מתאר מקומית הודעה בדב

 5658ק/ 
 שם התכנית: שינוי הוראות וזכויות בניה

לחוק התכנון  21נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2135–התשכ"הוהבניה, 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 מס' קסם מופקדת תכנית מתאר מקומיתבנייה לתכנון ול

 6532ק/ 
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכנית מס' סוג היחס
 2111אפ/  שינוי

 4/ 2תמא/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כפר ברא.יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .50חלקות במלואן:  2221גוש: 

 

 מטרת התכנית:
תוספת שטחי בניה, יחידת דיור וקומה, הקטנת קווי בניין 

 תכסית.והגדלת ה
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 )עיקרי ושירות(בנייה תוספת שטחי 

 יח"ד. 6תוספת יחידת דיור אחת סה"כ 
קומות ועליית גג מעל קומת  6תוספת קומה אחת, סה"כ 

 עמודים וקומת מרתף.
 בהתאם למסומן בתשריט. בנייןשינוי קווי 

 .26%-הגדלת התכסית ל
 קביעת זכויות הוראות בניה.
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רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות ן מעונייכל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה  בנייןבקרקע, במעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  31בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

                     טלפון: 04261רמלה  12המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-1022211

קסם, כפר קאסם  כפר קאסם בנייה מקומית לתכנון ו
התנגדות לתכנית לא , 16-1601214ון: טלפ 21121

תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 

)סדרי נוהל בנייה מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2121 -תשמ"ט 
 
 

 ון מקומי:  קסםמחוז:  מרכז, מרחב תכנ
  מס'הודעה בדבר דחיית תכנית מתאר מקומית 

 / ג22ק/ 
 קרקעייעוד שם התכנית: שינוי 

לחוק התכנון  220נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
,בדבר דחיית תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

/ ג שהודעה על דבר הפקדתה  12ק/  מס'מקומית 
, 6200ד , התשנח, עמו2322ובילקוט הפרסומים 

 .16/15/2112בתאריך 
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכנית מס' סוג היחס
 3/ 014ק/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כפר קאסם                                    יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .6חלקות במלואן:  2231גוש: 
 .4חלקי חלקות:  2231גוש: 
 .22קות: חלקי חל 2201גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 קרקע מאיזור מגורים ג' לש.פ.פ       ייעוד . שינוי 2
 . ביטול חלק מהשביל והמרתו למגורים ג'.            4
 .               Aם נפרדים על מגרש בנייני 2. קביעת 6
 . קביעת הוראות בניה.                             2
 לים.. איחוד וחלוקה ללא הסכמת בע5

 

הועדה המחוזית  התכנית האמורה נמצאת במשרדי:
רמלה  12מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

וכן במשרדי: ועדה , 12-1022211טלפון:  04261
קסם, כפר קאסם  כפר קאסם בנייה מקומית לתכנון ו

רשאי לעיין מעוניין כל , 16-1601214טלפון:  21121
אמורים פתוחים בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים ה

 של משרד הפנים האינטרנט באתר לקהל, וכן
www.pnim.gov.il. 

 
 

 מחוז:  מרכז, מרחב תכנון מקומי:  קסם
  מס'הודעה בדבר דחיית תכנית מתאר מקומית 

 / א5/ 218ק/ 
 שם התכנית: כפר קאסם

לחוק התכנון  220נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
ת תכנית מתאר ,בדבר דחיי1965 –והבניה, התשכ"ה 

/ א שהודעה על דבר הפקדתה  6/ 142ק/  מס'מקומית 
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, בתאריך 520, התשנה, עמוד 2450ובילקוט הפרסומים 
61/21/2112. 

 המתייחסת לתכניות הבאות: 
 6/ 142ק/ 

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כפר קאסם                                    יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .0, 3חלקות במלואן:  2234גוש: 
 .210, 11, 6חלקי חלקות:  2234גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 . ביטול חלק מדרך משולבת והמרתה לאזור מגורים ג',  2
 שביל ושצ"פ.                                       
 . קביעת הוראות בניה.4
 

הועדה המחוזית  התכנית האמורה נמצאת במשרדי:
רמלה  12חוז המרכז, שד הרצל מבנייה לתכנון ול

ועדה  וכן במשרדי: , 12-1022211טלפון:  04261
קסם, כפר קאסם  כפר קאסם בנייה מקומית לתכנון ו

רשאי לעיין מעוניין כל , 16-1601214טלפון:  21121
בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

 של משרד הפנים  האינטרנט באתר לקהל, וכן
www.pnim.gov.il. 

 
 

 שורקות מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:
 מס'הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 / ג22/ 62בר/ 
בתא בנייה שם התכנית :מושב נטעים הגדלת זכויות 

 211 מס'שטח 
לחוק התכנון  220נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 / ג22/ 52בר/  מס'מקומית 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 התכנית מס' סוג היחס
 / ב22/ 52בר/ מק/  שינוי
 1/ 52בר/  שינוי
 / א22/ 52בר/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 נטעים    .יישוב: 
 רחוב הזית

 

 גושים וחלקות:
 .12חלקי חלקות:  6326גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הגדלת זכויות הבניה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 באופן הבא: 214בתא שטח בנייה הגדלת שטחי ה

 מ"ר. 651 -מ"ר ל 411 -שטח עיקרי מעל מפלס הכניסה מ
 מ"ר. 30 -מ"ר ל 41 -שטח שירות מעל מפלס הכניסה מ

 30 -מ"ר ל 41 -טח שירות מתחת למפלס הכניסה מש
 א'. 5מ"ר, בכפוף להוראות סעיף 

 מ"ר. 266 -ל 1 -שטח עיקרי מתחת למפלס הכניסה מ
 מ"ר. 611 -מ"רל 251 -מבנייה הגדלת תכסית ה

 מ"ר. 30 -מ"ר ל 41 -סה"כ הגדלת שטח שירות מ
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 3262ובילקוט הפרסומים  25/13/4124

 .22/13/4124, בתאריך 2320
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
רמלה  12מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 12-1022211טלפון:  04261
שורקות, גבעת ברנר  גבעת בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה בימים ניין מעו, וכל ה 31122ברנר 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: שרונים
  מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 / א161/ 2/ 2הצ/ 
 הדסים. –שם התכנית: אבן יהודה 

לחוק התכנון  21ם לסעיף נמסרת בזה הודעה, בהתא
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2135–התשכ"הוהבניה, 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
שרונים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 / א451/ 2/ 2הצ/  מס'
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכנית מס' סוג היחס
 244הצ/  שינוי
 6/ 23הצ/  שינוי
 64/ 2/ 2הצ/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 אבן יהודה.יישוב: 
 

 גושים וחלקות:
 .21חלקי חלקות:  0163גוש: 
 .50, 62, 43, 1חלקי חלקות:  0160גוש: 
 .50 - 53, 63 - 62חלקות במלואן:  0163גוש: 
 .60חלקי חלקות:  0163גוש: 

 

 מטרת התכנית:
של קרקע חקלאית, מוסד ייעוד . תכנית זו באה לשנות 2

חינוכי ושטחים לבנייני משק ולקבוע יעודי קרקע למטרות 
 הבאות: 

 יח"ד.  23. אזור מגורים א'  הכולל 2.2    
 יח"ד.  65. אזור מגורים ב'  הכולל 2.4    
 יח"ד. 454הכולל  4. אזור מגורים ב'2.6    
 יח"ד. 221. אזור מגורים ג' הכולל 2.2    

 יח"ד(. 226 -)סה"כ בתכנית          
 . שטח למבני ציבור ולשטחים פתוחים. 2.5    
 . התווית דרכים והרחבת דרכים קיימות.2.3    
 מכון שאיבה לביוב.  -. מגרש למתקן הנדסי 2.0    
 ותנאים להוצאת היתרי בניה. בנייה . קביעת הוראות 4
 . קביעת הנחיות לפיתוח נופי בשמורת הטבע ובשטחים6

 הציבוריים סביבה. 
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה  בנייןבקרקע, במעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  31בתוך חוק, רשאי להגיש התנגדות ל 211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

-12טלפון:  04261רמלה  12המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 1022211

  24512נתניה  2שרונים, הצורן בנייה מקומית לתכנון ול
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן  
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות בנייה התכנון וה
 .2121 -חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 שרוניםמחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:
 :מס'הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 702/ 2/ 2הצ/ 
)צד א( תוספת  570חלקה  8126שם התכנית: גוש 

 זכויות בניה
לחוק התכנון  220נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 202/ 2/ 2הצ/  מס'מקומית 

 לוקהללא איחוד וח איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 התכנית מס' סוג היחס
 3/ 244הצ/  שינוי
 23/ 2/ 2הצ/  שינוי
 244הצ/  שינוי

 411/ 2/ 2הצ/  כפיפות
 / ד3/ 244הצ/  כפיפות
 / א211/ 2/ 2הצ/  כפיפות
 / ב3/ 244הצ/  כפיפות
 / ג3/ 244הצ/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .  24אבן יהודה רחוב: הדקל יישוב: 
 ברחוב קיים ומבונה בלב הישוב אבן יהודה.

 

 גושים וחלקות:
 .620חלקות במלואן:  2125גוש: 

 

 מטרת התכנית:
לשטחים בנייה תוספת זכויות  - 620Aבתא שטח 

 כסית.והגדלת תשטחי שירות עיקריים ול
ללא שינוי הכל עפ"י תכניות בתוקף  - 620Bבתא שטח 

 והיתרים קיימים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 620Aבתא שטח 

 23% -א. הגדלת זכויות לשטח עיקרי עפ"י מצב קיים מ
 מ"ר(. 444.64) 54.26% -מ"ר( ל 213.24)

 -ב. הגדלת שטחי שירות על קרקעיים לחניה מקורה מ
 מ"ר(. 40.1)= 3.3% -מ"ר( ל 42.6) 5%

 . 66.6% -ל 61% -ג. הגדלת תכסית מותרת מ
 ד. להתיר כניסה חיצונית למרתף עפ"י מצב קיים.
מ'  2.1 -ה. הקטנת מרווח בין בית מגורים למבנה עזר מ

 מ' עפ"י מצב קיים. 4.62 -ל
 620Bבתא שטח 

 ו. ללא שינוי הכל עפ"י תכניות בתוקף והיתרים קיימים.
 

נית פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכ
, התשעב, עמוד 3262ובילקוט הפרסומים  45/15/4124

 .22/13/4124, בתאריך 2322
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
רמלה  12מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 12-1022211טלפון:  04261
,  24512נתניה  2צורן שרונים, הבנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין וכל ה
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של משרד  האינטרנט האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 . www.pnim.gov.ilהפנים 

 
 רות יוסף                                                  

 יו"ר הועדה המחוזית                                          

  מרכזהחוז מ לתכנון ולבניה                                       
 

 

 
 צפוןהמחוז 

 
 יקנעם עילית מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
 22200:ג/ מס'מפורטת 

 1בנייה ותוספת שם התכנית:שינוי בהוראות וזכויות 
 , יוקנעם עלית77יחידות מגורים,רחוב הירמוך 

לחוק התכנון  21נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2135–התשכ"הוהבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
יקנעם עילית מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 21100ג/  מס'ת מקומית ברמה מפורט
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכנית מס' סוג היחס
 55ג/ במ/  שינוי
 23/ 55מק/ מע/ ג/ במ/  שינוי
 411ג/ במ/  שינוי

 
 ית ומקומם:השטחים הכלולים בתכנ

 יקנעם עילית    .יישוב: 
 X: 208350קואורדינטה 
 Y: 727700קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .244חלקות במלואן:  24532גוש: 
 .412חלקי חלקות:  24532גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 שינוי בהוראות וזכויות בנייה.

 יחידות מגורים.  4תוספת 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 חורי. שינוי בקו בניין א

 הגדלת אחוזי בנייה. 
 יחידות מגורים. 4תוספת 

 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה  בנייןבקרקע, במעוניין 

ן כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכ
ימים  31בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

טלפון:  20522הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-3512555

יקנעם  2יקנעם עילית, צאלים בנייה ומית לתכנון ולמק
התנגדות לתכנית , 12-1513115טלפון:  41314עילית 

לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 

)סדרי נוהל בנייה מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה
ויות חוקר וסדרי עבודתו(, בהתנגדויות לתכנית סמכ

 .2121 -תשמ"ט 
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 יקנעם עילית, יזרעאלים מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 20550:ג/ מס'מפורטת 
 יקנעם עילית -שכונה חדשה " נחל השניים"  שם התכנית:

לחוק התכנון  220נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –שכ"ה והבניה, הת

 20330ג/  מס'מקומית ברמה מפורטת 
תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד  איחוד וחלוקה:

 וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 ניתהתכ מס' סוג היחס
 55ג/ במ/  שינוי
 62/ 55/ מע/ מק/ מב/ 2 שינוי
 24365ג/  שינוי
 4/ 22/ 41תרשצ/  שינוי
 4/ 22/ 44תרשצ/  שינוי

 20264גנ/  כפיפות
 6/ ב/ 62תמא/  כפיפות
 2/ ב/ 62תמא/  כפיפות
 1/ 4תממ/  כפיפות
 65תמא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

של יקנעם עלית בצמוד לשכונת גבעת מדרונות דרומיים 
 אלונים.

 

 גושים וחלקות:
 .36 - 32, 55, 56, 65 - 40חלקות במלואן:  22104גוש: 
 .21חלקי חלקות:  22104גוש: 
 .24חלקות במלואן:  24530גוש: 
 .13, 00, 02חלקי חלקות:  24530גוש: 
 .223חלקות במלואן:  24531גוש: 
 .231חלקי חלקות:  24531גוש: 

 X: 208750ואורדינטה ק
 Y: 726700קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
הוספת שכונה חדשה בצמוד לבינוי קיים בהתאמה 

 לנקבע בתכנית אב ליקנעם עילית.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
למגורים,מסחר ומבני בנייה קביעת זכויות ומגבלות 

 ציבור,
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעא, עמוד 3221ובילקוט הפרסומים  43/10/4121

 .10/21/4121, בתאריך 451
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 12-3512555טלפון:  20522עילית 
יקנעם  2יקנעם עילית, צאלים בנייה מקומית לתכנון ול

 12-1513115טלפון:  41314עילית 
 22241יזרעאלים,   עפולה בנייה ועדה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה12-3241331טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 של משרד הפנים  האינטרנט ובאתר
www.pnim.gov.il. 
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 מרחב תכנון מקומי:נהריה מחוז: צפון,
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 11105ג/ מס' מפורטת 
שם התכנית:הגדלת אחוזי בניה צפיפות ותוספת 

 , נהריה7קומה ברחוב הסחלב 
לחוק התכנון  220נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 41103ג/  מס'ורטת מקומית ברמה מפ

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  יה והרשאות:יתרי בניה

 היתרים או הרשאות
 המתיחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 1122ג/  שינוי
 22ג/ במ/  שינוי

 1/ 4תממ/  כפיפות
 2/ ב/ 62תמא/  כפיפות
 65תמא/  כפיפות

 
 ולים בתכנית ומקומם:השטחים הכל

 .  2שוב: נהריה רחוב: סחלב יי
 

 גושים וחלקות:
 .242חלקות במלואן:  22262גוש: 
 .21חלקי חלקות:  22262גוש: 

 X: 208850קואורדינטה 
 Y: 766650קואורדינטה 

 
 מטרת התכנית:

 קומות 5 -חנויות ב  4יח"ד ו  24הקמת בית מגורים  
 עיקרי הוראות התכנית:

"ד, הגדלת אחוזי בניה, הוספת קומה, יח 4הוספת 
הגדלת תכסית, גובה והבלטת גזוזטראות בק.ב. מזרחי 

 ומערבי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

, התשעג, עמוד 3541ובילקוט הפרסומים  13/24/4124
 .61/24/4124, בתאריך 2211

 
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 

בניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית ול
. וכן במשרדי: ועדה מקומית 10-0119111טלפון:  00100

, וכל 10-0900900לתכנון ולבניה נהריה, נהריה טלפון: 
המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 

 משרד של האינטרנט האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.il הפנים

 
 

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: נצרת, יזרעאלים, מבוא 
 העמקים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
 22652ג/  מס'

מחלף כניסה מערבי  - 02שם התכנית: דרך מס' 
 לנצרת )מחלף ציפורי(

לחוק התכנון  220נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
נית מפורטת , בדבר אישור תכ1965 –והבניה, התשכ"ה 

 22532ג/  מס'ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
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 המתייחסת לתכניות הבאות: 
 התכנית מס' סוג היחס

 6422ג/  שינוי
 2461ג/  שינוי
 5612ג/  שינוי
 1122ג/  שינוי

 
 נית ומקומם:השטחים הכלולים בתכ

 .01 מס'דרך 
 

 גושים וחלקות:
 .64חלקי חלקות:  20225גוש: 
 .63, 66, 21, 21חלקות במלואן:  20510גוש: 
 - 41, 22 - 22, 2 - 5, 6 - 4חלקי חלקות:  20510גוש: 

42 ,61 - 62 ,65 ,62. 
 .2חלקות במלואן:  20521גוש: 
, 40 - 42, 26 - 24, 2 - 3, 4חלקי חלקות:  20521גוש: 

35 ,30 ,02 - 04 ,02 - 05 ,00 ,211. 
 .25 - 22חלקות במלואן:  20562גוש: 
 - 41, 43 - 46, 42, 0 - 2, 4חלקי חלקות:  20562גוש: 

61 ,66 - 21 ,23 ,22 ,52 - 51. 
 .24, 21חלקות במלואן:  20313גוש: 
 .41, 22 - 20, 25, 22, 3, 6 - 4חלקי חלקות:  20313גוש: 
 .22, 3 - 5במלואן: חלקות  20311גוש: 
 .21, 2 - 0, 2 - 4חלקי חלקות:  20311גוש: 
 .26חלקות במלואן:  20321גוש: 
 .20, 24 - 22, 3 - 6, 2חלקי חלקות:  20321גוש: 
 .0חלקי חלקות:  20322גוש: 
 .26 - 22חלקי חלקות:  20243גוש: 

 X: 226750קואורדינטה 
 Y: 737775קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 לדרך דו מסלולית.  01ת  דרך מס' א. הרחב

 תוואי למסילת רכבת קלה כחלק מחתך הדרך. ייעוד ב. 
ג. הסדרת כניסה ראשית לנצרת )כניסה מערבית מדרך 

01 .) 
ד. ביטול הכניסה הנוכחית למושב ציפורי ולעילוט 
ובמקומם  הסדרת כניסות ממוחלפות כולל חיבור לדרך 

 גן לאומי ציפורי.
 

התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך  הודעה על הפקדת
, התשסד, עמוד 5406ובילקוט הפרסומים  61/12/4112

 .22/14/4112, בתאריך 2142
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 12-3512555טלפון:  20522עילית 
             טלפון: 23111נצרת, נצרת בנייה למקומית לתכנון ו

יזרעאלים,   בנייה ועדה מקומית לתכנון ול, 12-3251411
ועדה מקומית , 12-3241331טלפון:  22241עפולה 

נצרת עילית  5מבוא העמקים, ציפורן בנייה לתכנון ול
רשאי לעיין מעוניין , וכל ה12-3232525טלפון:  20111

ים האמורים פתוחים לקהל, בה בימים ובשעות שהמשרד
 .www.pnim.gov.ilשל משרד הפנים  האינטרנט ובאתר

 
 

 צפת מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 28576:ג/ מס'מפורטת 
 צפת-שם התכנית:כביש מעלה ואדי חמרה 

לחוק התכנון  220נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –שכ"ה והבניה, הת

 22625ג/  מס'מקומית ברמה מפורטת 
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 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכנית מס' סוג היחס
 554ג/  שינוי
 6351ג/  שינוי
 6225ג/  שינוי
 6121ג/  שינוי
 2115ג/  שינוי
 4243ג/  שינוי
 22203ג/  שינוי

 6תמא/  כפיפות
 65תמא/  כפיפות
 2/ ב/ 62תמא/  כפיפות
 2226ג/  כפיפות
 1/ 4תממ/  כפיפות

 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 צפת.יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .240 - 243חלקות במלואן:  26152גוש: 
 .220, 212 - 11, 45 - 46, 6ות: חלקי חלק 26152גוש: 
 - 62, 41 - 42, 22 - 20חלקות במלואן:  26132גוש: 

62 ,21 - 24 ,25 ,52 - 54 ,31 - 32 ,32 - 33 ,12 - 
16 ,15 ,223 - 220 ,221 ,225 ,252 - 252 ,250 - 

232 ,230 ,231 ,221 ,210. 
, 60 - 65, 40 - 43, 42, 21חלקי חלקות:  26132גוש: 

61 ,26 - 22 ,23 - 51 ,56 ,52 - 51 ,34 - 36 ,30 ,22 
- 11 ,12 ,13 - 10 ,215 ,211 - 221 ,226 ,225 ,244 ,

245 ,243 ,263 ,262 - 261 ,222 ,226 - 222 ,223 - 
220 ,221 - 251 ,232 ,201 ,202 - 205 ,201 ,220 ,
221 - 214 ,215 - 213 ,212 ,412 - 415. 
 .442 - 421, 60 - 63, 41 - 2חלקות במלואן:  26135גוש: 
 - 24, 65, 66 - 61, 0 - 6חלקי חלקות:  26135גוש: 

25 ,06 ,221 - 246 ,266 ,265 ,416 - 415 ,422 ,
446 - 443 ,441 ,422. 
 .33חלקות במלואן:  26133גוש: 
, 51 - 21, 20 - 23, 62 - 66חלקי חלקות:  26133גוש: 
52/2 ,52 ,34 ,32 - 35 ,30. 
 .222קי חלקות: חל 26106גוש: 
 .21, 05, 21, 20, 25חלקי חלקות:  26123גוש: 
 .212, 35, 32, 5חלקי חלקות:  26121גוש: 
 .42 - 46, 41, 22 -23, 22 -1, 0חלקי חלקות:  26112גוש: 
 .63, 45, 26חלקות במלואן:  26114גוש: 
 - 20, 25 - 22, 24, 0 - 3חלקי חלקות:  26114גוש: 

42 ,43 - 65 ,60 - 22 ,25 ,20 - 22. 
 61, 42 - 43, 25 - 26, 4 - 2חלקי חלקות:  26116גוש: 

- 64 ,62 - 62 ,21 - 22 ,22 ,22 - 21 ,56. 
 .42, 21חלקי חלקות:  26115גוש: 
 .2חלקי חלקות:  26113גוש: 
 .40חלקי חלקות:  26310גוש: 
 .16, 11, 25 - 22חלקי חלקות:  26012גוש: 
 .02חלקי חלקות:  26016גוש: 
 212, 02 - 03, 32, 33 - 52חלקי חלקות:  26012גוש: 

- 214 ,215 ,210 - 225 ,220 - 221 ,242. 
 .4חלקי חלקות:  26015גוש: 
 .43חלקות במלואן:  26013גוש: 
 - 40, 45 - 46, 21 - 23, 22חלקי חלקות:  26013גוש: 

41 ,62 - 64 ,63 - 24 ,20 - 22 ,35 ,02 - 26 ,12 - 
11 ,212. 
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 .222, 31חלקי חלקות:  26024: גוש
, 11 - 12, 15, 14, 62, 4חלקות במלואן:  26022גוש: 
214 ,212. 
 - 65, 66 - 64, 61 - 40, 2 - 2חלקי חלקות:  26022גוש: 

61 ,22 - 24 ,25 ,22 - 26 ,22 ,11 - 12 ,16 - 12 ,13 - 
10 ,211 - 212 ,216 ,215 - 213 ,212 ,221 - 244. 

 .05, 04, 56 - 22, 22ת במלואן: חלקו 26025גוש: 
 42, 20 - 25, 26 - 24, 0 - 2חלקי חלקות:  26025גוש: 

- 40 ,62 - 63 ,24 ,22 ,23 - 20 ,52 - 55 ,50 ,31 - 
02 ,06 - 02 ,03 ,01 - 21 ,24 - 11 ,16 ,223 ,221 - 

242 ,262 - 222. 
, 55 - 54, 20 - 23, 5 - 2חלקי חלקות:  26023גוש: 

02 ,02. 
 .2, 2חלקי חלקות:  26042ש: גו

 .2חלקי חלקות:  22303גוש: 
 X: 246265249620קואורדינטה 
 Y: 760584763873קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
התווית קטע דרך חדשה. מעלה ואדי חמרה כחלק 
מתכנון מערכת דרכים חדשה בצפת, וחיבור הדרך לבית 
החולים זיו, כל זאת בתאום עם התכנון המיתארי של 

 מת רזים דרום.ר
 עיקרי הוראות התכנית:

 הקרקע משטח חקלאי , שמורת טבע,ייעוד א. שינוי 
ציבורי,  בנייןפארק פעיל ושמורת טבע,אתר ל מסחרי,

שטח לתכנון עתידי,שטח ציבורי פתוח, מגורים ב',מגורים 
 ג', ומרכז אזרחי לדרך מוצעת.
 ב. הרחבת דרך בתואי מאושר.

דרך תוך קביעת גישור ג. תכנון מפורט של חתכי ה
 ומנהור.

ד. קביעת הנחיות לתכנון ועיצוב נוף בהתאמה לתכנון 
 הכולל המתארי של שכונת רמת רזים דרום.

ה. ניתנה הקלה להתחברות דרך מעלה ואדי חמרה עם 
באמצעות מחלפון )בהחלטת  200דרך איזורית מס' 

 (24.2.4144מיום  253הולנת"ע מס' 
ורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית פ

, התשעב, עמוד 3623ובילקוט הפרסומים  22/22/4122
 .44/24/4122, בתאריך 2502

 
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 

מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת בנייה לתכנון ול
. וכן במשרדי: ועדה 12-3512555טלפון:  20522עילית 

צפת  טלפון:  0ת, ירושלים צפבנייה מקומית לתכנון ול
רשאי לעיין בה בימים מעוניין , וכל ה12-3140230

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט

 
 

 גבעות אלונים מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
 :מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 22221ג/ 
 -לבית קברות,שצ"פ ודרך ייעוד וי שם התכנית:שינ

 כפר מנדא
לחוק התכנון  21נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2135–התשכ"הוהבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
גבעות אלונים מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 21124ג/  מס'
 הבאות:המתייחסת לתכניות 

 התכנית מס' סוג היחס
 4/ 23תמא/  כפיפות
 65תמא/  כפיפות
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 התכנית מס' סוג היחס
 21251ג/  כפיפות
 24/ 4תממ/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 כפר מנדא    .יישוב: 
 X: 225100קואורדינטה 
 Y: 745500קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .25 - 22חלקי חלקות:  20535גוש: 
, 20, 25, 26 - 24, 21 - 2חלקות: חלקי  20533גוש: 

21 ,42. 
 

 מטרת התכנית:
 כפר מנדא -לבית הקברות, שצ"פ ודרך ייעוד שינוי 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 -דונם לצרכי קבורה ל 1 -הקמת בית קברות בשטח של כ

 מקומות קבורה. 002שנים הבאות בקיבולת של  44
 לבית קברות, שצ"פ ודרך.ייעוד שינוי 

 לקבורה רוויה. 51%מקצה שטח של התוכנית 
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה  בנייןבקרקע, במעוניין 

 את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי
ימים  31בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

טלפון:  20522הצפון, דרך קריית הממשלה  נצרת עילית 
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה  .12-3512555

גבעות אלונים,   שפרעם  טלפון: ה בניימקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 12-1514120

אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה
 .2121 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:יזרעאלים
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 28781ג/  :מס'
 שם התכנית:שמורת טבע ראש נחל מהר"ל

לחוק התכנון  220נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 22224ג/  מס'ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה ד וחלוקה:איחו

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 גושים וחלקות:

 .22חלקי חלקות:  22242גוש: 
 .52 - 56, 26, 1 - 2, 2חלקות במלואן:  22242גוש: 
 .42, 24 - 21, 0 - 5, 6 - 2חלקי חלקות:  22242גוש: 

 X: 728000קואורדינטה 
 Y: 204900קואורדינטה 

 מטרת התכנית:
. הרחבת שטח שמורת טבע לפי חוק הגנים הלאומיים, 2

שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה בתשנ"ח 
 .2135בתשכ"ח בנייה ולפי חוק תכנון ו 2112

 . לשמור על ערכי טבע נוף ומורשת בשטח התכנית.4
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 :עיקרי הוראות התכנית
ייעוד ל 44מיער טבעי לשימור עפ"י תמ"א ייעוד . שינוי 4

 של שמורת טבע 
 . קביעת התכליות המותרות לכל יעוד.6

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 3262ובילקוט הפרסומים  22/15/4124

 .22/13/4124, בתאריך 2310
 

וזית התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המח
מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 12-3512555טלפון:  20522עילית 
 22241יזרעאלים,   עפולה בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה12-3241331טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.il שרד הפניםשל מ האינטרנט ובאתר
 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:מעלה הגליל
 :מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 22051ג/ 
 נטועה 61במגרש מס' בנייה שם התכנית:שינוי הוראות 

לחוק התכנון  21נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2135–התשכ"הוהבניה, 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה תכנון ולל
ד.נ מעלה הגליל מופקדת -מעלה הגלילבנייה לתכנון ול

 21064ג/  מס'תכנית מתאר מקומית 
 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכנית מס' סוג היחס

 5211ג/  שינוי
 1156ג/  שינוי
 65/ 4112מג/ מק/  שינוי

 2/ ב/ 62תמא/  כפיפות
 1/ 4ממ/ ת כפיפות
 65תמא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 נטועה    .יישוב: 
 X: 230625קואורדינטה 
 Y: 774450קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .3, 6חלקי חלקות:  21040גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 נטועה 54במגרש מס' בנייה תכנית מפורטת שינוי הוראות 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קרקע מחקלאי לחקלאי עם הנחיות מיוחדות עוד יישינוי 

 קיימת בשטחבנייה על פי  בנייןשינוי קווי 
 בשטח חקלאי עם הנחיות מיוחדותבנייה קביעת הוראות 

 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 

 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן
.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט

או בכל פרט תכנוני אחר הרואה  בנייןבקרקע, במעוניין 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  31בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול
טלפון:  20522ת הממשלה  נצרת עילית הצפון, דרך קרי
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-3512555

ד.נ מעלה הגליל,   -מעלה הגלילבנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא , 12-1101351מעונה  טלפון: 

תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 
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ליהן היא הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שע
)סדרי נוהל בנייה מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה

בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 
 .2121 -תשמ"ט 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:מעלה הגליל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 11157:ג/ מס'מפורטת 
הסדרת קרקע למבני משק לייעוד שם התכנית:קביעת 

 לולי הטלה מושב זרעית .
לחוק התכנון  21נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2135–התשכ"הוהבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
ד.נ מעלה הגליל מופקדת -מעלה הגלילבנייה לתכנון ול

 41132ג/  מס'תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכנית מס' סוג היחס
 21252ג/  שינוי

 4/ 1תממ/  כפיפות
 21062ג/  כפיפות
 22151ג/  כפיפות
 1156ג/  כפיפות
 2112 כפיפות
 24225ג/  כפיפות

 65תמא/  יפותכפ
 25413ג/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 מושב זרעית, כפר רוזנוולד )זרעית(יישוב: 
 X: 227000קואורדינטה 
 Y: 778375קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .2 - 6חלקי חלקות:  21250גוש: 
 .46 - 44, 22 - 22, 1 - 0חלקי חלקות:  21252גוש: 
 .41 - 25, 26 - 2לואן: חלקות במ 21251גוש: 
 .22חלקי חלקות:  21251גוש: 
 .46 - 44, 26 - 24, 3 - 6חלקי חלקות:  21231גוש: 

 

 מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת חוות לולי הטלה במטרה 

 ליישם את עקרנות הרפורמה בענף ההטלה שתאפשר: 
א. בניית חוות לולים חדישות לאכלוס מטילות, תוך 

 וראות בהתייחס לשימושי קרקע קביעת ה
רגישים, שמירת המרחב הפתוח, לשיפור התנאים     

 הסביבתיים ביישוב. 
 ב. פירוק מבוקר של לולים ישנים, על מתרידיהם. 

ג.  קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית או לבטולה / 
 פקיעת תוקפה. 

ד. קביעת מנגנון לפקיעת תוקפה של התוכנית,ומתן 
 ח מושכל ורגיש לסביבה.אפשרות לפיתו

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קרקע כדלקמן: ייעוד א. קביעת 

. לשטחים למבני משק , בהם תותר הקמת לולי הטלה, 2
 על מתקניהם. 

 . לקרקע חקלאית.4
 ב. חלוקת תחום התוכנית לתאי שטח. 

ג. קביעת זכויות בנייה והוראות בנייה, והתכליות 
 ח. והשימושים המותרים בכל תא שט
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ד. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי להקמת לולי 
 הטלה בכל תא שטח,תשתיות הנדסיות         ודרכים. 
 ה. קביעת הוראות נופיות וסבתייות בתחום התוכנית. 

ו.  קביעת הוראות לפיתוח תאי השטח, כולל תשתיות 
 ניקוז וכיוצ"ב.  ביוב, דרכים, הנדסיות,

 ולפינוי לולים ישנים קיימים.  ז.  קביעת הוראות להריסה 
 ח. קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה בתחום התוכנית.

 ט. קביעת שלבים והתניות לביצוע התוכנית.
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה  בנייןע, בבקרקמעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  31בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

טלפון:  20522רת עילית הצפון, דרך קרית הממשלה  נצ
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-3512555

ד.נ מעלה הגליל,   -מעלה הגלילבנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא , 12-1101351מעונה  טלפון: 

תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 

)סדרי נוהל בנייה מכת ובהתאם לתקנות התכנון והמסת
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2121 -תשמ"ט 
 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:מעלה הגליל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 11201:ג/ מס'
קרקע ייעוד שינוי  -שם התכנית:אזור תעשיה קורן 

 לתעשיה.
לחוק התכנון  21מסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף נ

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2135–התשכ"הוהבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
ד.נ מעלה הגליל מופקדת -מעלה הגלילבנייה לתכנון ול

 41201ג/  מס'תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:רי בנייה הית
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכנית מס' סוג היחס

 24214ג/  שינוי
 36/ 4112מג/ מק/  שינוי

 1/ 4תממ/  כפיפות
 65תמא/  כפיפות
 2/ ב/ 62תמא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 מעונה    .יישוב: 
 עשיה קורן.אזור ת

 X: 225700קואורדינטה 
 Y: 769400קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .1 - 0חלקות במלואן:  22052גוש: 
 .22, 46 - 44, 21, 23 - 25חלקי חלקות:  22052גוש: 
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 מטרת התכנית:
הסדרת המצב התיכנוני ע"מ לאפשר העברת זכויות 
ברצועת קרקע מתוך מגרש המיועד לשטח לתחנת 

התקפה למגרש  24214ע"פ תכנית מס" ג/ משנה ח"ח 
/ 4112גובל המיועד לשטח תעשיה ע"פ תכנית מג/ מק/ 

 התקפה. 36
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קרקע משטח לתחנת משנה ח"ח לתעשיה.ייעוד שינוי 

 המאושרים. בנייןשינוי בקווי ה
 קביעת השימושים המותרים בכל תא שטח.

 קביעת זכויות והוראות בניה.
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות וניין מעכל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה  בנייןבקרקע, במעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  31תוך בלחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

טלפון:  20522הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-3512555

ד.נ מעלה הגליל,   -מעלה הגלילבנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא , 12-1101351טלפון: מעונה  

תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 

)סדרי נוהל בנייה מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2121 -תשמ"ט 
 

 
 כנון מקומי:מעלה הגלילמחוז: צפון, מרחב ת

 :מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
 11118ג/ 

 מתחם גריאטרי שלומי שם התכנית:
לחוק התכנון  21נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2135–התשכ"הוהבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
ד.נ מעלה הגליל מופקדת -ה הגלילמעלבנייה לתכנון ול

 41412ג/  מס'תכנית מתאר מקומית 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכנית מס' סוג היחס
 6511ג/  שינוי
 26032ג/  שינוי

 2/ ב/ 62תמא/  כפיפות
 1/ 4תממ/  פותכפי

 65תמא/  כפיפות
 2111ג/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 שלומי    .יישוב: 
 X: 213575קואורדינטה 
 Y: 774775קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .41, 45חלקות במלואן:  22522גוש: 
 .66 - 62חלקי חלקות:  22522גוש: 
 .41, 42חלקות במלואן:  22561גוש: 
 .62חלקי חלקות:  22561גוש: 
 .41, 22, 6חלקי חלקות:  21126גוש: 
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 מטרת התכנית:
בשטח למבנה ומוסדות בנייה הגדרת זכויות ומגבלות 

 המאושרת 26032ציבור בשלומי לפי הנחיות תב"ע ג/ 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 הקרקע ייעוד קביעת השימושים ב
 קביעת הוראות בניה

 
כנית, בימים ובשעות רשאי לעיין בתמעוניין כל 

 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן
.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט

או בכל פרט תכנוני אחר הרואה  בנייןבקרקע, במעוניין 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  31בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 
רסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים ממועד פ

מחוז בנייה בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול
טלפון:  20522הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-3512555
ד.נ מעלה הגליל,   -מעלה הגלילבנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא , 12-1101351מעונה  טלפון: 

תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 

)סדרי נוהל בנייה מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2121 -תשמ"ט 
 

 
 לימחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:מעלה נפת

 :מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 22625ג/ 

 ביטול דרכים, התווית דרכים חלופיות, שם התכנית:
 פסוטה -ממגורים לדרך משולבתייעוד שינוי 

לחוק התכנון  21נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2135–התשכ"הוהבניה, 
ועדה המקומית מחוז הצפון ובמשרדי הבנייה לתכנון ול
מעלה נפתלי מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 21523ג/  מס'
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכנית מס' סוג היחס
 2623ג/  שינוי
 5220ג/  שינוי

 23356ג/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונה צפונית מזרחית בישוב פסוטה, פסוטהיישוב: 

 X: 229700קואורדינטה 
 Y: 772650קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
, 52, 50 - 53, 56 - 54חלקות במלואן:  21322גוש: 

31 ,12. 
 

 מטרת התכנית:
ממגורים א' לדרך משולבת ייעוד ביטול קטע דרך, שינוי 

 והקצאת זיקת הנאה בשטח שייעודו מגורים ב',
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . ביטול קטע מדרך מאושרת.2
 מאזור מגורים א' לדרך משולבת.ייעוד וי . שינ4
. הקצאת זיקת הנאה למעבר רכב למגרשים הגובלים 6

 בשטח המיועד למגורים ב.
 משביל לאזור מגורים ב'.ייעוד . ביטול שביל ע"י שינוי 2
 . קביעת התכליות, השימוש וזכויות הבניה.5
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רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר רים פתוחים לקהל, וכןשהמשרדים האמו

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה  בנייןבקרקע, במעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  31בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

ומים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרס
מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

טלפון:  20522הצפון, דרך קריית הממשלה  נצרת עילית 
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה  .12-3512555

-מעלות 2מעלה נפתלי, האורנים בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות , 12-1102161טלפון:  42154תרשיחא 

לא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב לתכנית לא תתקבל ו
בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות 

בנייה שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי 

 .2121 -עבודתו(, תשמ"ט 
 

 פולאלכס ש                                             

 יו"ר הועדה המחוזית                                         

 צפוןהחוז מבנייה לתכנון ול                                     

 

 
 דרוםהמחוז 

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אבו בסמה

 212/ 15/ 18 מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 שם התכנית: שכונת סביח מוחמד מערב

לחוק התכנון  21בזה הודעה, בהתאם לסעיף נמסרת 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2135–התשכ"הוהבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 מס'אבו בסמה מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

42 /16 /112 
איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה:

 בחלק מתחום התכנית
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכנית מס' סוג היחס
 / א211/ 14/ 42 שינוי וכפיפות
 211/ 14/ 42 שינוי וכפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
שוב בדואי שכונה בחלק הצפון מזרחי של י, מולדהיישוב: 

 מולדה -חדש
 רשות מקומית: אל קסום

 X 212345קואורדינטה 
 Y 502511קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 .2, מוסדר, חלקי חלקות 211135/4גוש 

 

 מטרת התכנית:
הקמת שכונת מגורים בישוב בדואי חדש מולדה, לקבוצת 

, 62שטח האש מצפון לכביש האוכלוסיה היושבת ב
 ולאוכלוסית סביח מוחמד היושבת במזרח שטח התכנית.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מגורים א' קרקע ייעוד הקרקע: משטח בייעוד א. שינוי 

חקלאית ודרך בתכנית המתאר למגורים א', משקי עזר, 
 מבנים ומוסדות ציבור, שטח ציבורי פתוח, ודרכים.
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בדבר שטחי בניה, בנייה ות הב. קביעת הוראות וזכוי
 גובה קומות, תכסית וקווי בניה.

ג. קביעת הנחיות בדבר בינוי ועיצוב ארכיטקטוני, פיתוח 
 השטח והנוף ושמירת איכות הסביבה.

 ד. קביעת מערכת דרכים ותשתית הנדסית.
 ה. קביעת התנאים למתן היתרי בניה.

 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שרדים האמורים פתוחים לקהל, וכןשהמ

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה  בנייןבקרקע, במעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  31בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

ת בין הפרסומים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחר
מחוז בנייה בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

                       טלפון: 22211באר שבע  2הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-3436015

 22אבו בסמה, שד רגר יצחק בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות , 12-3414521טלפון:  22211באר שבע 

תכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב ל
בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות 

בנייה שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי 

 .2121 -עבודתו(, תשמ"ט 
 

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אילת

 5/ 255/ 15/ 1 מס'הפקדת תכנית מפורטת הודעה בדבר 
 אילת  - 2שם התכנית: כיכר החצרות 

לחוק התכנון  21נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2135–התשכ"הוהבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול

 מס'אילת מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול
4 /16 /266 /3 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכנית מס' סוג היחס
 2/ 266/ 16/ 4 שינוי
 266/ 16/ 4 שינוי

 212/ 14/ 4 כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אילת יישוב: 

 אילת  2כנית נמצא בשכונה ג', כיכר חצרות שטח הת
 X 212,411קואורדינטה 
 Y 623,211קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 בשלמות. 20 ה, מוסדר, חלק21143גוש 

 

 מטרת התכנית:
 ותוספת יח"ד. בנייןהגדלת אחוזי בניה, שינוי קו 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . הגדלת אחוזי בניה:2

מ"ר עיקרי  620.24מ"ר ) 641.23 –מהמצב המאושר     
 662.53מ"ר ) 621.53 -מ"ר שירות( למצב המוצע  24+ 

מ"ר שירות שיכללו הקמת מחסן וחדר  22מ"ר עיקרי + 
 6.22%מ"ר המהווים  41שירות(. סה"כ תוספת של 

 משטח המגרש.
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כמסומן  1.65-מ' ל 2-מ בניין. שינויים נקודתיים בקווי 4
  1.21-1.51 -מ בנייןבתשריט עבור מחסנים דירתיים ובקוי 

 כמסומן בתשריט עבור מדרגות ליח"ד.
יח"ד למצב המוצע  4 -. תוספת יח"ד מהמצב המאושר6
 יח"ד. 6 –

 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 האינטרנט באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

בקרקע, מעוניין .כל www.pnim.gov.il שרד הפנים של מ
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על  בנייןב

לחוק,  011ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 
ממועד פרסומה של  ימים 06בתוך רשאי להגיש התנגדות 

ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי 
 0מחוז הדרום, התקווה בנייה נון ולהועדה המחוזית לתכ

. העתק 19-0006001טלפון:  90011באר שבע 
בנייה ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ו

 .19-0600000אילת טלפון:  0אילת, חטיבת הנגב 
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 

בדות בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העו
בנייה שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי 
 .0090 -עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:אילת
 2/ 111/ 15/ 1 מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 אילת - 5, מערב 2שם התכנית: מגורים במשעול פיקוס 

לחוק התכנון  21מסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף נ
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2135–התשכ"הוהבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול

 מס'אילת מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול
 4 /16 /414 /1 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
וחה ניתן להוציא תכנית שמכ והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכנית מס' סוג היחס
 22/ במ/ 4 שינוי, כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אילת יישוב: 

 משעול פיקוס פינת רחובות שד' ארגמן והחותרים
 X 216605קואורדינטה 
 Y 625335קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 ריט בקו כחול רצוף.כמסומן בתש

 

 גושים וחלקות:

חלקות  סוג גוש גוש
 בשלמות

חלקות 
 בחלקן

 44 --- מוסדר 21122
 41,0 3,2,1 מוסדר 21112
 2 --- לא מוסדר 21123

 
 מטרת התכנית:

המוסדרת  2הסדרת צורת המגרש וגודלו עפ''י חלקה 
על מנת בנייה שינוי זכויות ומגבלות  ועפ"י הבינוי הקיים.

הגדלת יחידות דיור ותוספת מרתפים בחללים  לאפשר
 קיימים מתחת למבנים הקיימים. 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
בנייה שינוי זכויות הבניה: כמפורט בטבלת זכויות ה -

 ובנספח הבינוי. 
הקומות: מותר שתי קומות מעל לקרקע,  מס'שינוי  -

 קומות מעל לקרקע וקומת מרתף.  6מוצע 
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 . שינוי קווי בניין -
 שינוי בהוראות בינוי.   -
 קביעת הנחיות בינוי עפ''י נספח הבינוי. -
 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה  בנייןבקרקע, במעוניין 

ע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפג
 ימים 51בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

                     טלפון:  22211באר שבע  2הדרום, התקוה 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה . העתק 12-3436015

אילת  2אילת, חטיבת הנגב בנייה מקומית לתכנון ו
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 12-3630222פון: טל

תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 

)סדרי נוהל בנייה ובהתאם לתקנות התכנון וה
ות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, בהתנגדוי
 .2121 -תשמ"ט 

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אילת
 20/ 127/ 15/ 1 מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

שכ'  526שם התכנית: מבנה צמוד קרקע במגרש 
 , אילת5שחמון רובע 

לחוק התכנון  21נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2135–התשכ"הוהבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול

 מס'אילת מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול
4 /16 /422 /20 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכנית מס' וג היחסס
 422/ 16/ 4 שינוי
 220/ מק/ 4 שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 , אילת3, שחמון 222רחוב דרך הבשמים  , אילתיישוב: 
 מרחב תכנון מקומי:  אילת 

 X 216205קואורדינטה 
 Y 626551קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 קות:גושים וחל

חלק / כל  סוג גוש גוש
 הגוש

חלקות 
 בשלמותן

 12 חלק מהגוש מוסדר 21241
 מטרת התכנית:

התכנית המוצעת, משנה זכויות בניה/קובעת זכויות 
 חדשות.בנייה 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מטר.  2בנייה . תותר בנית בריכה וחדר מכונות בקו 2

 מ'. 2מ'. מוצע  4מאושר 
 221-מ"ר, מוצע  221 -: מאושר. תוספת זכויות בניה4

 מ"ר עיקרי . 631 -מ"ר. סה"כ 
 .1. מרפסת מעל החניה המקורה עד קו בניין 6
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כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
תכנוני אחר הרואה  או בכל פרט בנייןבקרקע, במעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 51בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

 טלפון: 22211באר שבע  2הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-3436015

אילת  2 אילת, חטיבת הנגבבנייה מקומית לתכנון ו
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 12-3630222טלפון: 

תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 

)סדרי נוהל בנייה ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2121 -תשמ"ט 
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אילת
 מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

1 /15 /127 /10 
שכונת  108שם התכנית: מבנה צמוד קרקע במגרש 

 , אילת5שחמון רובע 
לחוק התכנון  21נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2135–התשכ"הה, והבני
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול

 מס' אילת מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול
4 /16 /422 /40. 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 יות הבאות:המתייחסת לתכנ

 התכנית מס' סוג היחס
 220/ מק/ 4 שינוי
 422/ 16/ 4 שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

, 11שטח התכנית ברחוב דרך הבשמים , אילתיישוב: 
 , אילת.3שכונת שחמון 

 X 216635קואורדינטה 
 Y 626525קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 וחלקות: גושים

חלק / כל  סוג גוש גוש
 הגוש

חלקות 
 בשלמותן

 220 חלק מהגוש מוסדר 21241
 

 מטרת התכנית:
 קביעת זכויות ומגבלות בניה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מטר.  2 בניין. תותר בנית בריכה וחדר מכונות בקו 2

 מ'. 2מ'. מוצע  4מאושר 
 221מ"ר, תוספת   221 -. תוספת זכויות בניה: מאושר4

מ"ר לקומה  211מ"ר, מתוכם  631מ"ר עיקרי. סה"כ 
 .1.11 -מתחת ל

 .1.11 -. תוספת קומה מתחת ל6
 .1. מרפסת מעל החניה המקורה עד קו בניין 2
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כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 האינטרנט באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

בקרקע, מעוניין כל .www.pnim.gov.il של משרד הפנים 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על  בנייןב

לחוק,  011ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 
ממועד פרסומה של  ימים 06בתוך רשאי להגיש התנגדות 

ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי 
 0ווה מחוז הדרום, התקבנייה הועדה המחוזית לתכנון ול

. העתק 19-0006001טלפון:  90011באר שבע 
בנייה ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ו

, 19-0600000אילת טלפון:  0ת הנגב אילת, חטיב
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות 

בנייה אם לתקנות התכנון והשעליהן היא מסתמכת ובהת
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי 

 .0090 -עבודתו(, תשמ"ט 
 

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אשדוד

 28/ 212/ 15/ 5 מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
למגורים ומבנים ומוסדות ייעוד שם התכנית: שינוי 

 אשדוד -רח' ינאי -'רובע ז –א'  218ציבור במגרש 
לחוק התכנון  21נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2135–התשכ"הוהבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
  מס'אשדוד מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

6 /16 /211 /22 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:ייה היתרי בנ
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכנית מס' סוג היחס

 3/ 211/ 16/ 6 שינוי
 4110/ מק/ 6 שינוי

 13/ 212/ 14/ 6 כפיפות
 12/ 212/ 14/ 6 כפיפות
 25/ 212/ 14/ 6 כפיפות
 34/ 212/ 14/ 6 כפיפות

 
 מקומם:השטחים הכלולים בתכנית ו

 אשדודיישוב: 
המגרש הגובל מצפון עם רחוב ינאי ,מדרום עם שדרות 

, 23וממערב עם חלקה  41ירושלים, ממזרח עם חלקה 
 המיועדות למגורים.

 X 232/221קואורדינטה 
 Y 364/211קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:

חלקות  סוג גוש גושחלקי 
 למותןבש

חלקות 
 בחלקן

 22 ,42 21 מוסדר 4146
 מטרת התכנית:

"מגורים  -"שטח למוסד" ל-א' מ212למגרש ייעוד שינוי 
ומבנים ומוסדות ציבור" ע"י קביעת מס' יח"ד, זכויות 

 בניה, שינוי קווי בניין וקביעת בינוי.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
ומודות "מגורים ומבנים -מ"שטח למוסד" לייעוד א. שינוי 

 ציבור"
 ב. קביעת שימושים מותרים.

 יח"ד. 52יחידות דיור:  מס'ג. קביעת 



3267 ילקוט הפרסומים 6560, כ"ה באדר התשע"ג, 7.3.2013
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מ"ר  6,111-מ"ר עיקרי ו 0,311ד.קביעת זכויות בניה: 
מ"ר שירות  21-מ"ר עיקרי ו 551שירות למגורים, וכן 

 למבנים ומוסדות ציבור.
 יח"ד לדונם. 22-ה. קביעת צפיפות ל

קומות מעל  5מקסימום ו. קביעת גובה בנייני המגורים ל
 קומת קרקע חלקית וקומה חלקית למתקנים טכניים.

 ז. קביעת הנחיות בינוי והסדרי תנועה וחניה.
 ח. קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי.

מ', למעט  3.11 -ל מ' 2.11-ט. שינוי קוי בניין צדדיים מ
 בצד המערבי באזור מבנה ציבור.

 
ובשעות שהמשרדים  רשאי לעיין בתכנית, בימיםמעוניין כל 

של משרד  האינטרנט באתר האמורים פתוחים לקהל, וכן
או  בנייןבקרקע, במעוניין .כל www.pnim.gov.il הפנים 

בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
לחוק, רשאי  011התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 

ימים ממועד פרסומה של  01בתוך להגיש התנגדות 
ודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים, למשרדי הה

 0מחוז הדרום, התקוה בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול
. העתק 19-0006001 טלפון: 90011באר שבע 

בנייה ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול
 טלפון: 00011אשדוד  01אשדוד, הגדוד העברי 

לא תידון התנגדות לתכנית לא תתקבל ו, 19-9101610
אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה
 .0090 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אשקלון
  מס'ורטת הודעה בדבר הפקדת תכנית מפ

7 /15 /256 /56 
 , מגורים07שם התכנית: רחוב גולני חלקה 
לחוק התכנון  21נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2135–התשכ"הוהבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
  מס'אשקלון מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

2 /16 /235 /65 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים 
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכנית מס' סוג היחס
 4224/ מק/ 2 שינוי
 6/ 235/ 16/ 2 שינוי

 66/ 212/ 14/ 2 כפיפות
 4265/ מק/ 2 כפיפות
 26תמ''א/  כפיפות

 
 נית ומקומם:השטחים הכלולים בתכ

 23רח' גולני , שכונת אפרידר, אשקלוןיישוב: 
 X 158575קואורדינטה 
 Y 621350קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 .02מוסדר, חלקות במלואן:  4201גוש: 
 .252מוסדר, חלקי חלקות:  4201גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 עם מבנים חד משפחתיים.מגרשי מגורים  2הקמת 
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 עיקרי הוראות התכנית:
 . חלוקת מגרשים .2
 ממגורים ב' למגורים א' ולדרך משולבת. ייעוד . שינוי 4
 . הגדלת ופירוט זכויות ומגבלות בניה. 6
 . קביעת תנאים למתן היתר. 2
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר ןשהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכ

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה  בנייןבקרקע, במעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  31בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה י הועדה המחוזית לתכנון ולבעתונים, למשרד

                    טלפון:  22211באר שבע  2הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-3436015

אשקלון   0אשקלון, הגבורה בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 12-3014655טלפון: 

בפירוט הנמקות ובלווי  תידון אלא אם כן הוגשה בכתב
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 

)סדרי נוהל בנייה ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2121 -תשמ"ט 
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר שבע
  מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

6 /15 /226 /218 
, רח' יחיא קאפח 56התכנית: מגורים במגרש מס'  שם

 נאות לון, באר שבע 25
לחוק התכנון  21נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2135–התשכ"הוהבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 מס'באר שבע מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

5 /16 /225 /212 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכנית מס' סוג היחס
 24/ במ/ 5 שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

, שכונת נאות לון, 23רחוב יחיא קאפח , באר שבעיישוב: 
 באר שבע

 רחב תכנון מקומי: באר שבעמ
 X    200511קואורדינטה 
 Y    506511קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:

חלקות  סוג גוש גושחלקי 
 בשלמותן

חלקות 
 בחלקן

 21 65 מוסדר 62643
 מטרת התכנית:

ברחוב יחיא קפאח  65 מס'הרחבת מגורים במגרש 
 ון, באר שבע.,נאות ל

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . שינוי בקווי בניין בצד אחורי ובצידי המגרש.2
 -ל 21% -. הגדלת זכויות בנייה למטרה עיקרית מ4

עבור הפיכת הגג לחלל מגורים, עם מתן אפשרות  22%
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כניסה נוספת חיצונית לקומה א' בנוסף לגישה הפנימית 
 לאותה קומה.

 ..21% -ל 65% -. הגדלת תכסית המרבית מ6
 .שטחי שירות . קביעת 2
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.5
 .קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי.3
 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
רט תכנוני אחר הרואה או בכל פ בנייןבקרקע, במעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 51בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

                  טלפון:  22211באר שבע  2הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-3436015

באר  4באר שבע, בגין מנחם בנייה מקומית לתכנון ול
תנגדות לתכנית לא , ה12-3236210שבע טלפון: 

תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 

)סדרי נוהל בנייה התכנון והמסתמכת ובהתאם לתקנות 
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2121 -תשמ"ט 
 

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר שבע

  מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
6 /15 /221 /52 

ברחוב ניב דוד  252שם התכנית: מגורים במגרש מס' 
 , שכונת נווה זאב, באר שבע 51

לחוק התכנון  21בזה הודעה, בהתאם לסעיף  נמסרת
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2135–התשכ"הוהבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 מס'באר שבע מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

5 /16 /214 /62 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
חה ניתן להוציא תכנית שמכו והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכנית מס' סוג היחס
 5/ 214/ 16/ 5 שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 באר שבע יישוב: 
, 61שטח התכנית נמצא בשכונת נווה זאב, רחוב ניב דוד 

 באר שבע
 X 202111קואורדינאטות  
 Y 504241קואורדינאטות  

 
 התכנית: גבולות

 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
 

 גושים וחלקות:
, חלקי חלקות בשלמות 35 ה, מוסדר, חלק62221גוש 

33,30,32. 
 

 מטרת התכנית:
 41, 42לדירות דופלקס מס' בנייה הגדלת שטח 

בבית משותף באזור מגורים ג' ברח'  1הנמצאות בקומה 
פת שבע על ידי הוס-, שכונת נווה זאב, באר61ניב דוד 

 .21בקומה בנייה 
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 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר   6211 -למטרות עיקריות מבנייה . הגדלת היקפי 2
 מ"ר.  6401 -ל

 22; 42לדירה מס'  –מ"ר  12מ"ר:   201תוספת של     
 .41לדירה מס'  –מ"ר 

 + מרתף. 21 -+ מרתף ל 1 -הקומות מ מס'. הגדלת 4
 ים בפועל.. שינוי בקווי בניין בהתאם למבנה הקי6
 . קביעת תנאים למתן היתרי בניה.2
 . קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי.5
 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
 או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בנייןבקרקע, במעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 51בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

                   טלפון:  22211באר שבע  2הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-3436015

 4נחם באר שבע, רח' בגין מבנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא , 12-3236210באר שבע טלפון: 

תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 

)סדרי נוהל  בנייהמסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2121 -תשמ"ט 
 

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר שבע

  מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
6 /15 /221 /51 

ברחוב אברהם  212שם התכנית: מגורים במגרש מס' 
 באר שבע -שכונת נווה זאב , 12, 22, 20, 26מאפו 

לחוק התכנון  21ת בזה הודעה, בהתאם לסעיף נמסר
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2135–התשכ"הוהבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 מס'באר שבע מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

5 /16 /214 /64 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
וחה ניתן להוציא תכנית שמכ והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכנית מס' סוג היחס
 4131/ מק/ 5 שינוי
 5/ 261/ במ/ 5 שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 באר שבע יישוב: 
שטח התכנית נמצא בשכונת נווה זאב, רח' אברהם 

 מאפו, באר שבע
 X 202611קואורדינאטות  

 Y 502011ת  קואורדינאטו
 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 גושים וחלקות:
, חלקי חלקות בשלמות 41ה , מוסדר, חלק62261גוש 

51,34,36. 
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 מטרת התכנית:
ברח'  242במגרש מגורים מס' בנייה הגדלת זכויות 

 1אברהם מאפו, שכונת נווה זאב, באר שבע עבור 
 דירות.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
באזור  242במגרש )תא שטח( מס'  בנייה תוספת שטחי 

קומות על  5יח"ד בארבעה מבנים בני  52מגורים ב' בעל 
 ידי:

 -מ"ר ל 2641 -למטרה עיקרית מבנייה . הגדלת זכויות 2
 מ"ר לצורך הרחבת הדירות כמפורט להלן:  5166.1

תוך סגירת  21/24, 20/21הרחבת דירות מס'    -    
 רי כביסה ופתיחת חללים סגורים.מרפסות ומסתו

, 20/26, 25/22, 25/26הרחבת דירות מס'    -    
תוך סגירת מרפסות  42/22, 42/26, 21/22, 20/22

ומסתורי כביסה, פתיחת חללים סגורים, הוספת שטחים 
ובקומת הגג )קומה שניה בדירות  42/22במפלס דירה 

 דופלקס(. 
 לי.. קביעת הנחיות בנייה ועיצוב אדריכ4
                                                                                                                                                  . הסדרת קו בניין קדמי בהתאם לבנייה הקיימת.                                                                                   6
 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה  בנייןבקרקע, במעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 51בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

             טלפון: 22211באר שבע  2הדרום, התקווה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-3436015

באר  4, בגין מנחם באר שבעבנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא , 12-3236210לפון: שבע ט

תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 

)סדרי נוהל בנייה מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2121 -תשמ"ט 
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר שבע
 15/ 212/ 15/ 6 מס'הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
ברחוב יפתח  268שם התכנית: מגורים במגרש מס' 

 שכונת נווה עופר באר שבע 1הגלעדי 
לחוק התכנון  220נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

טת , בדבר אישור תכנית מפור1965 –והבניה, התשכ"ה 
 43/ 211/ 16/ 5 מס'

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 התכנית מס' סוג היחס
 21/ 211/ 16/ 5 שינוי

 255/ 214/ 14/ 5 כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .  4וב: יפתח הגלעדי באר שבע רחיישוב: 

בפינת רחובות יפתח הגלעדי  ויצחק  252מגרש מס' 
 שדה בשכונת נווה עופר, ב"ש

 

 
 גבולות התכנית:

 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
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 גושים וחלקות:
 .13חלקות במלואן: מוסדר,  62113גוש: 
 .444קי חלקות: מוסדר, חל 62113גוש: 

 X: 179135קואורדינטה 
 Y: 572185קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
ושינויים בהנחיות ומגבלות הבנייה בנייה הגדלת שטחי  ה

 משפחתי -באזור מגורים א' בבית חד 252במגרש 
 ברח' יפתח הגלעדי, שכ' נווה עופר, ב"ש

 

 עיקרי הוראות התכנית:
עבור  35%-ל 25%-העיקריים מבנייה הגדלת זכויות ה -

 בקומה א'.בנייה תוספת 
הקומות מקומה אחת לקומת קרקע +  מס'הגדלת  -

 עליית גג )קומה א'( .
 65למטרות שירות בהיקף של בנייה קביעת זכויות  -

 מ"ר עבור מחסן, סככת רכב וממ"ד.
 בנייןמ' וקביעת קווי  6.2 -מ' ל 2 -קדמי מ בנייןשינוי קו  -

 עבור מחסן וסככת רכב. 1.11
 קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי. -
 וי בינוי סטנדרטי וקביעת תכסית קרקע מירבית.שינ -
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
 , התשעג, 3212ובילקוט הפרסומים  22/21/4124

 .12/22/4124, בתאריך 061עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  2מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 12-3436015: טלפון 22211
באר  4באר שבע, בגין מנחם בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה12-3236210שבע  טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.il של משרד הפנים האינטרנט ובאתר
 

 
 עמחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר שב

 51/ 251/ 15/ 6 מס'הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
ברח' שלמה בן  22שם התכנית: מגרש מגורים מס' 

 21יוסף 
לחוק התכנון  220נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 61/ 234/ 16/ 5 מס'

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 התכנית מס' סוג היחס
 2/ 62/ במ/ 5 שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .  24באר שבע רחוב: בן יוסף שלמה יישוב: 
 שבע-ברמות ב' באר 21מגרש 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 , לא מוסדר.62623גושים בחלקיות: 

 X: 182130קואורדינטה 
 Y: 575550קואורדינטה 

 מגרשים:
 2/ 62/ במ/ 5בהתאם לתכנית  21
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 מטרת התכנית:
המיועד  21תוספת בנייה במגרש )תא שטח( מס'   -

 שבע.-רמות ב' באר ,24למגורים א', רח' שלמה בן יוסף 
 

 ת:עיקרי הוראות התכני
 32%-ל 25%-קריות מי.   הגדלת זכויות בנייה ע2
 5%.   קביעת זכויות בנייה למטרות שרות בהיקף של 4

 למחסן, סככת רכב.
 .   שינוי קווי בניין. 6
 .  קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.2
 .  קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.5
 רבית..   קביעת תכסית קרקע מ3
 מחסן נפרד מהבית. .   קביעת הנחיות לבניית0
 .   שינוי הנחיות בנייה לחנייה מקורה.2
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
 , התשעב, 3652ובילקוט הפרסומים  23/24/4122

 .15/12/4124, בתאריך 2264עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
בע באר ש 2מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 12-3436015טלפון:  22211
באר  4באר שבע, בגין מנחם בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה12-3236210שבע  טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.ilם של משרד הפני האינטרנט ובאתר
 

 
 מקומי: באר טוביה מחוז: דרום, מרחב תכנון

 מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 8 /15 /217 /22 

 שם התכנית: חלוקת מגרש מגורים א' במושב אביגדור
לחוק התכנון  21נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2135–התשכ"הוהבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול

 :מס'באר טוביה מופקדת תכנית מפורטת בנייה ן וללתכנו
 2 /16 /242 /22 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכנית מס' סוג היחס
 242/ 16/ 2 שינוי
 6/ 242/ 16/ 2 שינוי

 65תמא/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אביגדור    יישוב: 

 תחום מגורים במושב 
 43מגרש מגורים מס' 

 X 175425קואורדינטה 
 Y 624525קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 : שקמיםמרחבי תכנון גובלים
 

 גושים וחלקות:
 .62 , 61, 43 - 44מוסדר, חלקות במלואן:  4060גוש: 
 .41 - 40, 42 - 2מוסדר, חלקי חלקות:  4060גוש: 
, 46,  44, 22 - 25מוסדר, חלקות במלואן:  4062גוש: 

45 ,40 - 61. 
 .42, 26 - 4מוסדר, חלקי חלקות:  4062גוש: 
 .51,  21, 43 - 21מוסדר, חלקות במלואן:  4022גוש: 
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 - 24, 21 - 1, 0 - 4מוסדר, חלקי חלקות:  4022גוש: 
22 ,40 – 26 ,20 ,22 

, 04, 02, 31, 32 -2מוסדר, חלקות במלואן:  4245גוש: 
02 ,00 ,02 

 .03,  05מוסדר, חלקי חלקות:  4245גוש: 
 

 מטרת התכנית:
 . תוספת יחידת דיור. 2
 . חלוקת מגרש לשני מגרשי מגורים א' ושפ"פ.4
 .שפ"פ ישמש לצרכי האגודה למקלט ציבורי קיים.6
 ראות בניה.. הקצאת זכויות והו2
 . 6 -מ' ל 3 -. שינוי קו בניין אחורי מ5
 מ'. 6 -מ' ל 6.5 -. שינוי קו בניין צדדי מ3

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 -תאי שטח למגורים ותא שטח פרטי פתוח 4. יצירת 2

 למקלט קיים.
 . קביעת זכויות בנייה לתאי השטח השונים4
 על פי המצוין בתשריט. בניין. קביעת קוי 6
 ותנאים למתן היתר בניה.בנייה דרת הוראות . הג2
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה  בנייןבקרקע, במעוניין 

לכך על פי  את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי
 ימים 31בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

              טלפון:  22211באר שבע  2הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-3436015

באר טוביה,   באר טוביה  טלפון: בנייה נון ולמקומית לתכ
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 12-2516212

אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה
 .2121 -, תשמ"ט סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(

 
 

 מחוז:  דרום, מרחב תכנון מקומי:  באר טוביה
הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית מפורטת 

 26/ 226/ 15/ 8 מס'
 מגרשים במושב עזריקם 21שם התכנית: תוספת 

 מס'נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית 
יף , שהודעה על דבר הפקדתה בהתאם לסע25/ 225/ 16/ 2

, פורסמה 1965 –לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה  89
, 3216ובילקוט הפרסומים  43/24/4121בעיתונים בתאריך 

 .43/12/4122, בתאריך 4425התשעא, עמוד 
איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה:

 בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
להוציא תכנית שמכוחה ניתן  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכנית מס' סוג היחס
 225/ 16/ 2 שינוי
 21/ 225/ 16/ 2 שינוי
 1/ 225/ 16/ 2 שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 עזריקם.יישוב: 
 X 202,511קואורדינטה 
 Y 342,211קואורדינטה 

 יקםהתכנית חלה על כל האזור הבנוי במושב עזר
 השינוי המוצע הוא בשני מוקדים:
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 , בצמוד לשכונת הרחבה קיימת.4510בגוש  253. חלקה 2
 .4511בגוש  3. חלקה 4

 X: 171500קואורדינטה 
 Y: 628400קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 .22 - 4חלקות במלואן:  4512גוש: 
 .23 - 4לואן: חלקות במ 4513גוש: 
 .42, 42, 20חלקי חלקות:  4513גוש: 
, 56 - 26, 21 - 44, 41 - 4חלקות במלואן:  4510גוש: 

50 - 33 ,31 ,02 - 05 ,01 - 250. 
 .03, 01, 32 - 30חלקי חלקות:  4510גוש: 
 .42, 42 - 4חלקות במלואן:  4512גוש: 
 .25, 2 - 4חלקות במלואן:  4511גוש: 

 

 מטרת התכנית:
מגרשי מגורים  21ירת מסגרת תכנונית להקמתם של  יצ

א'  במושב עזריקם, שטח ציבורי פתוח ודרך גישה. 
 כמפורט להלן.בנייה קביעת זכויות 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .  איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.2
קרקע משצ"פ ייעוד מגרשי מגורים, ע"י שינוי  0. הקמת 4

( ולדרך 211-213)תאי שטח (למגורים א'   612)מגרש 
 (.212משולבת )חלק מתא שטח 

ממגורים ייעוד . העתקת מגרש מגורים קיים, ע"י שינוי 6
( 212( לדרך משולבת )חלק מתא שטח 415א' )מג' מס' 

( 612(, ומשצ"פ )מגרש 414,416ושצ"פ )תאי שטח,
 (. 415למגורים א')תא שטח 

קרקע  מייעוד מג' מגורים ע"י שינוי ב 6.  הקמת 2
-210)תאי שטח  ( למגורים א'220קלאית )מגרש מס' ח

(. שינוי מדרך קיימת  415,413( ושצ"פ )תאי שטח  211
( לדרך 3( ומקרקע חקלאית )חלק מחלקה 25)חלקה 

 (.216משולבת )ת"ש 
המרביים באזור מגורים א' בנייה .  קביעת שטחי ה5

ליח"ד,  מ"ר 422-( ל211-211, 415)תאי שטח מס' 
 המהווים שטח עיקרי. 221ם  מתוכ

 .  קביעת הוראות לתשתיות ותנאים למתן היתרי בניה.3
 .  קביעת שלבי ביצוע התכנית0
 

הועדה  רשאי לעיין בתכנית, במשרדי:מעוניין כל 
באר  2מחוז הדרום, התקוה בנייה המחוזית לתכנון ול

ועדה  במשרדי:, ו12-3436015טלפון:  22211שבע 
באר טוביה,   באר טוביה  טלפון: ייה בנמקומית לתכנון ול

בימים ושעות שהמשרדים האמורים , 12-2516212
 של משרד הפנים האינטרנט באתר וכן פתוחים לקהל.

www.pnim.gov.il. 
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: בני שמעון
 :מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

52 /15 /276 /1 
יצירת מגרשי מגורים ו 75שם התכנית: הסדרת נחלה 

 מושב תדהר -א'
לחוק התכנון  21נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2135–התשכ"הוהבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 :מס'בני שמעון מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 62 /16 /225 /4 
 חוד וחלוקהללא אי איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות בכל תחום התכנית
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 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכנית מס' סוג היחס

 225/ 16/ 0 שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 תדהריישוב: 

 במרכז מושב תדהר
 X 232151קואורדינטה 
 Y 520511קואורדינטה 

 

 לות התכנית:גבו
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 חלקות בחלקן סוג גוש גושחלק מ

 2 מוסדר 211612

 
 מטרת התכנית:

יצירת מסגרת תכנונית למגרשים של אזור מגורים א' 
 .23והסדרת נחלה חקלאית 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
סדרת א. שינויים ביעודי קרקע ממשק עזר למגורים א' וה

 . 23נחלה חקלאית 
 ב. קביעת זכויות ומגבלות בניה.

 יח"ד במושב. 2ג. תוספת 
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה  בנייןבקרקע, במעוניין 
מו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי את עצ
ימים  31בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

                      טלפון: 22211באר שבע  2הדרום, התקוה 
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה . 12-3436015

בני שמעון, בית קמה  בית קמה בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא , 12-3450141טלפון:  25611

תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 

רי נוהל )סדבנייה מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2121 -תשמ"ט 
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: בני שמעון
 :מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מפורטת 

52 /15 /111 /0 
קרקע ייעוד שינויי  -שם התכנית: מושב ברוש )מזרח(

 מגורים א'ייעוד משקי עזר לייעוד מ
לחוק התכנון  21ודעה, בהתאם לסעיף נמסרת בזה ה

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2135–התשכ"הוהבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול

בני שמעון מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול
 0/ 414/ 16/ 62  :מס'מפורטת 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
מכוחה ניתן להוציא תכנית ש והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכנית מס' סוג היחס
 414/ 16/ 0 שינוי

 6/ 414/ 16/ 0 כפיפות
 65תמא/  כפיפות
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 התכנית מס' סוג היחס
 5/ 414/ 16/ 0 כפיפות
 615/ 14/ 0 כפיפות
 22/ 2תממ/  כפיפות
 2/ 414/ 16/ 0 כפיפות
 2/ 414/ 16/ 0 כפיפות

 
 בתכנית ומקומם:השטחים הכלולים 

 ברוש  יישוב: 
 מושב ברוש שבנגב המערבי

 X 232115קואורדינטה 
 Y 523321קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 חלקות בחלקן סוג גוש גושחלק מ

 2 מוסדר 211611
 2 מוסדר 211614

 
 מטרת התכנית:

מגורים א' ייעוד קי עזר למשייעוד קרקע מייעוד א. שינוי 
 יחידות דיור. 22ותוספת 

ב. קביעת השימושים המותרים וזכויות הבנייה בתחום 
 התכנית.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מגורים א'.ייעוד משקי עזר לייעוד קרקע מייעוד א. שינוי 

בנייה יחידות דיור ושטחי  44-ב. יצירת מסגרת תכנונית ל
 מירביים למגורים א'.

 וי בקווי בניין.ג. שינ
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה  בנייןבקרקע, במעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  31בתוך , רשאי להגיש התנגדות לחוק 211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

            טלפון:  22211באר שבע  2הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-3436015

קמה  בית קמה  בני שמעון, ביתבנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא , 12-3450141טלפון:  25611

תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 

)סדרי נוהל בנייה מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2121 -תשמ"ט 
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:עומר
 211/ 15/ 27:מס'הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

 שם התכנית:פארק תעסוקה עומר
לחוק התכנון  220נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 241/ 16/ 22 מס'

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:ייה היתרי בנ

 היתרים או הרשאות
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 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכנית מס' סוג היחס

 00/ 214/ 14/ 5 שינוי
 61/ 211/ 14/ 22 שינוי
 41/ בת/ 22 שינוי
 32/ בת/ 22 שינוי
 33/ 214/ 14/ 5 שינוי
 03/ 214/ 14/ 5 שינוי
 426/ 14/ 22 שינוי
 24/ 211/ 14/ 22ד/  שינוי

 46/ 22/ 2תממ/  כפיפות
 212/ ני/ 22 כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 פארק תעסוקה עתירת ידע, עומריישוב: 
 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 רישום בשטח לא מוסדר:

 .211423גושים בחלקיות: 
 מוסדר:

 .5חלקות: חלקי  2/211232גוש: 
 .2 - 6חלקות במלואן:  2/211423גוש: 
 .2חלקי חלקות:  2/211423גוש: 
 .2חלקי חלקות:  6/211423גוש: 
 .3חלקי חלקות:  62550גוש: 
 .4חלקי חלקות:  62552גוש: 
, 02, 33, 22 - 20, 6 - 4חלקות במלואן:  62522גוש: 

02 - 05. 
, 31, 30, 32 - 36, 51 - 50חלקי חלקות:  62522גוש: 

01 - 21. 
 .25, 1חלקות במלואן:  62524גוש: 
 .20חלקי חלקות:  62524גוש: 

 X: 185000קואורדינטה 
 Y: 576000קואורדינטה 

 מגרשים:
 61/ 211/ 14/ 22בהתאם לתכנית  511
 61/ 211/ 14/ 22בהתאם לתכנית  512
 61/ 211/ 14/ 22בהתאם לתכנית  211

 61 /211/ 14/ 22בהתאם לתכנית  612-615
 61/ 211/ 14/ 22בהתאם לתכנית  221-251

 

 מטרת התכנית:
הרחבת פארק התעסוקה בעומר ויצירת מתחם לפנאי 

 ונופש.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
. יצירת מסגרת תכנונית להגדלת פארק התעסוקה 2

עודי ים בייי ונופש ע"י שינויבעומר ויצירת מתחם לפנא
 -וקביעת תכליות ושימושים  כדלקמן:קרקע 

 א. שינוי אזור תעשיה לפארק, נחל, שצ"פ, שביל,
מסחר, דרך מוצעת, ספורט ונופש , מלונאות ) אכסון  

 מלונאי(     וחורשה לשימור.
ב. שינוי שצ"פ למסחר, תעשיה, תחנת תדלוק, נחל, 
ספורט ונופש, יער, יער נטע אדם קיים, שביל, חניון, 
פארק, מתקנים הנדסיים, דרך מוצעת ומלונאות 

 )אכסון מלונאי(.
ג. שינוי אזור תעשיה מיוחד לספורט ונופש, נחל 

 ומלונאות )אכסון מלונאי(.
לספורט ונופש, תחנת ייעוד ד. שינוי שטח ללא 

תדלוק, שצ"פ, דרך מוצעת, חניון ושצ"פ עם הוראות 
 מיוחדות, גן ארועים, נחל, פארק, יער . 
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 ה. שינוי שצ"פ מיוחד לנחל, שביל, חורשה לשימור,
דרך מוצעת, שצ"פ עם הנחיות מיוחדות, מסחר 

 ותעסוקה.
 33/214/14/5ו.שינוי גן לאומי המוגדר בתכנית 

 לשצ"פ, פארק, יער.
ז. שינוי שטח לתכנון בעתיד לשצ"פ, תעשיה, 
מתקנים הנדסים, חניון, פארק, גן אירועים, יער, יער 

 נטע אדם    קיים.
 ח. שינוי שצ"פ יער למתקנים הנדסים, תעשיה

 ושצ"פ, יער, יער נטע אדם קיים.
ציבור לנחל, שביל, פארק   בנייניט. שינוי שטח ל

 ומבנים ומוסדות ציבור.
י. שינוי דרכים לתעשיה, שצ"פ, נחל, שביל, חניון, 

 ספורט ונופש, מסחר, פארק, מסחר ותעסוקה.
 יא. שינוי שביל להולכי רגל לפארק.

 ת, יער .יב. שינוי מתקנים הנדסיים לנחל, דרך מוצע
יג. שינוי אזור חקלאי לדרך מוצעת, פארק, תחנת 

 דלק, שצ"פ, יער .
 .46/22/2יד. צמצום "רצועת נוף" המופיעה בתמ"מ 

 . קביעת זכויות, מגבלות והוראות בנייה.4
 . קביעת הוראות לאיכות הסביבה ומניעת מטרדים.6
 . קביעת הוראות בדבר בינוי ועצוב אדריכלי.2
 למתן היתרי בנייה.. קביעת תנאים 5
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
 , התשעא, 3455ובילקוט הפרסומים  21/15/4122

 .43/13/4122, בתאריך 5223עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  2מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

: ועדה . וכן במשרדי12-3436015טלפון:  22211
 22135עומר  2עומר, רותם בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה12-3412222טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.ilם של משרד הפני האינטרנט ובאתר
 

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: ערבה תיכונה

תאר מקומית ברמה הודעה בדבר הפקדת תכנית מ
 521/ 15/ 51 מס'מפורטת 

 הרחבה -שם התכנית: מושב צופר 
לחוק התכנון  21נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2135–התשכ"הוהבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
ערבה תיכונה מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 624/ 16/ 61 מס'ברמה מפורטת  מקומית
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכנית מס' סוג היחס
 2/ 453/ 14/ 21 שינוי
 402/ 16/ 21 שינוי
 2/ 223/ 16/ 21 שינוי

 22/ 2תממ/  כפיפות
 424/ 16/ 21 כפיפות
 01/ 22/ 2תממ/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 צופריישוב: 
התכנית גובלת בישוב הקיים ומוסיפה לו שטחים ויעודי 

 קרקע בצידיו הצפון מערבי, המערבי והדרומי. 
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 X 420111קואורדינטה 
 Y 213311קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 .2 ה, חלקי חלק61126גוש 

 

 מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבה קהילתית של מושב 

 241-מגרשים למגורים א' )ל 241צופר ע"י תוספת של 
מגרשים הצמודים אליהם לתיירות )עם  241-יח"ד( ו

יח' של אירוח  3הנחיות מיוחדות(  הכוללים בין השאר 
 עלמין ודרך גישה אליו מן הישוב.  כפרי למגרש, וכן בית

התכנית מוסיפה גם מגרש למבנים ומוסדות ציבור 
ומגרש למגורים א' צמוד למרכז הישוב הקיים, במקום 

 242)כך שסה"כ כוללת התכנית  55נחלה חקלאית מס' 
 מגרשי מגורים א'(.  

 

 עיקרי הוראות התכנית:
גורים א. שינוי יעודי קרקע משצ"פ ואזור חקלאי לאזור מ

א', לאזור תיירות )עם הנחיות מיוחדות(, לאזור מגורים 
יוחדות, למבנים ומוסדות ציבור, לבית מעם הנחיות 

 קברות, לשצ"פ, לדרכים ולשבילים.
 ב. קביעת תכליות, שימושים, זכויות ומגבלות בניה. 

 ג. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
 

ובשעות  רשאי לעיין בתכנית, בימיםמעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה  בנייןבקרקע, במעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  31בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

ודעה המאוחרת בין הפרסומים ממועד פרסומה של הה
מחוז בנייה בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

                     טלפון:  22211באר שבע  2הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-3436015

ערבה ערבה תיכונה, ספיר  ד.נ. בנייה מקומית לתכנון ול
תנגדות לתכנית לא ה, 12 -3514423, טלפון: 23245

תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 

)סדרי נוהל בנייה מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2121 -תשמ"ט 
 

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: שמעונים

 מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 0 /11 /285 /18 

 , לקיה5 -שכונה צ 61, 72, 78שם התכנית: מגרשים 
לחוק התכנון  21נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2135–התשכ"הוהבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
  מס'מופקדת תכנית מפורטת שמעונים בנייה לתכנון ול

0 /14 /226 /42 
 איחוד וחלוקה בהסכמה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכנית מס' סוג היחס
 6/ 226/ 14/ 0 שינוי

 21/ 226/ 14/ 0 כפיפות
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 :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 22,21,51מגרשים  6שכונה צ , לקיהיישוב: 

 X X=187000קואורדינטה 
 Y Y=581656קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
, חלקי 43-42, מוסדר, חלקות בשלמות 211220גוש 

 .05חלקות 
 

 מטרת התכנית:
 6ה צ , שכונ  A 48למגרש מס' 21,22איחוד מגרשים מס' 

למטרות עיקריים בנייה והגדלת אחוזי  בנייןשינוי קוי  לקיה.
 .6שכונה  ,לקיה 22A 49,A מס'ולשירות בתאי שטח 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 למגורים א'.בנייה הגדלת  זכויות  -א 
 .A48לתא שטח מס'  21,22איחוד מגרשים מס'  -ב
שינוי ו 22Aשינוי קווי בניין קדמי ואחורי למגרש מס'   -ג

כמסומן בתשריט מצב  A49אחורי למגרש מס'  בנייןקו 
 מוצע.

-למטרות עיקריים ולשירות,מבנייה הגדלת אחוזי  -ד 
 . A 48 , 49Aעיקרי בשני תאי שטח מס' 21% -ל 21%

יח"ד,בתא שטח  21הגדלת יח"ד בשני תאי שטח ל  -ה
A48  יח"ד ובתא שטח מס'  3יהיוA49  יח"ד.  2יהיו 

 המירביים למטרות  עיקריים,בנייה ה קביעת שטחי-ו
 שטחי שירות.

 קביעת השימושים ,ההוראות והמגבולות. -ז 
 קביעת תנאים למתן היתרי בניה. -ח 
 קביעת הנחיות לבנוי ועצוב אדרכלי. -ט 

 קומות. 6 -קומות ל 4 -מבנייה שינוי גובה ה -י
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר רים פתוחים לקהל, וכןשהמשרדים האמו

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה  בנייןבקרקע, במעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  31בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

ומים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרס
מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

                     טלפון:  22211באר שבע  2הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-3436015

 , 12-3211313שמעונים, טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 

ה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את הוגש
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות בנייה התכנון וה
 .2121 -חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: שמעונים
 מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 0 /15 /522 /55 
 א , ערערה בנגב1שכונה  52שם התכנית: מגרש 

לחוק התכנון  21נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2135–התשכ"הוהבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 מס'שמעונים מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 0 /16 /622 /63 
 ללא איחוד וחלוקה :איחוד וחלוקה
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
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 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכנית מס' סוג היחס

 21/ 622/ 16/ 0 שינוי
 6/ 621/ 14/ 0 שינוי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ערערה בנגב   יישוב: 

 א בערערה בנגב4מזרח צפונה לשכונה 
 X 416210קואורדינטה  

 Y 536215קואורדינטה 
 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:

חלקות  סוג גוש גושחלק מ
 בחלקן

 2 לא מוסדר 211122
 4 שומה        36בני שמעון נחל טלה 

 
 מטרת התכנית:

ת , הגדלת מס' הקומות לשלוש , הגדלבנייןשינוי בקווי 
זכויות בנייה למטרת עיקריות ולמטרות שירות במגרש 

 א ערערה בנגב.4שכונה  32
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מ' . 2.1מ' וצידי נקודתי  5קדמי  בנייןשינוי בקו • 
-ל 55%קביעת שטחי הבנייה המרביים המותרים מ • 

 . מיועדים לשטחים עיקריים 02.20% כשמתוכם 11.26%
 מושים והנחיות כלליות לתשתיות.קביעת התכליות, השי• 
 קביעת התנאים למתן היתרי בניה.• 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה  בנייןבקרקע, במעוניין 

התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי  את עצמו נפגע על ידי
ימים  31בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

                טלפון: 22211באר שבע  2הדרום, התקוה 
למשרדי ועדה . העתק ההתנגדות יומצא 12-3436015

               טלפון:שמעונים, שדרות בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 12-3211313

אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

 )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכניתבנייה לתקנות התכנון וה
 .2121 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: שמעונים
 :מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

0 /15 /522 /58 
 ערערה בנגב 1שכונה  285שם התכנית: מגרש 

לחוק התכנון  21נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
וזית כי במשרדי הועדה המח, 2135–התשכ"הוהבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 מס'שמעונים מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 0 /16 /622 /62 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכנית מס' סוג היחס
 / ב2/ 624/ 16/ 0 ינויש
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ערערה בנגב    יישוב: 
 ערערה בנגב 4שכ'  226מגרש 

 X 416/411קואורדינטה 
    Y 536/205קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 חלקות בשלמותן סוג גוש גושחלק מ

 05 מוסדר 211122/0
 

 מטרת התכנית:
שינוי קווי בניין,הגדלת אחוזי בנייה,הגדלת תכסית 

ל  4מרבית ,תוספת קומה שלישית והגדלת מס' יח"ד מ 
 ערערה בנגב. 4שכ"  226יח"ד במגרש  2

 

 עיקרי הוראות התכנית:
המרביים באזור מגורים א' בסך בנייה קביעת שטחי • 

  1.0%-למטרות עיקריות ו 11.6%מ"ר ) 122של 
 טרות שירות(.למ
 הוספת קומה שלישית.• 
 יח"ד 2ל  4הגדלת מס' יח"ד מ • 
 קביעת התכליות והשימושים.• 
 קביעת הנחיות לתשתיות.• 
 קביעת תנאים למתן היתרי בניה.• 
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה  בנייןבקרקע, במעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  31בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
ז מחובנייה בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

                       טלפון: 22211באר שבע  2הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-3436015

 שדרות  טלפון: שמעונים,בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 12-3211313

אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
דות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם המאמת את העוב
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה

 .2121 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 שמעוניםמחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: 
 מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 0 /15 /528 /8 
 ערערה בנגב - 7שכונה  56-55שם התכנית: מגרשים 

לחוק התכנון  21נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2135–התשכ"הוהבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 מס'שמעונים מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 0 /16 /622 /2 
איחוד בהסכמת כל הבעלים בכל תחום  איחוד וחלוקה:

 התכנית
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:י בנייה היתר

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכנית מס' סוג היחס
 / א622/ 16/ 0 שינוי

 

 

90 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ערערה בנגביישוב: 

ערערה  - 2שכונה  35-33שטח התכנית נמצא במגרשים 
 בנגב

 X 411105קואורדינטה 
    Y 536245קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
, חלקי 05-03ות בשלמות , מוסדר, חלק211541גוש 

 .416חלקות 
 

 מטרת התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה, תוספת קומה שלישית, איחוד 

-35יח"ד במגרש  2 -ל 4 -יח"ד מ מס'מגרשים והגדלת 
 בנגב. רערה, ע2שכונה  33

 

 עיקרי הוראות התכנית:
המרביים באזור מגורים א' בסך בנייה קביעת שטחי • 

מ"ר למטרות  0%-למטרות עיקריות, ו 16%) 4111של 
 שירות(.

 הוספת קומה שלישית.• 
 יח"ד. 2 -ל 4 -יח"ד מ מס'הגדלת • 
 איחוד מגרשים בהסכמת בעלים.• 
 שינוי קווי בניין לפי המסומן בתשריט.• 
 ת התכליות והשימושים.קביע• 
 קביעת הנחיות לתשתיות.• 
 קביעת תנאים למתן היתרי בניה.• 
 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה  בנייןבקרקע, במעוניין 

עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי את 
 ימים 31בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

                      טלפון: 22211באר שבע  2הדרום, התקווה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-3436015

                 מעונים, שדרות טלפון:שבנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון  ,12-3211313

אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

דרי נוהל בהתנגדויות לתכנית )סבנייה לתקנות התכנון וה
 .2121 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 שמעונים מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:
 מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 0 /15 /511 /6 
 כסייפה 16שכונה  55-57-56מגרשים  שם התכנית:

לחוק התכנון  21נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2135–כ"ההתשוהבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 מס'שמעונים מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 0 /16 /644 /5 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 באות:המתייחסת לתכניות ה

 התכנית מס' סוג היחס
 215/ 16/ 0 שינוי
 / א644/ 16/ 0 שינוי
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

מגרשים  45שטח התכנית נמצא בישוב כסייפה, שכונה 
36-32-35   

 שמעונים מרחב תכנון מקומי:
 X 412/151קואורדינטה 
   Y 506/151קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 ו כחול רצוף.כמסומן בתשריט בק

 

 גושים וחלקות:
 , לא מוסדר.211103גוש 

 

 מטרת התכנית:
, הגדלת אחוזי בנייה, תוספת קומה בנייןשינוי קווי 

יח"ד ותוספת חזית מסחרית  21שלישית, תוספת 
 (.35)למגרש 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 *  שינוי קווי בניין לפי המסומן בתשריט.

זור מגורים א למגרש *  קביעת שטחי בנייה המרביים בא
 -למטרות עיקריות, ו  21.5%מ"ר ) 2111בסך של  36

 למטרות שרות(. 21.5%
*  קביעת שטחי בנייה המרביים באזור מגורים א למגרש 

  5% -למטרות עיקריות, ו 15%מ"ר ) 2111בסך של  32
 למטרות שרות(.   

*  קביעת שטחי בנייה המרביים באזור מגורים א למגרש 
 25%למטרות עיקריות,  02%מ"ר ) 2111 בסך של 35

 למטרות שרות(.  22% -מסחר ו
 יח"ד. 5 -ל 2 -מ 36*  הגדלת מס' יח"ד במגרש 

 יח"ד. 2 -ל 4 -מ 35,32*  הגדלת מס' יח"ד במגרשים 
 *  תוספת קומה שלישית למגרשים.

 *  קביעת התכליות והשימושים.
 *  קביעת הנחיות לתשתיות.

 היתר בניה.*  קביעת תנאים למתן 
 .35*  תוספת חזית מסחרית למגרש 

 
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 

 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן
.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט

או בכל פרט תכנוני אחר הרואה  בנייןבקרקע, במעוניין 
כאי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הז

 ימים 51בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול
                      טלפון: 22211באר שבע  2הדרום, התקוה 

 . העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה12-3436015
                שמעונים, שדרות  טלפון:בנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 12-3211313
אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה
 .2121 -חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט סמכויות 

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: שמעונים
 15/ 171/ 15/ 0:מס'הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

 חורה 2שכ'  512שם התכנית: מגרש 
לחוק התכנון  220נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 43/ 421 /16/ 0 מס'

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
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 המתייחסת לתכניות הבאות: 
 התכנית מס' סוג היחס

 21/ 421/ 16/ 0 שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
מ' מן  251 -, ברחובה הראשי וכ2שכונה , חורהיישוב: 
 ה לשכונההכניס

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .62חלקי חלקות:  211266גוש: 
 .25חלקות במלואן:  211263גוש: 
 .23חלקי חלקות:  211263גוש: 

 X: 193200קואורדינטה 
 Y: 578310קואורדינטה 

 מגרשים:
 21/ 421/ 16/ 0בהתאם לתכנית  312

 מטרת התכנית:
יצירת מגרש לספורט ומגרש למבנים ומוסדות ציבור 

 בחורה. 2בשכונה 
 עיקרי הוראות התכנית:

א. שינוי ביעודי קרקע משטח ציבורי פתוח לספורט ונופש 
 ולמבנים ומוסדות ציבור לחינוך.

 ב. איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים.
 ג. קביעת שימושים, הגבלות וזכויות בניה. 

ירביים בשטח למבנים המבנייה ד. קביעת שטחי ה
המהווים  25%, מתוכם 54%-ומוסדות ציבור לחינוך ל

 שטחים עיקריים. 
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
 , התשעב, 3202ובילקוט הפרסומים  20/12/4124

 .22/11/4124, בתאריך 3212עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  2מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 12-3436015טלפון:  22211
                     שמעונים,   שדרות  טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה בימים מעוניין , וכל ה12-3211313
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: שמעונים
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 7/ 525/ 15/ 0:מס'
 ערערה בנגב 5שכונה  50שם התכנית: מגרש 

לחוק התכנון  220נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 2/ 626/ 16/ 0 מס'ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 התכנית מס' סוג היחס
 / א2/ 626/ 16/ 0 שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 ערערה בנגב 6שכ'  30מגרש ,  ערערה בנגביישוב: 
 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
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 גושים וחלקות:
 .2חלקי חלקות: לא מוסדר,  211122גוש: 

 X: 202975קואורדינטה 
 Y: 562750קואורדינטה 

 מגרשים:
 / א2/ 622/ 16/ 0בהתאם לתכנית  30

 

 מטרת התכנית:
שינוי קווי בניין, הגדלת אחוזי בנייה, תוספת קומה 

 30יח"ד במגרש  2ל  4' יח"ד מ שלישית והגדלת מס
 ערערה בנגב. 6שכ" 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
המרביים באזור מגורים א' בסך בנייה קביעת שטחי • 

מ"ר  624-מ"ר למטרות עיקריות, ו 2352מ"ר ) 4111של 
 למטרות שירות(.

 הוספת קומה שלישית.• 
 יח"ד. 2 -ל 4-הגדלת מס' יח"ד מ• 
 לבינוי הקיים. שינוי קווי בניין בהתאם• 
 קביעת התכליות והשימושים.• 
 קביעת הנחיות לתשתיות.• 
 קביעת תנאים למתן היתרי בניה.• 
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
 , התשעב, 3262ובילקוט הפרסומים  12/13/4124

 .22/13/4124, בתאריך 2023עמוד 
 

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
באר שבע  2מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 12-3436015טלפון:  22211
             שמעונים,   שדרות  טלפון:בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה בימים מעוניין , וכל ה12-3211313
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 . www.pnim.gov.ilשל משרד הפנים  האינטרנט
 
 

 שקמים מרחב תכנון מקומי: , דרום מחוז: 
 

 מס'תכנית מפורטת  דחייתהודעה בדבר 
 2115/ מפ/ 5 

 מתקן פוטו וולטאי מושב סגולהשם התכנית: 
 

לחוק התכנון  220נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית ר דחיית בדב ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

שהודעה על דבר הפקדתה  2116/ מפ/ 3 מס' מפורטת
ובילקוט  21/14/4124פורסמה בעיתונים בתאריך 

, בתאריך 4222, התשעב, עמוד 3626הפרסומים 
44/14/4124. 

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  ה והרשאות:יתרי בנייה
 היתרים או הרשאות

 

 לתכניות הבאות: המתיחסת
 

 מספר התכנית סוג היחס
 2/ 236/ 16/ 3 שינוי
 452/ 14/ 3 שינוי
 214/ 14/ 2 שינוי

 21/ ד/ 21תמא/  פירוט
 / א1/ 6/ 2תתל/  כפיפות
 65תמא/  כפיפות
 2/ ב/ 62תמא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 

 שוב: סגולה    .יי
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 X X=180,131קואורדינטה 
 Y Y=620,648ורדינטה קוא

  
שטח התכנית נמצא בשטחים החקלאיים של מושב 
סגולה, ממזרח למושב ובסמוך למסילת הברזל קרית גת 

 באר שבע. –
 

 X: 180131קואורדינטה 
 Y: 620648קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 

 .60, 65חלקי חלקות:  4102גוש: 
 

 וסדר:מ
 .3, 5, 4חלקי חלקות:  4104גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
מגוואט לצורך  5 -כוולטאי בהספק של -הקמת מתקן פוטו

 הפקת חשמל במושב סגולה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לקרקע חקלאית ומתקנים 
הנדסיים וקביעת זיקת הנאה למעבר רכב בקרקע 

 חקלאית.
 כליות.קביעת שימושים ות

 קביעת התנאים למתן היתר בניה והתנאים בהיתר.
וולטאי -קביעת התנאים לרישוי חיבור המתקן הפוטו

 לרשת החשמל לפני שלב ההקמה וההפעלה. 
קביעת התנאים להחזרת השטח לעבוד חקלאי עם תום 

 וולטאי.-פעילותו כמתקן פוטו
 קביעת רמת הגמישות בתכנית.

 
 

משנה הועדת  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
באר  2וולטאים, התקוה -להתנגדויות למיתקנים פוטו

ועדה ה וכן במשרדי 12-3436216טלפון:  22211שבע 
 12-2511015מקומית לתכנון ולבניה שקמים, טלפון: ה
ות שהמשרדים , בימים ובשעהכל מעונין רשאי לעיין בו

 משרד של האינטרנט באתר וכן, האמורים פתוחים לקהל
 .www.pnim.gov.il הפנים

 
 אבי הלר                                                 

 יו"ר הועדה המחוזית                                          

  הדרוםחוז מבנייה לתכנון ול                                       
 

 
הודעה בדבר תיקון טעות סופר

מרחב תכנון מקומי חיפה

תכנית  הכנת  על  בהודעה  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,6496 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה  חפ/1767/א, 
התשס"ג, עמ' 881, נשמט סעיף 78 לחוק התכנון והבנייה, 

כמפורט להלן:

בנייה  היתרי  יינתנו  לא  לחוק,   78 לסעיף  "בהתאם 
התכנית   לאישור  עד  וחלוקה  לאיחוד  השטח  בתחום 
מהפרסום  שנה  של  לתקופה  יהיה  ההודעה  תוקף 

ברשומות" 
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טלרם - חברה לאחזקות ולנאמנויות בע"מ
)ח"פ 51-177765-8(

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
אביעד,  במשרד   ,17 00 בשעה   ,10 4 2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
סרן חברת עורכי דין, רח' היצירה 3, בית ש א פ , רמת גן, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה 

                                    גדי סרן, עו"ד, מפרק

דווטקס בע"מ
)ח"פ 51-357377-4(

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
אביעד,  במשרד   ,17 00 בשעה   ,10 4 2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
סרן חברת עורכי דין, רח' היצירה 3, בית ש א פ , רמת גן, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה 

                                    גדי סרן, עו"ד, מפרק

בחירונט בע"מ
)ח"פ 51-416527-3(

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 2013 4 10, בשעה 00 11, ברח' משה בקר 12, 
ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

                                    עידן שושן, מפרק

מונוטייזר בע"מ
)ח"פ 51-459203-9(

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 2013 4 21, בשעה 00 16, ברח' איסרליש 22, 
כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

                                    מיטל לוי, מפרקת

בית הרופאים שד' רוטשילד 119 ת"א בע"מ
)ח"פ 51-308366-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות 
החברה  של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
החברה,  ב"כ  אצל   ,14 30 בשעה   ,22 4 2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 

עו"ד ליאת שחורי-דקל, רח' ויסוצקי 6, תל אביב 62338 

על סדר היום של האסיפה: פירוק מרצון של החברה ומינוי 
החברה   של  עסקיה  מצב  על  מלא  דוח  יוגש  לאסיפה  מפרק  
לעסקי  מפרק  שיהיה  אדם  להציע  רשאית  תהיה  האסיפה 

החברה ולחלוקת נכסיה, וכן ועדת ביקורת 

הנ"ל  למען  יגיש  החברה,  נושה  שהוא  הטוען  אדם  כל 
או לפקס' 03-6055030, עד 24 שעות לפני מועד האסיפה, את 

הוכחות החוב 
ליאת שחורי-דקל, עו"ד    

      באת כוח החברה

גבור שירותי רכב )1979( בע"מ
)ח"פ 51-082335-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר ביטול הליך פירוק מרצון

ניתנת בזה הודעה בהתאם לפקודת החברות ]נוסח חדש[, 
ביום  שהתכנסה  מיוחדת,  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983, 
2013 2 18, התקבלה החלטה מיוחדת להפסיק את הליך הפירוק 
מרצון של החברה וכן לבטל את מינויה של המפרקת עו"ד מיכל 
לרבות  גן,  רמת   ,7 בגין  מנחם  מרח'   ,034396440 ת"ז  מיכלסון, 

הסרת כל הסמכויות שהמפרקת קנתה מעצם מינויה 

עודד רונן, דירקטור

קני בר–כוכבא יבואנים בע"מ
)ח"פ 51-246992-5(

הודעה על בקשה להחייאת חברה

ניתנת בזה הודעה כי ביום 2013 1 15, הגיש לוי בר כוכבא, 
לבית  ירושלים,   ,97 יפו  מרח  פפרברג,  אליעזר  עו"ד  ב"כ  ע"י 
המשפט המחוזי בירושלים )ה"פ בקשה 27448-01-13(, בקשה 

להחיות את החברה הנ"ל, ולהודיע על ביטול מחיקתה 

המבקש מעוניין לחדש את פעילותה העסקית של החברה 
ולבטל את מחיקתה 

להגיש  מוזמן  זו  מבקשה  נפגע  עצמו  את  שרואה  מי  כל 
את התנגדותו לבית המשפט המחוזי בירושלים בתיק הנ"ל לא 

יאוחר מ–21 ימים מיום פרסום הודעה זו 

אליעזר פפרברג, עו"ד    

       בא כוח המבקש

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן




