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חוק הליכי תכנון ובניה להאצת הבניה הודעות לפי 
 1122 –למגורים )הוראות שעה( התשע"א 

 1965 -חוק התכנון ובניה, התשכ"ה ולפי 
 

 מחוז הדרום
 

 מרחב תכנון מקומי:  קרית גת, דרום מחוז: 
תכנית לדיור לאומי ברמה  אישורהודעה בדבר 

 0/ 241/ 10/ 9מס' מפורטת 
 10-14 מיםמתח -פון ת גת ציקרישם התכנית: 

 

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

תכנית לדיור לאומי בדבר אישור , 4122 –התשע"א 
 0/ 241/ 10/ 9מס'  ברמה מפורטת

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

ציא תכנית שמכוחה ניתן להו תרי בניה והרשאות:יה
 היתרים או הרשאות

 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 

 מספר התכנית סוג היחס
 202/ 10/ 6 שינוי
 2/ 202/ 10/ 6 שינוי
 2/ 212/ 14/ 9 שינוי
 212/ 14/ 9 שינוי

 24/ 22/ 2מ/ "תמ פירוט
 2/ א/ 03א/ "תמ כפיפות
 221/ 14/ 9 כפיפות
 א9/ 0/ 2 ל"תת כפיפות

 
 ומקומם:השטחים הכלולים בתכנית 

 

 ישוב: קרית גת    
צפונית מזרחית לצומת פלוגות, בתחום המגרש ממוקם 
 שיפוט קריית גת.

 X  :234111-239111קואורדינטה 
 Y  :620111-626011קואורדינטה 

 
 

 גבולות התכנית:
 . כמסומן בתשריט בקו כחול

 

 מרחבי תכנון גובלים: שקמים.
 

, 4חלקות  , חלקי0141חלקי גוש מוסדר גושים וחלקות:
0 ,41 

 
 

 התכנית: מטרת
קביעת הוראות והנחיות בניה במסגרת תכנית מפורטת 

 בקרית גת צפון. 10-12למתחמים 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . חלוקה למגרשי מגורים וקביעת סיווג יעוד המגורים. 2
. קביעת הוראות בניה: זכויות בניה, קווי בניין, מספר 4

 יח''ד במגרש.  פרקומות, מס
 . קביעת הסדרי תנועה וחניה. 0
 . קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי. 2
 לפיתוח השטח: כבישים, תשתיות, גינון.  ה. קביע0
. יעוד מגרשים למוסדות ציבור וקביעת הוראה בניה 6

 בהם. 
 . הוראות לפיתוח נופי בתחום המתחם. 3
 . קביעת מגרשים למתקנים הנדסיים. 4
קרקע חקלאית ומבני משק . לשנות את יעוד הקרקע מ9

ל: מגורים א', מגורים ב', מגורים ג', מגורים ד', מבנים 
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ומוסדות ציבור, שטח ציבורי פתוח, דרך מוצעת וחזית 
 מסחרית. 

 

 
פורסמה בעיתונים בתאריך: הודעה על הפקדת התכנית 

, על גבי שלטים בתחום התכנית 41/13/4124
 הפנים  של משרדובאתר האינטרנט  9/4/4124בתאריך:
  .19/13/4124בתאריך: 

 -ועדה לדיור לאומי ה משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
טלפון:  42211באר שבע  2וה והתקרח' מחוז הדרום, 
מקומית לתכנון הועדה הוכן במשרדי . 14-6460441

 14-6440694ית גת טלפון: יית גת, קריולבניה קר
: של משרד הפנים ובאתר האינטרנט 

www.pnim.gov.il ן רשאי לעיין בה בימים יכל המעוניו
ובאתרי  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

 .האינטרנט
 אבי הלר                                                 

 יו"ר הועדה המחוזית                                          

  הדרוםחוז מבנייה לתכנון ול                                       
 
 

 2991 –ה, התשכ"ה יבניוההתכנון  הודעות לפי חוק
 מחוז ירושלים

 
   ירושלים: מרחב תכנון מקומי ,ירושליםמחוז: 

 מס' תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 
   / ד0992

תוספת קומות  -ישיבת נחלת משה : שם התכנית
 ימיםלמבנים קי

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
הועדה המחוזית כי במשרדי , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
הועדה המקומית  ובמשרדי מחוז ירושליםבנייה לתכנון ל

 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  ירושליםבנייה לתכנון ול
 / ד0992 מס'

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: המתייחסת

 מספר התכנית סוג היחס
 0992 שינוי

 64 ביטול
 / א0144מק/  כפיפות
 / ב0266 כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .  4ירושלים רחוב: הרואה יישוב: 
השטח התחום מרח' הרואה ממזרח ומרח' הרב שבתאי 

 ערב ממ
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 X: 635500קואורדינטה 
 Y: 219000קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .32חלקות במלואן: מוסדר,  ,01326גוש: 
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 :מטרת התכנית
 קומות למבנים קיימים 4תוספת  -ישיבת נחלת משה 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 ט להלן :א. שינוי במערך ייעודי הקרקע כמפור

 מאזור שטח למוסד לאזור מבנים ומוסדות ציבור .ייעוד שינוי 
 מאזור  של מוסד לדרך .ייעוד שינוי 

 כמפורט להלן :בנייה ב. קביעת בינוי לתוספת 
2 . 
לשם  2קביעת בינוי לתוספת שתי קומות על גג בנין מספר  -

 הוספת כיתות לימוד, בהתאם למפורט בנספח הבינוי.
לשם  4י לתוספת שתי קומות על גג בנין מספר קביעת בינו -

 הוספת כיתות לימוד, בהתאם למפורט בנספח הבינוי.
 0קביעת בינוי לתוספת שתי קומות על גג בנין מספר  -

ינה לפנימיה ולשם הוספת בית לשם הוספת חדרי ש
 , בהתאם למפורט בנספח הבינוי .מדרש

 2ספר קביעת בינוי לתוספת שתי קומות על גג בנין מ -
לשם הוספת חדרי שינה לאירוח בפנימיה בהתאם 

 למפורט  בנספח הבינוי .
מ"ר .  9231.42 -וקביעתם לבנייה . הגדלת שטחי ה4

מ"ר  2220.0 -מ"ר שטחים עיקריים ו 4146.32מתוכם 
 .שטחי שירות

 .בנייה . קביעת קווי בנין ל0
 קומות . 6 -ל 0 -. הגדלת מספר קומות מ2

קומות מעל  2 -דלת מספר הקומות מהג - 2בנין מספר 
 קומות מעל קומת מרתף. 6 -קומת מרתף ל

 3 -קומות ל 0 -הגדלת מספר הקומות מ - 4בנין מספר 
 קומות.

קומות מעל  0 -הגדלת מספר הקומות מ - 0בנין מספר 
 קומות . 0 -קומת מרתף ל

 0 -קומות ל 0 -הגדלת מספר הקומות מ - 2בנין מספר 
 קומות.

בנייה הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר . קביעת 0
 בשטח.

 .בנייה . קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות ה6
. קביעת הוראות בגין  עצים לשימור/ העתקה / עקירה 3
 בכפוף לחוו"ד שפ"ע. -
 

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

כל .www.pnim.gov.il שרד הפנים של מ האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי  את עצמו נפגע על ידי
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה ון להועדה המחוזית לתכנ תונים, למשרדייבע

-14טלפון:  92121ירושלים  2ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 6491460

ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 14-6496422טלפון: 

הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי  תידון אלא אם כן
 ת את העובדות שעליהן היא מסתמכתתצהיר המאמ

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

 .2949 -תשמ"ט 
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 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 / ב  4944 מס'מפורטת 
 הר נוף - 0ברח' הרי ברנד  בנייהשם התכנית: תוספות 

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
 / ב2644 מס'ברמה מפורטת 
 איחוד וחלוקהללא  איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 64 ביטול
 / א2644 ביטול

 0144 כפיפות
 / ב0266 כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 ,שכונת הר נוף , 0ירושלים רחוב: בראנד אהרון יישוב: 
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול .

 X: 216513קואורדינטה 
 Y: 632439קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .201חלקות במלואן: , מוסדר, 01400גוש: 

 

 מטרת התכנית:
בקומת הקרקע לשם בניית מחסן והרחבת בנייה תוספת 

 יחידות דיור קיימות .
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 רים ג'בשינויים לאזור מגו  4מאזור מגורים עוד יי. שינוי 2
 כמפורט להלן :בנייה . קביעת בינוי לתוספות 4
בקומת הקרקע , במפלס בנייה קביעת בינוי לתוספות  -

+ לבניית מחסנים וקביעת בינוי להרחבת יחידת   1.11
 דיור קיימת בהתאם לנספח בינוי .

ות קביעת בינוי להרחבות של יחידות דיור קיימ -
+, 24.42+, 9.24+, 6.24+, 0.16+, 1.11במפלסים 

24.06.+ 
 , כאמור .בנייה . קביעת קווי בנין ל0
 , כאמור .בנייה . קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות ה2
 -בשטח וקביעתם לבנייה . קביעת הגדלת שטחי ה0

מ"ר שטחים עיקריים  4103.42מ"ר )מתוכם  4006.24
 מ"ר שטחי שירות(. 029.42 -ו

בנייה . קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 6
 בשטח.

 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור, עקירה ונטיעה .3
 

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

כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
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כל פרט תכנוני אחר הרואה בקרקע, בבנין או במעוניין 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ל
                  טלפון: 92121ירושלים  2ירושלים, שלומציון 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-6491460
ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 14-6496422טלפון: 
תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 

)סדרי נוהל בנייה לתקנות התכנון והובהתאם 
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2949 -תשמ"ט 
 

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

 / ב  1144 מס'מפורטת 
ברח' דור בנייה שם התכנית: שינויים ותוספות 

 שבה הגרמנית, המו 22ודורשיו 
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
 / ב0442 מס'ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:יתרי בנייה ה
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 9906מק/  שינוי
 4434 שינוי

 64 ביטול
 / א0144מק/  כפיפות
 0144 כפיפות
 / ב0266 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
שכונת המושבה , 22יו ירושלים רחוב: דור ודורשיישוב: 

 הגרמנית 
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 X: 630450קואורדינטה 
 Y: 220925קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .26חלקות במלואן: , מוסדר, 01124גוש: 

 

 מטרת התכנית:
ללא תוספת  יחידות בנייה שינויים במבנה והוספת שטחי 

 .דיור
 עיקרי הוראות התכנית:

 מיוחד למגורים ב' . 2ממגורים ייעוד . שינוי 2
מ"ר מתוכם  2314.64 -לבנייה . קביעת סך שטחי ה4

 מ"ר שרות . 240.44 -מ"ר עיקרי ו 2044.46
 לשם הרחבת דיור .בנייה . הגדלת שטחי ה0
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 . קביעת קווי בנין חדשים .2
 . שינויים במבנה הקיים .0
 . הוראות בדבר עצים לשימור ועקירה .6
 . קביעת הוראות בגין מבנה לשימור .3
 . קביעת הוראות בגין סטיה ניכרת .4
בנייה . קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 9

 בשטח.
 . קביעת הוראות בגין שלבי ביצוע .21
 . קביעת הוראות בגין הריסה.22

 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה ים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבעיתונ

                    טלפון: 92121ירושלים  2ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-6491460

ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 14-6496422טלפון: 

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

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

 .2949 -תשמ"ט 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים  
ת ברמה הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומי

 / א  1144 מס'מפורטת 
 20-22רח' אברהם שיף בנייה שם התכנית: תוספת 

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

ית ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומבנייה לתכנון ול
 / א0444 מס'ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 64 ביטול
 0444 ביטול

 0144 כפיפות
 / ב0266 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רמות, רחוב: הרב שיף אברהם ירושלים שכונת יישוב: 
22.20. 

 בסמוך לרח'  בנימין מינץ .
 הכל על פי הגבולת המסומנים בתשריט בקו כחול.

 X: 636725קואורדינטה 
 Y: 218360קואורדינטה 
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 . קביעת קווי בנין חדשים .2
 . שינויים במבנה הקיים .0
 . הוראות בדבר עצים לשימור ועקירה .6
 . קביעת הוראות בגין מבנה לשימור .3
 . קביעת הוראות בגין סטיה ניכרת .4
בנייה . קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 9

 בשטח.
 . קביעת הוראות בגין שלבי ביצוע .21
 . קביעת הוראות בגין הריסה.22

 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה ים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבעיתונ

                    טלפון: 92121ירושלים  2ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-6491460

ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 14-6496422טלפון: 

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

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

 .2949 -תשמ"ט 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים  
ת ברמה הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומי

 / א  1144 מס'מפורטת 
 20-22רח' אברהם שיף בנייה שם התכנית: תוספת 

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

ית ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומבנייה לתכנון ול
 / א0444 מס'ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 64 ביטול
 0444 ביטול

 0144 כפיפות
 / ב0266 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רמות, רחוב: הרב שיף אברהם ירושלים שכונת יישוב: 
22.20. 

 בסמוך לרח'  בנימין מינץ .
 הכל על פי הגבולת המסומנים בתשריט בקו כחול.

 X: 636725קואורדינטה 
 Y: 218360קואורדינטה 
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 גושים וחלקות:
 .20חלקות במלואן: , מוסדר, 01343גוש: 

 

 מטרת התכנית:
קיימות בשני  לשם הרחבת יחידות דיורבנייה תוספת 

 בניינים בחלקה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מיוחד למגורים ב' . 2ממגורים ייעוד . שינוי 2
 מיוחד לדרך . 2ממגורים ייעוד . שינוי 4
להרחבות יח"ד בכל בנייה . קביעת בינוי לתוספות 0

  20 -ו 22הקומות בבניינים 
בכל  קומות  22בשיף בנייה קביעת בינוי לתוספת  -

+, ( לשם 9.09+, 6.32+, 0.49+, 1.11)מפלסים הבנין 
 . 4הרחבת יח"ד קיימות , בהתאם לנספח בינוי מס' 

בכל קומות  20בשיף בנייה קביעת בינוי  לתוספת  -
לשם  + (4.40+, 1.11,  - 4.40, -0.31הבנין )מפלסים 

 . 2הרחבת  יח"ד קיימות , בהתאם לנספח בינוי מס' 
 .בנייה . קביעת קווי בנין ל2
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית .0
בנייה .קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 6

 .בשטח
 להריסה.בנייה . קביעת הוראות בגין חריגות 3
 . קביעת הוראות בגין שמירה על עצים בוגרים .4

 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר ןשהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכ

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה י הועדה המחוזית לתכנון לבעיתונים, למשרד

                      טלפון: 92121ירושלים  2ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-6491460

ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 14-6496422טלפון: 

וגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תידון אלא אם כן ה
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 

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

 .2949 -תשמ"ט 
 

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

 / א  1041
-שם התכנית: תוספת והרחבת יח"ד רח' דובר שלום 

 שכ' הבוכרים
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
 / א0341 מס'

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

 היתרים או הרשאות
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 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 64 ביטול
 0341 ביטול

 / ב0266 כפיפות
 0144 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .  0שלום  ירושלים רחוב: דובריישוב: 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 X: 219690קואורדינטה 
 Y: 633705קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .23חלקות במלואן:  01499גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 תוספת עמודה והשלמת קומה לשם הרחבת יח"ד .

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 אזור מגורים ג' .מיוחד ל 4מאזור מגורים   ייעוד א. שינוי 

 ב. קביעת הבינויים הבאים בשטח :
 . קביעת בינוי להרחבות בכל הקומות בצד מערב )אחורי(.2
 . קביעת בינוי להשלמת הקומה  האחרונה בבנין .4

 ג. שינוי קווי בנין  וקביעת קוי בנין חדשים .
מ"ר )בהם  4104 -וקביעתם ל בנייה ד.הגדלת שטחי  ה

 מ"ר שטחי שירות(.  023 -ים  ומ"ר שטחים עיקרי 2322
 ה. קביעת שלבי ביצוע  למימוש התכנית .

 בשטח .בנייה ו. קביעת תנאים  למתן  היתר 
 ז. קביעת הוראות בגין  הריסת מבנים  וחלקי מבנים .

 

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

.כל www.pnim.gov.il פנים של משרד ה האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז נייה בבעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ל

                   טלפון: 92121ירושלים  2ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-6491460

ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 14-6496422טלפון: 

וי תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלו
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 

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

 .2949 -תשמ"ט 
 

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

 / א  9029
 "ד שכ' בית צפפאשם התכנית: הרחבת יח

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
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מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל
ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 / א6329 מס'
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:יה היתרי בני
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 64 ביטול
 0412 ביטול

 / ב0266 כפיפות
 0144 כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 ירושלים רחוב: בית צפפה    .יישוב: 
 כחול.הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו ה

 X: 219100קואורדינטה 
 Y: 627830קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .241לקות במלואן: , מוסדר, ח01441גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 ירושלים. -הרחבת יח"ד בבנין קיים בשכ' בית צפפא 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 למגורים ב'. 0מאזור מגורים ייעוד . שינוי 2
 מ"ר.  241- וקביעתם לבנייה . הגדלת שטחי ה4
 . קביעת קווי בניין חדשים.0
 . הרחבת יח"ד קיימות.2
בנייה . קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 0

 בשטח.
 . קביעת הוראות בגין בניין/ מדרגות להריסה.6
 

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

.כל www.pnim.gov.il משרד הפנים של  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה נון לבעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכ

                    טלפון:  92121ירושלים  2ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-6491460

ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 14-6496422טלפון: 

קות ובלווי תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמ
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 

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

 .2949 -תשמ"ט 
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 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים  
 מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 / א  9401
: הרחבת מבנה מוסד ציבורי לחינוך רח' שם התכנית

 רמות 90קוטשר יחזקאל 
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
 / א9200 מס'

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 64 ביטול
 / א2294 ביטול

 / ב0266 כפיפות
 0144 כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 שכונת רמות, , 60קאל ירושלים רחוב: קוטשר יחזיישוב: 
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 X: 217700קואורדינטה 
 Y: 636750קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .02חלקות במלואן: , מוסדר, 01304גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 ממגורים למוסד והגדלת שטחי הבניהייעוד שינוי 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 עודי הקרקע כמפורט להלן :. שינוי  במערך י2

 מיוחד לאזור מבנים ומוסדות לחינוך . 0מאזור מגורים 
 כמפורט להלן :בנייה . קביעת בינוי לתוספות 4
בקומת קרקע ובקומה א' , בנייה קביעת בינוי לתוספות  -

 בהתאם לנספח בינוי .
קביעת בינוי לתוספת בקומה עליית גג, בהתאם לנספח  -

 הבינוי.
, -4.00נוי לחפירת קומת מרתף במפלס קביעת בי -

 בהתאם לנספח הבינוי .
 , כאמור .בנייה . קביעת קווי בנין ל0
 249.34 -בשטח וקביעתם לבנייה . הגדלת שטחי ה2

 64.42 -מ"ר שטחים עיקריים ו 243.03מ"ר )מתוכם 
 מ"ר שטחי שירות (.

 0 -ל 1.11מעל מפלס  4 -. הגדלת מספר קומות מ0
 .1.11 קומות מעל מפלס

 .בנייה . קביעת הוראות בינוי וקביעת  תנאים למתן היתר 6
 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור .3
 



3653 ילקוט הפרסומים 6566, ט' בניסן התשע"ג, 2013 3 20 

11 
 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
נוני אחר הרואה בקרקע, בבנין או בכל פרט תכמעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ל

                    טלפון: 92121ירושלים  2ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-6491460

ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 14-6496422טלפון: 

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

)סדרי נוהל בנייה התכנון והובהתאם לתקנות 
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2949 -תשמ"ט 
 

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

 / א  21429 מס'מפורטת 
העיר  -שם התכנית: תוספת יח"ד במגרש מגורים 

 העתיקה
לחוק התכנון  49, בהתאם לסעיף נמסרת בזה הודעה

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
 / א21426 מס'ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
שמכוחה ניתן להוציא תכנית  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 9עמ/  שינוי

 64 ביטול
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .  2ירושלים רחוב: העיר העתיקה יישוב: 

 בתחום העיר העתיקה , הרובע המוסלמי ,
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 X: 222350אורדינטה קו
 Y: 632050קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 תוספת יח"ד לבנין מגורים בעיר העתיקה .

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מאזור שיקום ושימור לאזור מגורים ב' .ייעוד . שינוי 2
 יח"ד . 2 -. קביעת מספר יחידות הדיור ל4
מתוכם  ,מ"ר 224 -המירביים לבנייה . קביעת שטחי ה0

 מ"ר שטחי שירות . 24 -שטחים עיקריים ו 201
 . קביעת הוראות בינוי ופיתוח .2
. קביעת הוראות להריסת  קומה וגדר )בהתאם לתשריט 0

 ולנספח הבינוי (.
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 . קביעת הוראות לשינויים בחזיתות המבנה .6
 קומות . 4 -.קביעת גובה הבינוי ל3
 . קביעת הוראות לשימור .4

תכנית, בימים ובשעות רשאי לעיין במעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

רסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים ממועד פ
מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ל

                  טלפון:  92121ירושלים  2ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-6491460

ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 14-6496422טלפון: 

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(, 

 .2949 -תשמ"ט 
 

 רושלים  מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: י
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

   22191 מס'מפורטת 
 בבנין מגורים , שכ' צור באהרבנייה שם התכנית: תוספות 

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מית מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקובנייה לתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
 22464 מס'ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 64 ביטול
 / א4014 ביטול

 א/ 0144מק/  כפיפות
 / ב0266 כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 ירושלים    .יישוב: 
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 X: 222070קואורדינטה 
 Y: 627300קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
לשם הרחבת יח"ד קיימות, תוספת קומות בנייה תוספות 

 ויח"ד חדשות.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מיוחד לאזור מגורים ב'. 2מאזור מגורים ייעוד שינוי . 2
 . קביעת קווי בניין לבניה, כאמור.4



ילקוט הפרסומים 6566, ט' בניסן התשע"ג, 2013 3 20  3654

13 
 

מ"ר,  934בשטח וקביעתם ל בנייה . הגדלת שטחי ה0
 מ"ר שטחי שירות. 241מ"ר שטחים עיקריים ו  404מתוכם 

 יח"ד. 4יח"ד ל  0. הגדלת מס' יח"ד בבניין מ 2
 קומות. 2ומות ל ק 0קומות בבניין מ  0. הגדלת מס' 0
 . קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבניה, כאמור.6
 בנייה . קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 3
 . קביעת הוראות עצים לשימור.4
 . קביעת הוראות בגין גדרות/ מדרגות להריסה.9
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר קהל, וכןשהמשרדים האמורים פתוחים ל

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

                  טלפון:  92121ירושלים  2ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-6491460

ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 14-6496422טלפון: 

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

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

 .2949 -תשמ"ט 
 

 
 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים  

 מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
 / א  22410

 שכ' בית וגן - 04רח' עוזיאל  -שם התכנית: בנין חדש 
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
 / א22243 מס'

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 2124 ביטול
 64 ביטול

 / ב0266 כפיפות
 0144 כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

    04ית וגן, רחוב: הרב עוזיאל ירושלים, שכונה: ביישוב: 
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

 X: 217680קואורדינטה 
 Y: 630680קואורדינטה 
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 גושים וחלקות:
 .00חלקות במלואן:  , מוסדר,01266גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 יח"ד ומסחר בקומת הקרקע. 20בניית בניין מגורים חדש בן 

 

 ת:עיקרי הוראות התכני
 לאזור מגורים ד'. 2מאזור מגורים ייעוד . שינוי 2
קומות מעל  6. קביעת בינוי עבור הקמת בניין חדש בן 4

 שתי קומות תת קרקעיות.
 . שינוי קווי בניין וקביעת קווי בניין חדשים.0
מ"ר  4660בשטח וקביעתם ל בנייה . הגדלת שטחי ה2

חי מ"ר שט 2433-מ"ר שטחים עיקריים, ו 2044)מתוכם 
 שירות(.

 4ו  1.11קומות ממפלס ה  6. קביעת מספר הקומות ל 0
 קומות תת קרקעיות.

 יח"ד. 20. קביעת מס' היחידות המכסימלי ל 6
 . קביעת הוראות בגין חזית מסחרית.3
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.4
 בשטח.בנייה . קביעת תנאים למתן היתר 9

 קומתי קיים.. קביעת הוראות להריסת מבנה חד 21
 . קביעת הוראות בגין עצים לעקירה, העתקה ושימור.22
 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ל

                   טלפון: 92121ירושלים  2ירושלים, שלומציון 
יומצא למשרדי ועדה  . העתק ההתנגדות14-6491460

ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 14-6496422טלפון: 

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

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

 .2949 -תשמ"ט 
 
 

 חוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים  מ
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

   20190 מס'מפורטת 
בגיא בן הינום  4שם התכנית: קידוח מקורות 
 בירושלים

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –תשכ"ה הוהבניה, 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
 20463 מס'ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
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 גושים וחלקות:
 .00חלקות במלואן:  , מוסדר,01266גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 יח"ד ומסחר בקומת הקרקע. 20בניית בניין מגורים חדש בן 

 

 ת:עיקרי הוראות התכני
 לאזור מגורים ד'. 2מאזור מגורים ייעוד . שינוי 2
קומות מעל  6. קביעת בינוי עבור הקמת בניין חדש בן 4

 שתי קומות תת קרקעיות.
 . שינוי קווי בניין וקביעת קווי בניין חדשים.0
מ"ר  4660בשטח וקביעתם ל בנייה . הגדלת שטחי ה2

חי מ"ר שט 2433-מ"ר שטחים עיקריים, ו 2044)מתוכם 
 שירות(.

 4ו  1.11קומות ממפלס ה  6. קביעת מספר הקומות ל 0
 קומות תת קרקעיות.

 יח"ד. 20. קביעת מס' היחידות המכסימלי ל 6
 . קביעת הוראות בגין חזית מסחרית.3
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.4
 בשטח.בנייה . קביעת תנאים למתן היתר 9

 קומתי קיים.. קביעת הוראות להריסת מבנה חד 21
 . קביעת הוראות בגין עצים לעקירה, העתקה ושימור.22
 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ל

                   טלפון: 92121ירושלים  2ירושלים, שלומציון 
יומצא למשרדי ועדה  . העתק ההתנגדות14-6491460

ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 14-6496422טלפון: 

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

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

 .2949 -תשמ"ט 
 
 

 חוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים  מ
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

   20190 מס'מפורטת 
בגיא בן הינום  4שם התכנית: קידוח מקורות 
 בירושלים

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –תשכ"ה הוהבניה, 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
 20463 מס'ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
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 חסת לתכניות הבאות:המתיי
 מספר התכנית סוג היחס

 9עמ/  שינוי
 / א2462 שינוי
 64 שינוי

 6עמ/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 גיא בן הינום , ירושליםיישוב: 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 X: 221750קואורדינטה 
 Y: 630670קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .23חלקי חלקות:  , לא מוסדר,01243ש: גו

 

 מטרת התכנית:
של  2הסדרה סטטוטורית של מתקן קידוח מים מס' 

מקורות בגיא בן הינום בירושלים , מתן הוראות לתוספת 
 מיתקן הפלרה והסדרת הגישה למיתקן .

 

 עיקרי הוראות התכנית:
קרקע משטח גן לאומי  ושטח ציבורי פתוח ייעוד א. שינוי 

 למתקנים הנדסיים עבור קידוח של חברת מקורות לשטח 
משטח גן לאומי ושטח ציבורי פתוח לגן ייעוד ב. שינוי 

לאומי עם זיקת הנאה למעבר ברכב עבור דרך גישה 
 לקידוח.

 .בנייה ג. קביעת הוראות להוצאת היתר 
 ד. מתן הוראות לתוספת מתקן הפלרה .

 יים .מ"ר שטחים עיקר 04 -לבנייה ה. קביעת שטחי ה
 קומות מהן אחת מעל הקרקע . 4 -ו. קביעת גובה בינוי ל

 

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

בקרקע, בבנין או בכל מעוניין .כל www.pnim.gov.il הפנים 
ית, וכן פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנ

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

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

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

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 10-0000900טלפון: 
תידון 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 -סדרי עבודתו(, תשמ"ט סמכויות חוקר ו

 
 

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

   20099 מס'מפורטת 
שם התכנית: תוספת  שתי קומות ומעלית חיצונית 

 , קרית שמואל )רחביה( 29ברח' רד"ק 
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה ניה, והב
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מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל
ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 20069 מס'ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 64 ביטול

 / א0144מק/  כפיפות
 / ב0266 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .  26רחוב: רד"ק  ,ירושליםיישוב: 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 X: 220427קואורדינטה 
 Y: 631055קואורדינטה 

 

 :גושים וחלקות
 .210חלקות במלואן:  , מוסדר,01146גוש: 

 

 מטרת התכנית:
קומות נוספות מעל  4השלמת קומה שלישית ותוספת 

מבנה קיים , תוספת יח"ד בקומת המרתף , וכן הוספת 
מעלית ומתקן חניה תת קרקעית בבנין קיים ברח'  רד"ק 

שמואל )בחלק הכלול בתכנית  , בשכונת קרית 26
 ירושלים . (רחביה

 

 קרי הוראות התכנית:עי
 לאזור מגורים ב' . 4הקרקע מאזור מגורים ייעוד א. שינוי 

קומות מעל  4ב. השלמת  הקומה השלישית ותוספת של 
קומות מעל  0הקומות המאושרות בהיתר. סה"כ  0

 מפלס הקרקע .
יח"ד )תוספת של  22 -ג. קביעת מס' יח"ד הדיור בבנין ל

 יח"ד מאושרות (. 9 -יח"ד ל 0
שינוי משטח שרות )מחסנים ( לשטח עיקרי )מגורים( ד. 

 לצורך תוספת יח"ד בקומת המרתף.
 ה. הוספת מעלית לבנין .

קרקעי בשטח המגרש וקביעת -ו. הוספת מתקן חניה תת
 הוראות חניה תת קרקעית במגרש .

 ז. קביעת הוראות בגין עצים לעקירה ולשימור.
 .בנייה ח. קביעת הוראות בגין שימור החצר ואופי ה

 2030מ"ר מתוכם  2230 -לבנייה ט. קביעת שטחי ה
 מ"ר שטחי שירות  211 -מ"ר שטח עיקרי ו

 .נסיגות בקומות הרביעית והחמישית י. קביעת הוראות בדבר
יא. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 

 בשטח.בנייה 
 יב. קביעת הוראות בדבר הריסה.

 ניכרת .יג. קביעת הוראות בדבר סטיה 
 יד. קביעת הוראות בדבר מספר הקומות בבנין

 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
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בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 
ל הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כ

ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ל
                   טלפון: 92121ירושלים  2ירושלים, שלומציון 

ועדה  . העתק ההתנגדות יומצא למשרדי14-6491460
ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 14-6496422טלפון: 
תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 

)סדרי נוהל בנייה ובהתאם לתקנות התכנון וה
ות חוקר וסדרי עבודתו(, בהתנגדויות לתכנית סמכוי

 .2949 -תשמ"ט 
 

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

   20911 מס'מפורטת 
רח' בנייה שם התכנית: תוספת קומה והרחבות 

 הר נוף 21הקבלן 
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
 20604 מס'ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

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

 לתכניות הבאות:המתייחסת 
 מספר התכנית סוג היחס

 / ב966 ביטול
 0144 ביטול
 64 ביטול

 / ב0266 כפיפות
 0144 כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 שכונת הר נוף,, 24ירושלים רחוב: הקבלן יישוב: 
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 X: 216616קואורדינטה 
 Y: 632858קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .04חלקות במלואן:  , מוסדר,01000גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 תוספת קומה והרחבות בניה

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 במערך יעודי הקרקע כמפורט להלן :שינוי  -

 בשינויים למגורים ג'  4מאזור מגורים ייעוד שינוי 
בקומות : קומת קרקע בנייה קביעת בינוי לתוספות  -
+  בקומה ב' מפלס 4.41+, בקומה א' מפלס 1.11פלס מ

+ , בקומה ד' מפלס 4.21+, בקומה ג' מפלס  0.61
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+ בקומה ו' מפלס 22.11+ בקומה ה' מפלס 22.41
+ , לשם הגדלת 29.61+ , בקומת גג מפלס  26.41
 למגורים בהתאם לנספח הבינוי . בנייה שטח ה

 , כאמור .בנייה קביעת קווי בנין ל -
 4600.66 -בשטח וקביעתם לבנייה ת שטחי ההגדל-

 242.20 -מ"ר שטחים עיקריים ו  4202.02מ"ר )מתוכם 
 (.שטחי שירות מ"ר 

קומות כולל  3 -קומות ל 6 -הגדלת מספר קומות מ -
 קומת קרקע .

 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית . -
בנייה קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר  -

 בשטח .
 קביעת הוראות בגין הריסה . -
 קביעת הוראות בגין עצים לעקירה/שימור. -

 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ל

                  טלפון: 92121ירושלים  2ירושלים, שלומציון 
דות יומצא למשרדי ועדה . העתק ההתנג14-6491460

ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 14-6496422טלפון: 

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

)סדרי נוהל בנייה ובהתאם לתקנות התכנון וה
יות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, בהתנגדו
 .2949 -תשמ"ט 

 
 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים  

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
   20094 מס'מפורטת 

שם התכנית: תוספת יח"ד במגרש מגורים והקמת 
 צור באהר -מבנה מגורים חדש 

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
 20364 מס'ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 יתרים או הרשאותה
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 64 ביטול
 / א4014 ביטול

 / ב0266 כפיפות
 0144 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ירושלים.יישוב: 
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 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.
 X: 221425קואורדינטה 
 Y: 630625קואורדינטה 

 

 וחלקות: גושים
 , לא מוסדר.01349גושים בחלקיות: 

 

 מטרת התכנית:
תוספת בנין חדש, תוספת בנייה לבניין קיים וקביעת 

 הבינוי והשימושים בשטח למגורים ומוסדות ציבור.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מיוחד, שטח לבניין ציבורי  0מאזור מגורים ייעוד א. שינוי 

ים ומוסדות ציבור ודרך, לאזור מגורים ב', לשטח למבנ
 ולדרך.

 ב. קביעת הוראות בינוי ופיתוח.
יח"ד  0יח"ד.  4ג. קביעת מספר יחידות הדיור המרבי ל 

 במבנה החדש. 0 -במבנה הקיים ו
קומות מגורים  0ד. קביעת בינוי למבנה מגורים חדש בן 

מעל קומות מסחר ומעל קומת חניה תת קרקעית. קומת 
 המגורים. החניה תהיה משותפת לשני מבני

 ה. קביעת הוראות בגין חזית מסחרית.
 4321מרביים לבנייני המגורים ל בנייה ו. קביעת שטחי 

 מ"ר. 
מ"ר, מתוכם  2344המרביים הם בנייה בבניין א' שטחי ה

מ"ר שטחי שירות מעל  242מ"ר שטחים עיקריים,  2122
 מ"ר שטחי שירות תת קרקעיים.  001 -הקרקע ו 

מ"ר. מתוכם  904המרביים הם ייה בנבבניין ג' שטחי ה
 264מ"ר, שטחי מסחר  030שטחים עיקריים למגורים 

מ"ר ושטחי שירות  222מ"ר, שטחי שירות מעל הקרקע 
 מ"ר. 011תת קרקעיים 

ז. קביעת בינוי למבנה ציבורי בהתאם לנספח הבינוי 
מ"ר. מתוכם שטחים עיקריים,  2610ובשטח מרבי של 

 210-ירות מעל הקרקע ו מ"ר שטחי ש 221מ"ר  2191
 מ"ר שטחי שירות תת קרקעיים.

 ח. קביעת קווי בניין חדשים.
 ט. קביעת הוראות בגין מבנה להריסה.

 י. קביעת תנאים למתן היתר בניה.
 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ל

                   טלפון: 92121ירושלים  2לים, שלומציון ירוש
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-6491460

ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 14-6496422טלפון: 

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

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

 .2949 -תשמ"ט 

21 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים  
   24121 מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 קרית צאנז -  1שם התכנית: הרחבת יח"ד רח' זית רענן 
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
 22124 מס'

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  הרשאות:והיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 64 ביטול

 0144 כפיפות
 0444 כפיפות
 / ב0266 כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .  4ירושלים רחוב: זית רענן יישוב: 
 יפוע חזק מגרש בין רח' זית רענן לרח' אמירי בינה על ש

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 X: 220100קואורדינטה 
 Y: 633710קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .00חלקי חלקות: מוסדר,  01421גוש: 

 

 מטרת התכנית:
תוספת קומה לשם הרחבת יחידות דיור והרחבת יח"ד 

 ברב הקומות .
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 די הקרקע כמפורט להלן :א. שינוי במערך יעו

 מיוחד לאזור מגורים ג' . 4שינוי שטח מאזור מגורים  -
 ב. קביעת הבינויים הבאים בשטח :

. קביעת בינוי להרחבת יחידות דיור קיימות בקומות א, 2
 ב, ג, ד .

. קביעת בינוי להרחבת יח"ד בקומה ה' ע"י תוספת 4
 קומה )שביעית ( לבנין .

 , כאמור .בנייה ג. קביעת קווי בנין  ל
מ"ר  4360 -בשטח וקביעתם לבנייה ד. הגדלת שטחי ה

 מ"ר שרות (. 91 -מ"ר עיקרי ו 4630)בהם 
 כאמור . בנייה ה. קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות ה

 ו. קביעת הוראות להריסת מבנים וחלקי מבנים .
בנייה ז. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 

 בשטח .
 עת הוראות בנוגע לעצים לשימור .ח. קבי

 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 

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

בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 
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 את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ל

                   טלפון:  92121ירושלים  2ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-6491460
ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא בנייה נון ולמקומית לתכ

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 14-6496422טלפון: 
תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 

)סדרי נוהל בנייה ובהתאם לתקנות התכנון וה
ודתו(, בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עב

 .2949 -תשמ"ט 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים  
   24222 מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

שם התכנית: הרחבות יח"ד לבנין מגורים קיים רח' 
 גבעת מרדכי - 41שח"ל 

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
ועדה המחוזית כי במשרדי ה, 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
 22222 מס'

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 יתמספר התכנ סוג היחס
 64 ביטול
 2140 ביטול

 / ב0266 כפיפות
 0144 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .  20ירושלים רחוב: שח"ל יישוב: 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 X: 218667קואורדינטה 
 Y: 629983קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .26חלקות במלואן: מוסדר,  01242גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הרחבות יחידות דיור לבנין מגורים קיים ע"י תוספת 

 קומה מעל ומתחת לבנין הקיים .
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 לאזור מגורים ב' . 0מאזור מגורים ייעוד . שינוי 2
לשם  -9.11. קביעת בינוי לחפירת קומה במפלס 4

 הרחבת יח"ד קיימות במפלס שמעל .
בכל הקומות לשם הרחבת . קביעת בינוי לתוספות 0

 יח"ד קיימות .
. קביעת בינוי לתוספת קומה לשם הרחבת יח"ד 2

 בקומה שמתחת .
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מ"ר ,   2240.40בהיקף של בנייה . הגדלת שטחי ה0
מ"ר  264.40 -מ"ר שטחים עיקריים ו 961.94מתוכם 

 שטחי שירות .
 יח"ד. 6 -. ביעת מס' יח"ד ל6
 0 -מות לקו 0 -. הגדלת מספר הקומות המרבי מ3

 -קומות מתחת ל 0 -ו 1.11קומות מעל  4קומות כאשר 
1.11 . 

. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתרי 4
 בשטח .בנייה 

 . קביעת שלבי  ביצוע למימוש התכנית .9
 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור ולעקירה .21

 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

פרסומים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין ה
מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ל

                      טלפון: 92121ירושלים  2ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-6491460

ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
ל ולא התנגדות לתכנית לא תתקב, 14-6496422טלפון: 

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(, 

 .2949 -תשמ"ט 
 

 
 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים  

   24299 מס'תכנית מתאר מקומית  הודעה בדבר הפקדת
 שם התכנית: תוספת יח"ד במגרש מגורים ג'בל מוכבר

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

ר מקומית ירושלים מופקדת תכנית מתאבנייה לתכנון ול
 22266 מס'

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 64 ביטול
 / א4640 ביטול

 / ב0266 כפיפות
 / א0144מק/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 ירושלים    .: יישוב
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט הקו הכחול.

 X: 223000קואורדינטה 
 Y: 628550קואורדינטה 
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מ"ר ,   2240.40בהיקף של בנייה . הגדלת שטחי ה0
מ"ר  264.40 -מ"ר שטחים עיקריים ו 961.94מתוכם 

 שטחי שירות .
 יח"ד. 6 -. ביעת מס' יח"ד ל6
 0 -מות לקו 0 -. הגדלת מספר הקומות המרבי מ3

 -קומות מתחת ל 0 -ו 1.11קומות מעל  4קומות כאשר 
1.11 . 

. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתרי 4
 בשטח .בנייה 

 . קביעת שלבי  ביצוע למימוש התכנית .9
 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור ולעקירה .21

 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

פרסומים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין ה
מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ל

                      טלפון: 92121ירושלים  2ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-6491460

ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
ל ולא התנגדות לתכנית לא תתקב, 14-6496422טלפון: 

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(, 

 .2949 -תשמ"ט 
 

 
 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים  

   24299 מס'תכנית מתאר מקומית  הודעה בדבר הפקדת
 שם התכנית: תוספת יח"ד במגרש מגורים ג'בל מוכבר

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

ר מקומית ירושלים מופקדת תכנית מתאבנייה לתכנון ול
 22266 מס'

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 64 ביטול
 / א4640 ביטול

 / ב0266 כפיפות
 / א0144מק/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 ירושלים    .: יישוב
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט הקו הכחול.

 X: 223000קואורדינטה 
 Y: 628550קואורדינטה 
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 גושים וחלקות:
 , לא מוסדר.02404גושים בחלקיות: 

 

 מטרת התכנית:
קומות מעל קומת חניה  2בנית מבנה מגורים חדש בן 

קומות מעל מבנה ישן  4ומחסנים תת קרקעיים ותוספת 
 יים בג'בל אלמוקבר .ק

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 לאזור מגורים ב'. 6שטח מאזור מגורים ייעוד . שינוי 2
. קביעת הוראות בינוי ופיתוח לשני מבני מגורים. מבנה 4

קומות מגורים מעל קומת חניה תת  2מגורים חדש בן 
קרקעית. קומת החניה תהיה משותפת לשני מבני 

קומות מעל קומה  4בן   המגורים. מבנה מגורים שני
 קיימת ישנה.

מ"ר  026בבנין א וקביעתם ל בנייה . הגדלת שטחי ה0
 -43מ"ר שטחים עיקריים ו  209מתוכם מרבי שטח ה

 מ"ר שטחי שירות.
מ"ר   900בבניין ב' וקביעתם ל בנייה . הגדלת שטחי ה2

מ"ר  261-שטחים עיקריים ו  000מתוכם מרבי שטח 
 שטחי חניה תת קרקעית.מ"ר  461 -שטחי שירות 

 יח"ד. 3. הגדלת מספר יחידות הדיור וקביעתם ל 0
 .בנייה . קביעת תנאים להיתר 6
 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור .3

 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ל

                 טלפון:  92121ירושלים  2ון ירושלים, שלומצי
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-6491460

ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 14-6496422טלפון: 

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

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

 .2949 -תשמ"ט 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים  
   24040 מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

קומות לבנין  1שם התכנית: הרחבת דיור ותוספת 
 ים , ראס אל עמודמגור

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
 22020 מס'

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:ה היתרי בניי

 היתרים או הרשאות
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 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 64 ביטול
 4664 ביטול

 / ב0266 כפיפות
 / א0144מק/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 שכ' ראס על עמוד , ירושליםיישוב: 
 בקו כחול.הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט 

 X: 223100קואורדינטה 
 Y: 630525קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות: 
 לא מוסדר., 24חלקות במלואן  49943

 

 מטרת התכנית:
קומות  0 -יח"ד ב 0תוך הוספת בנייה הגדלת זכויות 
 בראס אל עמוד

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מיוחד לאזור  0שטח מאזור מגורים ייעוד . שינוי 2

 מגורים ב'.
 . 0 -הגדלת מס' קומות ל .4
 יח"ד. 0 -וקביעתם למרבי . הגדלת מספר יחידות הדיור ה0
 . שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין חדשים .2
 300 -המרביים וקביעתם לבנייה . הגדלת שטחי ה0

מ"ר שטחי  66 -ים עיקריים ומ"ר שטח 669מ"ר, מתוכם 
 .שירות

בנייה תן היתר . קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למ6
 .בשטח

 . קביעת הוראות בגין הריסה .3
 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור ולהעתקה.4
 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
אחר הרואה בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ל

                   טלפון:  92121ירושלים  2ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-6491460

ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 14-6496422טלפון: 

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

)סדרי נוהל בנייה ן והובהתאם לתקנות התכנו
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2949 -תשמ"ט 
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 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים  
   24004 מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

ר ומחסנים ברח' אליעזר שם התכנית: הרחבות דיו
 , שכ' נוה יעקב010ליבנה 
לחוק התכנון  49, בהתאם לסעיף נמסרת בזה הודעה

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
 22032 מס'

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
ציא תכנית שמכוחה ניתן להו והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 / א2934 ביטול
 / א0913מק/  ביטול
 64 ביטול
 0913 ביטול

 / ב0266 כפיפות
 / א0144מק/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

שכ' נוה יעקב , 010ירושלים רחוב: לבנה אליעזר יישוב: 
 צארלס לוץ . -אליעזר ליבנה, דרום  -ן בין הרחובות צפו

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 X: 223200קואורדינטה 
 Y: 638500קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .4חלקות במלואן: לא מוסדר,  01622גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הרחבות יח"ד ומחסנים ותוספת קומה .

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 למגורים ב' . 2קרקע מאזור מגורים עוד יי. שינוי 2
 חדשים .בנייה . קביעת קווי בנין ל4
בקומת מרתף תחתון בנייה . א. קביעת בינוי לתוספת 0

לשם הרחבת יח"ד בקומה שמעל ותוספת מחסנים , 
 בהתאם למפורט בנספח הבינוי .

בקומת מרתף עליון לשם בנייה ב. קביעת בינוי לתוספת 
הקיימות מעל ולשם תוספת והרחבת  הרחבת יחידות הדיור

 .בהם בהתאם למפורט  בנספח הבינוי המחסנים הקיימים
בקומת הקרקע לשם בנייה ג. קביעת בינוי לתוספת 

בנייה הרחבת יח"ד הקיימות בה , קביעת בינוי  לתוספת 
ג' לשם הרחבת יח"ד הקיימות בהן  -ב, ו בקומות א,

בהתאם  ולשם הרחבת יח"ד הקיימות בקומה שמתחת ,
 לנספח הבינוי .

 קומות . 6 -קומות ל 0 -ד. הגדלת מס' הקומות מ
 2214.62 -בשטח וקביעתם לבנייה . הגדלת שטחי ה2

מ"ר  444.20 -שטחים עיקריים ו 0446.29מ"ר מתוכם 
 שטחי שירות .

 . קביעת שלביות ביצוע .0
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בנייה . קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 6
 בשטח .

 ביעת הוראות בגין עצים לעקירה , ועצים לשימור .. ק3
 .בנייה . קביעת תנאים למתן היתר 4
 . קביעת הוראות בגין הריסה.9
 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בכל פרט תכנוני אחר הרואה  בקרקע, בבנין אומעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ל

                   ן: טלפו 92121ירושלים  2ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-6491460

ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 14-6496422טלפון: 

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

)סדרי נוהל בנייה תאם לתקנות התכנון והובה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2949 -תשמ"ט 
 

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

212-1111902   
 קומות, בית צפפה 1שם התכנית: בניין מגורים חדש בן 

לחוק התכנון  49עה, בהתאם לסעיף נמסרת בזה הוד
כי במשרדי  ובמשרדי הועדה , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

ירושלים מופקדת תכנית מתאר בנייה המקומית לתכנון ול
 212-1101932 מס'מקומית 

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

 היתרים או הרשאות
 כניות הבאות:המתייחסת לת

 מספר התכנית סוג היחס
 0244 ביטול
 64 ביטול

 / א0144מק/  כפיפות
 / ב0266 כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 איזור אג'מעיה בשכונת בית צפפה., ירושליםיישוב: 
 X: 219410קואורדינטה 
 Y: 627540קואורדינטה 

 .הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול
 

 גושים וחלקות:
 .0חלקי חלקות: מוסדר,  01444גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הקמת בניין מגורים חדש.
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בנייה . קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 6
 בשטח .

 ביעת הוראות בגין עצים לעקירה , ועצים לשימור .. ק3
 .בנייה . קביעת תנאים למתן היתר 4
 . קביעת הוראות בגין הריסה.9
 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בכל פרט תכנוני אחר הרואה  בקרקע, בבנין אומעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ל

                   ן: טלפו 92121ירושלים  2ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-6491460

ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 14-6496422טלפון: 

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

)סדרי נוהל בנייה תאם לתקנות התכנון והובה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2949 -תשמ"ט 
 

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

212-1111902   
 קומות, בית צפפה 1שם התכנית: בניין מגורים חדש בן 

לחוק התכנון  49עה, בהתאם לסעיף נמסרת בזה הוד
כי במשרדי  ובמשרדי הועדה , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

ירושלים מופקדת תכנית מתאר בנייה המקומית לתכנון ול
 212-1101932 מס'מקומית 

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

 היתרים או הרשאות
 כניות הבאות:המתייחסת לת

 מספר התכנית סוג היחס
 0244 ביטול
 64 ביטול

 / א0144מק/  כפיפות
 / ב0266 כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 איזור אג'מעיה בשכונת בית צפפה., ירושליםיישוב: 
 X: 219410קואורדינטה 
 Y: 627540קואורדינטה 

 .הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול
 

 גושים וחלקות:
 .0חלקי חלקות: מוסדר,  01444גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הקמת בניין מגורים חדש.
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 עיקרי הוראות התכנית:
 מיוחד א לאזור מגורים ב'. 0מאזור מגורים  ייעוד א. שינוי 

קומות מעל קומת  0ב. קביעת הוראות לבניין חדש בן 
 קרקעית.-חניה תת

 יח"ד. 0ג. קביעת מספר יח"ד מרבי ל  
מ"ר  2222ד. קביעת סך היקף השטחים בתכנית ל 

 מ"ר שטחי שירת. 000 -מ"ר עיקרי ו 309מתוכם 
 ה. קביעת קווי בניין חדשים.

 ו. קביעת הוראות בגין גדרות להריסה.
 ז. קביעת הוראות בינוי ותנאים להוצאת היתר בנייה.

 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

סומים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפר
בעיתונים, למשרדי . העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 

 2ירושלים, ככר ספרא בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא , 14-6496422ירושלים  טלפון: 

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

)סדרי נוהל בנייה ת התכנון והמסתמכת ובהתאם לתקנו
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2949 -תשמ"ט 
 

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

212-1111019   
שם התכנית: הרחבות ותוספת קומה ברח' בר גיורא 

 , מקור ברוך.4
לחוק התכנון  49עה, בהתאם לסעיף נמסרת בזה הוד

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
 212-1100306 מס'

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 64 ביטול

 / ב0266 כפיפות
 0144 כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .  2ירושלים רחוב: בר גיורא יישוב: 
הבניין נמצא ברח' בר גיורא מקביל לרח' רש"י ורח' 

 הזית, בשכונת מקור ברוך.
 X: 220140דינטה קואור

 Y: 632970קואורדינטה 
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
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 גושים וחלקות:
 .66חלקות במלואן: לא מוסדר,  01134גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 4הרחבות יח"ד קיימות, ותוספת קומה לשם תוספת 

 יח"ד חדשות.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
פורט להלן: מאזור . שינוי במערך יעודי הקרקע כמ2

 לאזור מגורים ב' 0מגורים 
 . קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן:4

 קביעת בינוי להרחבות יח"ד קיימות בחזית צפונית.
 יח"ד. 4קביעת בינוי להכשרת קומה קיימת לשם תוספת 

 , כאמור.בנייה .קביעת קווי בניין ל0
ר מ" 632  -בשטח וקביעתם לבנייה .הגדלת שטחי ה2

מ"ר שטחי  42-מ"ר שטחים עיקריים ו 091 -)מהם:
 שירות(

 .4. קביעת מס' יח"ד על 0
 קומות וגג רעפים. 2-קומות ל 0-. הגדלת מס' הקומות מ6
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית, כאמור.3
 . קביעת תנאים למתן היתר בניה.4
 . קביעת הוראות בגין מבנים להריסה.9

 ן עצים לשימור.. קביעת הוראות בגי21
 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך רשאי להגיש התנגדות לחוק,  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ל

                 טלפון:  92121ירושלים  2ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-6491460

ירושלים   2ם, ככר ספרא ירושליבנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 14-6496422טלפון: 

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(, 

 .2949 -תשמ"ט 
 

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

212-1119121   
מבנה שירותים קיימים  0-שם התכנית: מתן זכויות ל

 במתחם בית העלמין "הר המנוחות"
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

דה המחוזית כי במשרדי הוע, 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
 212-1106121 מס'

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

 היתרים או הרשאות
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 המתייחסת לתכניות הבאות:
 התכניתמספר  סוג היחס

 0193 שינוי
 64 ביטול

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 בית העלמין "הר המנוחות", ירושליםיישוב:  
 X: 217185קואורדינטה 
 Y: 633796קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 גושים וחלקות:

 .212חלקי חלקות: מוסדר,  01246גוש: 
 .60, 62, 62לקי חלקות: חמוסדר,  01402גוש: 

 

 מטרת התכנית:
מבנה שירותים ציבוריים קיימים על  0מתן זכויות עבור 

 דרך בבית העלמין "הר המנוחות".ייעוד 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .  הגדרת קו בניין למבנה שירותים2
 . הגדרת גובה המבנים4
 . הגדרת אחוזי בניה0

 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

עה המאוחרת בין הפרסומים ממועד פרסומה של ההוד
מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ל

                   טלפון: 92121ירושלים  2ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-6491460

ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
תכנית לא תתקבל ולא התנגדות ל, 14-6496422טלפון: 

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(, 

 .2949 -תשמ"ט 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים  
 מס'ה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית הודע

212-1192209   
 קרית בן גוריון -שם התכנית: ירושלים

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

נית מתאר מקומית ירושלים מופקדת תכבנייה לתכנון ול
 212-1162236 מס'

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

 היתרים או הרשאות
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 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 2304 שינוי
 0910 שינוי
 2644 שינוי
 2499 שינוי
 4111 שינוי
 2011 שינוי
 4003 שינוי

 / ח2011 ביטול
 / א2011 ביטול
 / ז2011מק/  ביטול
 / ב2011 ביטול
 / ג2011 ביטול
 64 ביטול
 / ו2011מק/  ביטול
 / ט2011מק/  ביטול
 / י2011 ביטול

 / ג4003 כפיפות
 0144 כפיפות
 / ב0266 כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

לים. מדרום ומערב קריית בן גוריון בירוש, ירושליםיישוב: 
 רחוב קפלן, בצפון דרך רבין ובמזרח רחוב קפלן וגן הורדים

 X: 219027קואורדינטה 
 Y: 631874קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .411חלקות במלואן:  01203גוש: 
, 299, 294, 261, 04, 03חלקי חלקות:  01203גוש: 
414 ,412 ,416 ,414. 
 .410, 410, 66, 60, 62, 03חלקות במלואן:  01223גוש: 
, 412, 411, 290, 263, 266חלקי חלקות:  01223גוש: 
413 ,414. 
 .24, 22, 09חלקות במלואן:  01000גוש: 
 .01, 23, 03, 06, 21, 3חלקי חלקות:  01000גוש: 
, 20, 24, 22, 21, 9, 4חלקות במלואן:  01004גוש: 

22 ,20 ,23 ,24 ,29 ,41 ,42 ,44 ,42 ,40. 
 .40, 26חלקי חלקות:  01004גוש: 
 .20, 20, 22חלקי חלקות:  01021גוש: 
 .20, 20חלקי חלקות:  01460גוש: 
 .42חלקי חלקות:  01462גוש: 
 .24, 9, 3, 6חלקות במלואן:  02040גוש: 
 .22, 21, 4חלקי חלקות:  02040גוש: 
 .20, 6קות: חלקי חל 02042גוש: 
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 מטרת התכנית:
תכנון מחדש של קריית בן גוריון תוך הרחבת המבנים 
הקיימים, התרת בניית מבנים חדשים עבור הממשלה 

 והסדרת שטחים ציבוריים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"שטח לבנייני ציבור קרית הממשלה"  ייעוד . שינוי 2

 וצעת"ל"מבנים ומוסדות ציבור למנהל ציבורי" ול"דרך מ
מ"דרך מאושרת" ל"ככר עירונית", ל"מבנים ייעוד . שינוי 4

 ומוסדות ציבור למנהל ציבורי" ול"שטח ציבורי פתוח"
מ"הרחבת דרך" ל"דרך מאושרת", ייעוד . שינוי 0

 ל"מבנים ומוסדות ציבור למנהל ציבורי" ול"ככר עירונית"
 מ"מבנים ומוסדות ציבור" ל"דרך מוצעת"ייעוד . שינוי 2
קביעת בינוי עבור הרחבת בניינים קיימים ותוספת . 0

 מבנים חדשים
מ"ר, מהם  220,111בהיקף של בנייה . קביעת שטחי 6

מ"ר שטחי  232,111 -מ"ר שטחים עיקריים ו 422,111
 שרות.

 . קביעת קווי בניין חדשים3
 קומות 20עד  2. קביעת גובה בניינים ל 4
 . הוראות להקמת חניה תת קרקעית9

יעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות . קב21
 ושירותים כגון: דרכים, ביוב, ניקוז, תקשורת וכו'.

. קביעת שימושים עבור מבנים ומוסדות ציבור למנהל 22
ציבורי, כיכר עירונית, דרכים, שטח ציבורי פתוח, שטחים 

 פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור.
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.24
 עת תנאים למתן היתר בניה.. קבי20
 . קביעת הוראות בגין  עצים לעקירה/לשימור.22
 . קביעת ביטול דרך20
 . קביעת זכות מעבר לציבור26
 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בקרקע, מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ל

                   טלפון: 92121ירושלים  2ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-6491460

ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 14-6496422טלפון: 

תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי 
מכת תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסת

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

 .2949 -תשמ"ט 
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 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים
 מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

212-1192014   
קומות על בניין קיים והרחבות  1שם התכנית: תוספת 

 , שכ' רוממה4קדושת אהרון  דיור ברח'
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
 212-1162302 מס'

 לוקהללא איחוד וח איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 6419 שינוי

 64 ביטול
 / א0144מק/  כפיפות
 / ב0266 כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .  2ירושלים שכונת רוממה רחוב: קדושת אהרון יישוב: 
 X: 219908ורדינטה קוא

 Y: 633748קואורדינטה 
 

 גושים וחלקות:
 .21חלקות במלואן: מוסדר,  01499גוש: 

 

 מטרת התכנית:
יח"ד  4קומות על בנין קיים לשם תוספת  4תוספת 

 והרחבת יח"ד קיימות.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מיוחד לאזור מגורים ג'. 4מאזור מגורים ייעוד .שינוי 2
קומות חלקיות חדשות  4לתוספת .קביעת בינוי 4

 ולהרחבות, הכל בהתאם לנספח הבינוי
מ"ר, מהם  4064בהיקף של בנייה . קביעת שטחי 0

 מ"ר שטחי שירות. 324-מ"ר שטחים עיקריים ו  2441
 . שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין חדשים.2
 יח"ד. 42. קביעת מס' יח"ד לסה"כ 0
קומת מרתף  2מעל  קומות 2 -. הגדלת מס' הקומות מ6
 קומות מרתף. 4קומות מעל  6 -ל
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית.3
 . קביעת תנאים למתן היתר בניה.4
 . קביעת הוראות בגין חלקי מבנים להריסה.9

 . קביעת הוראות בגין עצים לנטיעה.21
 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 
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ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה ם, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבעיתוני

                    טלפון:  92121ירושלים  2ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-6491460

ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 14-6496422טלפון: 

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

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

 .2949 -תשמ"ט 
 

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

212-1199911   
יח"ד  4קומות עבור תוספת  1שם התכנית: תוספת 

 , מקור ברוך.229ברח' רש"י 
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

תכנית מתאר מקומית  ירושלים מופקדתבנייה לתכנון ול
 212-1169900 מס'

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 64 ביטול

 0144 כפיפות
 / ב0266 כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .  229לים רחוב: רש"י ירושיישוב: 
הבניין נשוא התוכנית ממוקם בסוף רח' רש"י פינת שרי 

 ישראל.
 X: 219707קואורדינטה 
 Y: 632956קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .240חלקות במלואן: מוסדר,  01136גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 יח"ד חדשות. 2קומות עבור תוספת  4תוספת  -

 

 עיקרי הוראות התכנית:
במערך יעודי הקרקע כמפורט להלן: מאזור  . שינוי2

 לאזור מגורים ג'. 0מגורים 
 .  קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן:4
o  יח"ד  2קומות עבור בניית  4קביעת בינוי לתוספת

 חדשות, בהתאם לנספח הבינוי.
 מ"ר 440-בשטח וקביעתם לבנייה . הגדלת שטחי ה0

מ"ר שטחי  262-מ"ר שטחים עיקריים ו 664-)מתוכם
 שירות(.

 .  קביעת קווי בניין חדשים.2
 יח"ד. 22יח"ד, סה"כ  2. קביעת תוספת של 0
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 קומות. 0-קומות ל 0. הגדלת מס' הקומות מ 6
 .  קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית.3
 .  קביעת תנאים למתן היתר בניה.4
 . קביעת הוראות בגין הריסה9
 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים ממועד פרסומה 
מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ל

                    טלפון: 92121ירושלים  2ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-6491460

ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
תנגדות לתכנית לא תתקבל ולא ה, 14-6496422טלפון: 

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(, 

 .2949 -תשמ"ט 
 

 ליםמחוז:  ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירוש
הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית מתאר 

מקומית והודעה מתוקנת בדבר הפקדת תכנית מתאר 
 212-1111001מקומית מספר 

, 469שם התכנית: הרחבות יח"ד ברח' אהל יהושע 
 רוממה

נמסרת בזאת הודעה על ביטול הודעת הפקדת תכנית 
שפורסמה בעיתונים  212-1100334 מס'מתאר מקומית 

, 6261ובילקוט הפרסומים  43/13/4124בתאריך 
. וכי 26/14/4124, בתאריך 0404התשעב, עמוד 
 –לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה  49בהתאם לסעיף 

)להלן: "החוק"(, מופקדת במשרדי הועדה  2960
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה בנייה המחוזית לתכנון ל
ת ירושלים תכנית מתאר מקומי בנייה המקומית לתכנון ול

 212-1100334מספר 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 / ב0266 כפיפות
 0144 כפיפות
 9042 כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .  6,   2ל יהושע ירושלים רחוב: אוהיישוב: 
 X: 219709קואורדינטה 
 Y: 633528קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .229חלקות במלואן: מוסדר,  01406גוש: 
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 קומות. 0-קומות ל 0. הגדלת מס' הקומות מ 6
 .  קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית.3
 .  קביעת תנאים למתן היתר בניה.4
 . קביעת הוראות בגין הריסה9
 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים ממועד פרסומה 
מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ל

                    טלפון: 92121ירושלים  2ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-6491460

ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
תנגדות לתכנית לא תתקבל ולא ה, 14-6496422טלפון: 

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(, 

 .2949 -תשמ"ט 
 

 ליםמחוז:  ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירוש
הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית מתאר 

מקומית והודעה מתוקנת בדבר הפקדת תכנית מתאר 
 212-1111001מקומית מספר 

, 469שם התכנית: הרחבות יח"ד ברח' אהל יהושע 
 רוממה

נמסרת בזאת הודעה על ביטול הודעת הפקדת תכנית 
שפורסמה בעיתונים  212-1100334 מס'מתאר מקומית 

, 6261ובילקוט הפרסומים  43/13/4124בתאריך 
. וכי 26/14/4124, בתאריך 0404התשעב, עמוד 
 –לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה  49בהתאם לסעיף 

)להלן: "החוק"(, מופקדת במשרדי הועדה  2960
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה בנייה המחוזית לתכנון ל
ת ירושלים תכנית מתאר מקומי בנייה המקומית לתכנון ול

 212-1100334מספר 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 / ב0266 כפיפות
 0144 כפיפות
 9042 כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .  6,   2ל יהושע ירושלים רחוב: אוהיישוב: 
 X: 219709קואורדינטה 
 Y: 633528קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .229חלקות במלואן: מוסדר,  01406גוש: 
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 מטרת התכנית:
 הרחבות דיור ליח"ד קיימות. 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי במערך יעודי הקרקע כמפורט להלן: מאזור   4.4.2

 מגורים מיוחד לאזור מגורים ג'.
קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן:   4.4.4

 א' ב' ג' וד' -קביעת בינוי להרחבות דיור בקומות:
 , כאמור.בנייה קביעת קווי בניין ל  4.4.0
 6240  -בשטח וקביעתם לבנייה הגדלת שטחי ה  4.4.2

מ"ר  2242-מ"ר שטחים עיקריים ו 0112 -מ"ר )מהם:
 שטחי שירות(

 צוע למימוש התוכנית, כאמור.קביעת שלבי בי  4.4.0
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר   4.4.6
 בשטח.בנייה 
קביעת הוראות בגין מבנים, וסגירות חניה   4.4.3

 להריסה.
 

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

כל  . www.pnim.gov.ilשל משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה י הועדה המחוזית לתכנון לבעתונים, למשרד

                    טלפון: 92121ירושלים  2ירושלים, שלומציון 
ועדה  העתק התנגדות יומצא למשרדי:, 14-6491460

ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 14-6496422טלפון: 

שה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תידון אלא אם כן הוג
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 

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

 .2949 –תשמ"ט 
 

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

 / ה2200 מס'ת מפורט
שם התכנית: הרחבות דיור ותוספת קומה ברח' גבעת 

 , שכ' גבעת שאול21שאול 
לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 / ה2233 מס'מקומית ברמה מפורטת 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
כנית שמכוחה ניתן להוציא ת והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 64 ביטול
 / ד2233 ביטול

 / ב0266 כפיפות
 0144 כפיפות
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
שכ' גבעת , 23ירושלים רחוב: שכ גבעת שאול יישוב: 
גאון ממזרח, רח' גבעת שאול מצפון, רח' עמרם  שאול,

 רח' נג'ארה ממערב 
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 

 גושים וחלקות:
 .64חלקי חלקות: מוסדר,  01192גוש: 

 X: 218340קואורדינטה 
 Y: 633230קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 הרחבות דיור ותוספת קומה .

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מיוחד למגורים ג' . 4מאזור מגורים ייעוד . שינוי 2
 כמפורט להלן :בנייה . קביעת בינוי לתוספות 4

+ , 6.11+ ,0.11+ , 1.11 יותרו הרחבות דיור במפלסים
להרחבות  24.11תותר תוספת קומה במפלס  +9.11

 + .9.11הדירות במפלס 
 , כאמור .בנייה. קביעת קווי בנין ל0
  6291.9 -בשטח וקביעתם לבנייה . הגדלת שטחי ה2
מ"ר  2463.49 -מ"ר שטח עיקרי ו 2940.62"ר מתוכם מ

 שטחי שירות.
 , כאמור .בנייה . קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות ה0
בנייה . קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 6

 בשטח.
 . קביעת הוראות בדבר עצים לשימור .3
. קביעת בינוי לתוספת מעליות בפירי חדרי המדרגות 4

 הקיימים.
 . קביעת הוראות להריסה.9
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 6002ובילקוט הפרסומים  40/24/4122

 .10/12/4124, בתאריך 2341
 

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

וכן במשרדי: ועדה . 14-6491460טלפון:  92121
ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה14-6496422טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

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

 / ב1492 מס'מפורטת 
 שם התכנית: הכשרת בנין קיים למגורים בבית חנינה

לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 / ב0462 מס'מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות: היתרי בנייה
 היתרים או הרשאות
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 המתייחסת לתכניות הבאות: 
 מספר התכנית סוג היחס

 / א0204במ/  שינוי
 0462 שינוי

 / ב0266 כפיפות
 0144 כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 שכ' בית חנינא, ירושליםיישוב: 
 ו כחול.הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בק

 גושים וחלקות:
 בהסדר:

 .443חלקות במלואן:  01621גוש: 
 X: 637375קואורדינטה 
 Y: 222085קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 הכשרת בנין קיים למגורים בבית חנינה

 

 עיקרי הוראות התכנית:
טח מיוחד , דרך וש 2הקרקע מאזור מגורים ייעוד שינוי  -

 ך ומבנים ומוסדות ציבור ., דרלבנין ציבורי לאזור מגורים ב'
 :בנייה קביעת הוראות  -
  622מ"ר, מהם  924בהיקף של בנייה קביעת שטחי  -

 מ"ר  שטחי שירות . 013 -מ"ר שטחים עיקריים ו
 שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין חדשים . -
 . 0 -קביעת מס' יח"ד ל -
מרפסות וקירוי  קביעת הוראות בגין הריסת גדרות, -

 ת.מרפסו
 קביעת הוראות בגין עצים בוגרים לנטיעה . -
בנייה קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר  -

 בשטח.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 6096ובילקוט הפרסומים  43/12/4124

 .40/10/4124, בתאריך 0444
 

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

. וכן במשרדי: ועדה 14-6491460טלפון:  92121
ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה14-6496422טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.ilפנים של משרד ה האינטרנט ובאתר
 

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

 / ב4904 מס'מפורטת 
בבנין בנייה שם התכנית: תוספת יח"ד קומות ואחוזי 

 מגורים בג'בל מוכבר
לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

בדבר אישור תכנית מתאר , 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 / ב4902 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: 

 מספר התכנית סוג היחס
 / א4640 ביטול
 64 ביטול

 / ב0266 כפיפות
 0144 כפיפות

 

 הכלולים בתכנית ומקומם:השטחים 
 ירושלים    .יישוב: 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 גושים וחלקות:

 .2חלקות במלואן: לא מוסדר,  02400גוש: 
 X: 222430קואורדינטה 
 Y: 627065קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 ומספר קומות .בנייה קרקע והגדלת זכויות ייעוד שינוי 

 

 אות התכנית:עיקרי הור
לאזור  6שינוי במערך יעודי הקרקע מאזור מגורים 

 מגורים א' .
 כמפורט להלן :בנייה . קביעת בינוי לתוספות 4
( 11.11הפיכת שטח שרות בקומת קרקע מפלס ) -

 ( חדשה .2לשטח  עיקרי לשם יצירת יח"ד )
בקומה ראשונה / מפלס בנייה קביעת בינוי לתוספות  -
יחידות דיור קיימות ,  4חבת +( , לשם הר 4.41)

 בהתאם לנספח בינוי .
קביעת בינוי להשלמת קומה שניה ותוספת יח"ד חדשה  -

, קביעת בינוי לתוספת קומה שלישית מפלס +(041פלס )במ
 .יח"ד בהתאם לנספח בינוי 4תוספת +( לשם 4.41)
 , כאמור .בנייה . קביעת קווי בנין  ל0
 924.41 -עתם לבשטח וקביבנייה . הגדלת שטחי ה2

 30.49 -מ"ר שטחים עיקריים ו 464.02מ"ר )מתוכם 
 מ"ר שטחי שירות (.

 3 -יחידות דיור ל 0 -. הגדלת מספר יחידות הדיור מ0
 יחידות דיור .

 , כאמור בנייה . קביעת שלבי ביצוע להקמת  תוספות ה6
 בנייה . קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 3
 ת להריסה.. קביעת הוראו4

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 6222ובילקוט הפרסומים  40/10/4124

 .22/13/4124, בתאריך 0242
 

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

ה . וכן במשרדי: ועד14-6491460טלפון:  92121
ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה14-6496422טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.ilשל משרד הפנים  האינטרנט ובאתר
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 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:ירושלים
מקומית ברמה הודעה בדבר אישור תכנית מתאר 

 22944 מס'מפורטת 
 שם התכנית: הרחבת יח"ד בבנין מגורים בשכ' צור בהאר

לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 22644 מס'מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
מכוחה ניתן להוציא תכנית ש והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 / א4014 שינוי

 64 ביטול
 / ב0266 כפיפות
 0144 כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 שכ' צור באהר, ירושליםיישוב: 
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 X: 627100קואורדינטה 
 Y: 221775קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 לשם הרחבת יחידות דיור קיימות .בנייה תוספות 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 לאזור מגורים א' . 0מאזור מגורים מיוחד ייעוד שינוי 

בקומות  מרתף, קרקע, בנייה . קביעת בינוי לתוספות 4
ראשונה ושניה, לשם הרחבת היח"ד הקיימות ויצירת 

 . 2ח"ד חדשות, בהתאם לנספח הבינוי מס' שתי י
 כאמור .בנייה . קביעת קווי בנין ל0
מ"ר  623.0 -וקביעתם לבנייה . הגדלת שטחי ה2

 שטחים עיקריים.
 0יח"ד סה"כ  0 -יח"ד ל  0 -. הגדלת מספר יח"ד מ0

 יח"ד.
 , כאמור.בנייה . קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות ה6
 .בנייהיעת תנאים למתן היתר קביעת הוראות בינוי וקב .3
. קביעת הוראות בגין שינוי מיקום המעבר הציבורי 4

 להולכי רגל לצד המזרחי למגרש.
 . קביעת הוראות בגין גדרות וגג רעפים להריסה .9

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 6201ובילקוט הפרסומים  21/14/4124

 .46/13/4124, בתאריך 0226
 

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

. וכן במשרדי: ועדה 14-6491460טלפון:  92121
ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה14-6496422טלפון: 
דים האמורים פתוחים לקהל, בימים ובשעות שהמשר

 .www.pnim.gov.ilשל משרד הפנים  האינטרנט ובאתר
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 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 21090 מס'מפורטת 
שם התכנית: הרחבת כל יחידות הדיור  הקיימות 

 , שכ' נוה יעקב 20בבנין , רח' מאיר בלבן 
לחוק התכנון  223בזה הודעה, בהתאם לסעיף  נמסרת

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 24093 מס'מקומית ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 64 יטולב

 2024 ביטול
 / א0913מק/  ביטול
 0913 ביטול
 2320 ביטול

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 שכונת נוה יעקב, 20ירושלים רחוב: בלבן מאיר יישוב: 
מצפון רח' מעגלות הרב פרדס, ממזרח רח' אשר גולאק  

 ממערב רח' הרב פרדס.
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 

 גושים וחלקות:
 .9חלקות במלואן: מוסדר,  01620גוש: 

 X: 223075קואורדינטה 
 Y: 639075קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 .בנייה הרחבות דיור והוספת שטחי 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מיוחד לאזור מגורים ב' .  0מגורים ייעוד . שינוי 2
. קביעת בינוי לתוספות בעמודות לשם הרחבת כל 4

 ידות הדיור הקיימות בבנין .יח
. קביעת בינוי לתוספת קומה עבור הרחבה על הגג 0

 לדיירי הקומה העליונה.
מ"ר מהם  6124.0  -לבנייה . קביעת היקף שטחי 2

 .מ"ר שטחי שירות 2069.96 -ושטחים עיקריים  2224.02
 כאמור . ,בנייה. קביעת קווי בנין ל0
 . קביעת השימושים בשטח למגורים .6
 . קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבניה, כאמור .3
בנייה . קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 4

 בשטח.
 . קביעת הוראות בגין עצים לעקירה .9

 . קביעת הוראות בגין מבנה להריסה.21
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
שע, עמוד , הת6210ובילקוט הפרסומים  19/13/4121

 .14/13/4121, בתאריך 0390
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  2מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל

. וכן במשרדי: ועדה 14-6491460טלפון:  92121
ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

ן בה רשאי לעיימעוניין , וכל ה14-6496422טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

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

 20149 מס'מפורטת 
 שם התכנית: גן ילדים בסילואן

וק התכנון לח 223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 20449 מס'מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 64 ביטול
 / א4340 ביטול

 / א0144מק/  כפיפות
 / ב0266 כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 ירושלים שכונה: סילוואן רחוב: עין א לוזה.יישוב: 
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 גושים וחלקות:
 , לא מוסדר.01941גושים בחלקיות: 

 X: 222875קואורדינטה 
 Y: 629100קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 צירת מסגרת תכנונית להקמת גן ילדים .י
 

 עיקרי הוראות התכנית:
של קרקע מאזור מגורים לשימור ושיקום ייעוד שינוי  -

 מיוחד ושצ"פ למבנים למוסדות ציבור לחינוך.
 .מרבי קביעת מספר הקומות ה -
 . 1.11מטר מעל  29.36 -למרבי קביעת גובה  -
 -ין  להמירביים לסה"כ הבנבנייה קביעת שטחי ה -

 -מ"ר שטחים עיקריים ו2032.31מ"ר )מתוכם  4220.11
 מ"ר שטחי שירות( . 2120.01

 קביעת קווי בנין מירביים חדשים . -
 קביעת הוראות בגין חניה תת קרקעית . -
 קביעת הוראות בינוי ופיתוח . -
 קביעת הוראות בגין מבנה להריסה. -
 קביעת תנאים להוצאת היתר בניה. -

 

הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על 
, התשעג, עמוד 6299ובילקוט הפרסומים  46/21/4124

 .29/22/4124, בתאריך 904
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  2מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל

. וכן במשרדי: ועדה 14-6491460טלפון:  92121
ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא ה בניימקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה14-6496422טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

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

 20921 ס'ממפורטת 
שם התכנית: הריסת בנין קיים והקמת בנין מגורים 

 ומשרדים בשכונת שיח ג'ארח
לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 20620 מס'מקומית ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 4969 שינוי

 0144 כפיפות
 / ב0266 כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 שכונת שיח ג'ארח , ירושליםיישוב: 
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 גושים וחלקות:
 בהסדר:

 .0חלקות במלואן:  01016: גוש
 X: 221700קואורדינטה 
 Y: 633125קואורדינטה 

 מטרת התכנית:
מת בנין מגורים ומשרדים יצירת מסגרת תכנונית להק

 .חדש בשטח
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .לאזור מגורים מיוחד ומשרדים 0ים מאזור מגורייעוד שינוי  -
 חדש . לבנין מגורים ומשרדיםבנייה קביעת זכויות  -
מ"ר מתוכם  4421.04 -לבנייה קביעת שטחי ה -

 מ"ר שטחי שירות . 993.34 -מ"ר עיקריים ו 2424.32
 .20 -ל 0 -הגדלת מס' יחידות דיור מ -
 קביעת שלבי ביצוע להקמת בנין חדש . -
בנייה קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר  -

 בשטח .
 קביעת הוראות בגין הריסה . -
 יעת הוראות לשימור והעתקת ועקירת עצים .קב -

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 6246ובילקוט הפרסומים  22/19/4124

 .40/21/4124, בתאריך 206
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  2מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל

. וכן במשרדי: ועדה 14-6491460טלפון:  92121
ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה14-6496422טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

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

 20019 מס'מפורטת 
שטח והגדלת זכויות במגרש, ייעוד שם התכנית: שינוי 

 ג'אבל אלמוקבר
לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 20346 מס'מקומית ברמה מפורטת 

 יחוד וחלוקהללא א איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 / א4640 ביטול
 64 ביטול

 / א0144מק/  כפיפות
 / ב0266 כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 שכ' ג'בל מוכבר , ירושליםיישוב: 
 הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.הכל על פי 

 גושים וחלקות:
 , לא מוסדר.01940גושים בחלקיות: 

 X: 223300קואורדינטה 
 Y: 629350קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
שטח למגורים, מבנה ציבור, שצ"פ ודרך,  ייעוד שינוי 

 בניינים , מבנה ציבור ושצ"פ . 21 -לצורך תוספת יח"ד ב
 

 ת:עיקרי הוראות התכני
שטח משטח נוף פתוח ושצ"פ לאזור ייעוד . שינוי 2

 מגורים ג', למבנים ומוסדות ציבור, לשצ"פ ולדרך.
בניני מגורים חדשים בני  21. קביעת בינוי עבור הקמת 4
יח"ד וקביעת בינוי עבור  31קומות כל אחד לשם יצירת  2

 הקמת מבנה ציבור.
 למבני המגורים בהיקף שלבנייה . קביעת שטחי ה0

 2461מ"ר שטחים עיקריים,  3643מ"ר, מתוכם  20,122
מ"ר שטחי קומות חניה.  0262מ"ר שטחי שירות ו 

 902מ"ר שטח מרבי,  2042ולמבנה הציבורי בהיקף של 
מ"ר  001 -מ"ר שטחי שירות ו  61מ"ר שטחים עיקריים, 

 שטחי חניה תת קרקעית.
 . קביעת קווי בנין.2
יור ומספר יחידות הדיור . קביעת תמהיל גודל יחידות ד0
מיח"ד יהיו יח"ד קטנות בשטח  21%יח"ד מהם  31 -ל 

 מ"ר. 40עיקרי של 
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 . קביעת תנאים למתן היתר בניה.6
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.3
. קביעת מספר הקומות בכל אחד מהבניינים בהתאם 4

 לנספח הבינוי.
 . קביעת שימושים עבור מבנה ציבור.9

 

הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על 
, התשעג, עמוד 6299ובילקוט הפרסומים  46/21/4124

 .29/22/4124, בתאריך 909
 

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

. וכן במשרדי: ועדה 14-6491460טלפון:  92121
ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא יה בנימקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה14-6496422טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

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

 20091 מס'מפורטת 
שטח ייעוד ושינוי בנייה שם התכנית: הגדלת זכויות 

 למגורים למסחר ותעסוקה ואדי אלגוז
לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 20394 מס'מקומית ברמה מפורטת 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  אות:והרשהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 4609 שינוי

 64 ביטול
 / ב0266 כפיפות
 0144 כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 רחוב אל חרירה., ירושלים רחוב: ואדי אל ג'וזיישוב: 
 ריט בקו הכחול.הכל על פי הגבולות המסומנים בתש

 

 גושים וחלקות:
 .241חלקי חלקות: מוסדר,  01106גוש: 

 X: 222275קואורדינטה 
 Y: 632675קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית למבנה מגורים קיים ולהקמת 

 מבנה משולב למגורים ומסחר.
 

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

 ומסחר.
. קביעת בינוי למבנה קיים בן קומה אחת, המיועד לשימור, 4

 מ"ר. 011בהתאם לנספח הבינוי ובשטח מרבי של 
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 . קביעת הוראות לשימור המבנה המיועד.0
קומות  2. קביעת בינוי למבנה מסחר ומגורים חדש בן 2

מעל שלוש קומות חניה תת קרקעית. קומות החניה יהיו 
 בניינים.משותפות לשני ה

. קביעת שימושים בבנין החדש כדלקמן: בשתי הקומות 0
הראשונות ספא ומועדון כושר, בשתי הקומות העליונות, 

 מגורים.
מרבי למבנה החדש, בהיקף של בנייה . קביעת שטח 6

מ"ר שטחי  2411מ"ר שטחים מרביים, מתוכם  0121
מ"ר שטחים עיקריים  2169חניון ומחסנים תת קרקעיים. 

 מ"ר שטחי שירות מעל הקרקע. 232ו 
. קביעת הוראות להריסת מבנה קיים בן קומה אחת 3

מאוחרות מהמבנה המיועד בנייה ולהריסת תוספות 
 לשימור.

 . קביעת קווי בניין חדשים.4
 . קביעת תנאים להוצאת היתר בניה.9

 . קביעת הוראות לטיפול בעצים בוגרים.21
 

נים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתו
, התשעב, עמוד 6261ובילקוט הפרסומים  41/13/4124

 .26/14/4124, בתאריך 0400
 

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

. וכן במשרדי: ועדה 14-6491460טלפון:  92121
רושלים  י 2ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה14-6496422טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:ירושלים
 24101 מס'הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 מגורים ראס אלעמוד שם התכנית: תוספת יח"ד במגרש
לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 22104 מס'מקומית 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 פר התכניתמס סוג היחס
 64 ביטול
 4664 ביטול

 / ב0266 כפיפות
 / א0144מק/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 שכונת: ראס על עמוד., ירושליםיישוב: 
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

 

 גושים וחלקות:
 .40חלקי חלקות: לא מוסדר,  49944גוש: 

 X: 223350קואורדינטה 
 Y: 630350אורדינטה קו
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 מטרת התכנית:
 קומות. 2יצירת מסגרת תכנונית לשני בניני מגורים בני 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מיוחד למגורים ג'. 0שטח מאזור מגורים ייעוד . שינוי 2
קומות ולמבנה חדש בן  2. קביעת בינוי לבניין קיים בן 4
קומות מעל קומת חניה תת קרקעית בהתאם לנספח  2

 נוי.הבי
יח"ד,  2 -. קביעת מס' יחידות הדיור המרבי: בבניין א' 0

 יח"ד. 4 -ובבניין ב' 
המרביים בבניין א' וקביעתם ל בנייה . הגדלת שטחי ה2

מ"ר  44מ"ר שטחים עיקריים,  420מ"ר. מתוכם  493
 שטחי שירות מעל הקרקע.

. הגדלת שטחי הבנייה המרביים בבנין ב' וקביעתם ל 0
מ"ר  264מ"ר שטחים עיקריים,  061כם מ"ר, מתו 2230

מ"ר שטחי שירות  220שטחי שירות מעל הקרקע ו 
 וחניה תת קרקעיים.

 . שינוי קווי בניין וקביעת קווי בניין חדשים.6
בנייה . קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 3

 בשטח.
 . קביעת הוראות בגין מבנים וגדרות להריסה.4
 ין עצים לשימור ולהעתקה.. קביעת הוראות בג9

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 6246ובילקוט הפרסומים  14/19/4124

 .40/21/4124, בתאריך 209
 

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

ן במשרדי: ועדה . וכ14-6491460טלפון:  92121
ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה14-6496422טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:ירושלים
 24119 מס'ור תכנית מתאר מקומית הודעה בדבר איש

  -שם התכנית: הקמת בנין חדש במגרש מגורים 
 צור באהר

לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 22446 מס'מקומית 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
ן להוציא תכנית שמכוחה נית והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 64 ביטול
 / א4014 ביטול

 / ב0266 כפיפות
 0144 כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 ,שכונת: צור באהר, ירושליםיישוב: 
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.
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 גושים וחלקות:
 , לא מוסדר.01393יות: בחלקגושים 

 X: 223100קואורדינטה 
 Y: 626625קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 קומות. 2יצירת מסגרת תכנונית להקמת בנין חדש בן 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מיוחד לאזור  0שטח מאזור מגורים ייעוד . שינוי 2

 מגורים ג'.
 2 . קביעת הוראות בינוי ופיתוח למבנה מגורים אחד בן4

 קומות מעל קומת חניה תת קרקעית.
 קומות. 4. הגדלת מס' יחידות הדיור המרבי ל 0
 2044המרביים וקביעתם ל בנייה . הגדלת שטחי ה2

מרביים מעל בנייה מ"ר שטחי  2124מ"ר. מתוכם: 
מ"ר שטחי קומת חניה תת קרקעית  021 -הקרקע ו
מ"ר שטחים  423מעל הקרקע כוללים בנייה .שטחי ה

 מ"ר שטחי שירות . 232 -ם  ועיקריי
 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור ולהעתקה.0
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.6
 . קביעת קווי בניין.3
בנייה . קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 4

 בשטח.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 6264ובילקוט הפרסומים  21/14/4124

 .12/19/4124, בתאריך 6424
 

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

. וכן במשרדי: ועדה 14-6491460טלפון:  92121
ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה  מעוניין, וכל ה14-6496422טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

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

 212-1149190 
קומות לשם תוספת יחידות  1ת שם התכנית: תוספ

 שועפט ,דיור
לחוק התכנון  223בזה הודעה, בהתאם לסעיף  נמסרת

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 212-1129090 מס'מקומית 

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

 היתרים או הרשאות
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 / א0206/ במ ביטול
 64 ביטול

 / ב0266 כפיפות
 / א0144מק/  כפיפות
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ועפט, שירושליםיישוב: 

 גושים וחלקות:
 .20חלקות במלואן: לא מוסדר,  01029גוש: 

 X: 221856קואורדינטה 
 Y: 635909קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 קיים.קומות לשם תוספת יח"ד על בניין  4תוספת 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מיוחד למגורים ב'.   2של קרקע מאזור מגורים ייעוד שינוי  -
יח"ד,  2קומות לשם תוספת  4קביעת בינוי לתוספת  -

הסבת שטח מסחרי למגורים בקומת הקרקע לשם 
 יח"ד.  4תוספת 

קומות  2-קומות ל 4-הגדלת מספר הקומות המירבימ -
 מעל קומת מרתף.

מ"ר  2204.10טחי הבנייה בהיקף של קביעת ש -
מ"ר  202.10מ"ר  שטחים עקריים  ו  2116.94)מתוכם 

 שטחי שירות(.
 קביעת קווי בניין חדשים . -
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית. -
 קביעת תנאים למתן היתר בניה. -
 קביעת הוראות בגין עצים לשימור והעתקה. -
 קביעת הוראות בגין הריסה. -

 

ה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך הודע
, התשעג, עמוד 6299ובילקוט הפרסומים  46/21/4124

 .29/22/4124, בתאריך 900
 

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

. וכן במשרדי: ועדה 14-6491460טלפון:  92121
ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא בנייה ולמקומית לתכנון 

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה14-6496422טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

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

 212-1191404 
 יחידות דיור קיימות 1שם התכנית: הרחבת 

לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 212-1161202 מס'מקומית 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 2226 ביטול
 2923 ביטול
 64 ביטול
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 מספר התכנית סוג היחס
 / א0144מק/  כפיפות
 / ב0266 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .  4ירושלים רחוב: אלזה יישוב: 

 . 2932בני ביתך, הבנוי משנת בנייה מגרש יחיד באזור ל
 

 גושים וחלקות:
 .264חלקות במלואן: וסדר, מ 01242גוש: 

 X: 219353קואורדינטה 
 Y: 630695קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 יחידות דיור קיימות, ניות. 4הרחבת 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 לאזור מגורים ב'. 0.  שינוי מאזור מגורים 2
 .  קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן:4

גות קיים ובניית א. קביעת בינוי להריסת חדר מדר     
חדר מדרגות חדש לשם יצירת מפלסים חדשים לדירות 

 הקיימות. 
יחידות הדיור הקיימות  4ב. קביעת בינוי להרחבת      

 בהתאם  לנספח הבינוי.
מ"ר  060 -מרביים בחלקה לבנייה .  קביעת שטחי 0

 מ"ר שטחי שירות 230 -מ"ר שטחים עיקריים ו 091מתוכם 
קומות  2 -קומות ל 0 -ת מ.  הגדלת מספר קומו2

 מעל קומת מרתף. 1.11ממפלס 
 .  קביעת קווי בניין לבניה, כאמור.0
 .  קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.6
 .  קביעת תנאים למתן היתר בניה.3
 .  קביעת הוראות בגין עצים לשימור ולעקירה.4
 .  קביעת הוראות בגין גדרות וחלקי מבנים להריסה.9

 

קדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפ
, התשעג, עמוד 6010ובילקוט הפרסומים  26/22/4124

 .46/22/4124, בתאריך 2024
 

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

. וכן במשרדי: ועדה 14-6491460טלפון:  92121
ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא ה בניימקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה14-6496422טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

 מחוז:  ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
 / א1109 מס'הודעה בדבר דחיית תכנית מתאר מקומית 

לשם הרחבת בנייה שם התכנית: קביעת בינוי לתוס' 
 , שכ' גונן49יח"ד קיימות. רח' הפלמ"ח 

לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
,בדבר דחיית תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

/א שהודעה על דבר הפקדתה 0436 מס'מקומית 
ובילקוט  14/10/4114פורסמה בעיתונים בתאריך 
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, בתאריך 4064, התשסח, עמוד 0391סומים הפר
14/12/4114. 

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 64 שינוי
 0003 שינוי
 0436 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .  29ירושלים רחוב: הפלמ"ח יישוב: 

 קואורדינטות על פי רשת ישראל החדשה :
 429/411 - 429/911אורך בין 
 601/401 - 601/430רוחב בין 

 הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 גושים וחלקות:

 .413, 02חלקות במלואן:  01113גוש: 
 

 מטרת התכנית:
 מיוחד לאזור מגורים מיוחד. 2א. שינוי שטח מגורים 

 ב. קביעת הבינויים הבאים בשטח:
זית ב' באיזור הח -בקומות קרקע א' ובנייה . תוספת 2

 הדרומית והצפונית לשם הרחבת יח"ד קיימות .
על הגג )קומה ג'( לשם הרחבת יח"ד בנייה . תוספת 4

קיימות )בקומה ב'( הכל לשם הרחבת יח"ד קיימת 
 בהתאם לנספח הבינוי ובהתאם לקיים בשטח.

 כאמור .בנייה ג. קביעת קווי בנין חדשים לןתוספות ה
 -המירביים לה בנייוקביעת שטחי ה  063.32ד. תוספת 
מ"ר שטחים עיקריים  4220.44מ"ר )מתוכם   4422.92

 שטחי שירות(. 209.32 -ו
בנייה ה. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 

 בשטח.
 2 -ו. תוספות קומה חלקית וקביעת מספר הקומות ל

 קומות מעל קומת מרתף חלקית )קומה עליונה חלקית(.
 גות וקירות להריסה.ז. קביעת הוראות בגין מדר

 

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

כן במשרדי: ועדה , ו14-6491460טלפון:  92121
ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בתכנית, מעוניין כל , 14-6496422טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן בימים
 .www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט באתר

 
 מחוז:  ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים

הודעה בדבר דחיית תכנית מתאר מקומית ברמה 
 / א22121 מס'מפורטת 

שם התכנית: הרחבת יח"ד לכל הבנין ברח'  בן זאב  , 
 שכונת רמות

לחוק התכנון  223בזה הודעה, בהתאם לסעיף  נמסרת
,בדבר דחיית תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

/ א שהודעה על 22124 מס'מקומית ברמה מפורטת 
 12/10/4124דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים בתאריך 

, 0962ב, עמוד ", התשע6226ובילקוט הפרסומים 
 .26/10/4124בתאריך 
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 וחלוקהללא איחוד  איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 64 ביטול
 0010 ביטול

 0144 כפיפות
 / ב0266 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .  022 -024רחוב: בן זאב ישראל  ,ירושליםיישוב: 

 ,שכונת רמות 
 X 218/300קואורדינטה 
 Y 635/975קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 גושים וחלקות:

 .3חלקי חלקות: מוסדר,  01301גוש: 
 

 מטרת התכנית:
 הרחבת דיור לכל יח"ד הבנין

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 כמפורט להלן :בנייה . קביעת  בינוי  לתוספת 2

, ג', ד', , ב'בקומות א'בנייה ספת קביעת בינוי לתו
 .בהתאם לנספח בינוי

 , כאמור .בנייה . קביעת קווי בנין חדשים  לתוספת ה4
 0430.40 -בשטח וקביעתם לבנייה . הגדלת שטחי ה0

 432.21 -מ"ר שטחים עיקריים ו  0110.40מ"ר )מתוכם 
 מ"ר שטחי שירות(. 

 אמור ., כבנייה . קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות ה2
בנייה . קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 0

 בשטח.
 . קביעת הוראות להריסה.6

 

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

וכן במשרדי: ועדה , 14-6491460טלפון:  92121
ירושלים   2פרא ירושלים, ככר סבנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בתכנית, מעוניין כל , 14-6496422טלפון: 
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

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

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

 22919 מס'מפורטת 
שם התכנית: תוספת והרחבות יח"ד ברח' משמר 

 שכונת סנהדריה 0הגבול 
לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

,בדבר דחיית תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
שהודעה על דבר  22646 מס'מקומית ברמה מפורטת 

 40/21/4119הפקדתה פורסמה בעיתונים בתאריך 
, בתאריך 246, התשע, עמוד 6123ובילקוט הפרסומים 

12/22/4119. 
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 ללא איחוד וחלוקה יחוד וחלוקה:א
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 64 שינוי
 2241 שינוי
 / א2224 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 , 0רחוב: משמר הגבול  ,ושליםיריישוב: 

 שכונת סנהדריה, פאג"י .
 442/201מערב מזרח  Yקואורדינטה 
 602/140צפון דרום  Xקואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול
 

 גושים וחלקות:
 .210חלקות במלואן: מוסדר,  01199גוש: 

 

 מטרת התכנית:
יח"ד  2וספת הרחבות יח"ד קיימות, תוספת קומות ות

 חדשות.
 

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

 . 2לאזור מגורים ג' 0מאזור מגורים 
יח"ד  2קומות לשם תוספת  4. קביעת בינוי לתוספת 4

 חדשות.
. קביעת בינוי בקומת מרתף לשם הרחבת יח"ד קיימת 0

 בקומה שמעל . 
דה בפינה דרום מערבים . קביעת בינוי לתוספת בעמו2

 של הבנין לשם הרחבת יח"ד קיימות בבנין .
 . קביעת קווי בניין לבניה.0
 2263.94 -בשטח וקביעתם לבנייה . הגדלת שטחי ה6

 34.40 -מ"ר שטחים עיקריים ו 2190.20מתוכם מ"ר )
 מ"ר שטחי שירות(.

 22 -יחידות דיור ל 3 -. הגדלת מספר יחידות הדיור מ3
 .יחידות דיור

קומות מעל  0 -קומות ל 0 -. הגדלת מספר קומות מ4
 קומת מרתף.

 כאמור.בנייה . קביעת שלבי ביצוע  לתוספות ה9
בנייה . קביעת הוראו בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 21

 בשטח.
 . 11/214. ביטול שטחים מאושרים בהיתר מס' 22
 

הועדה המחוזית  התכנית האמורה נמצאת במשרדי:
ירושלים  2מחוז ירושלים, שלומציון יה בנילתכנון ל

וכן במשרדי: ועדה , 14-6491460טלפון:  92121
ירושלים   2ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בתכנית, מעוניין כל , 14-6496422טלפון: 
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

 .www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט באתר
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 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:בית שמש
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 / כ410בש/  מס'מפורטת 
שם התכנית: מסחר ומשרדים ברח' הרב הרצוג פינת 

 רח' נהר הירדן, שכ' מצפה בית שמש
לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 / כ400בש/  מס'מקומית ברמה מפורטת 

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: 
 מספר התכנית סוג היחס

 / א400מי/  ביטול
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .  49בית שמש רחוב: הרב הרצוג יישוב: 
 .  2בית שמש רחוב: נהר הירדן יישוב: 

 שכונה  ב'  רמת בית שמש 
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 

 גושים וחלקות:
 .64חלקי חלקות:  0041גוש: 
 .00חלקי חלקות:  0026גוש: 

 מוסדר:
 .02 - 29, 42חלקות במלואן:  0202גוש: 
 .62חלקי חלקות:  0202גוש: 

 X: 199450קואורדינטה 
 Y: 627100קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
ממגרש למגורים  ג' מיוחד עם חזית מסחרית ייעוד שינוי 

למסחר ומשרדים , מתקן הנדסי , שצ"פ  ודרך לביטול . 
 נאים , וכיכר עירונית .; מסחר , משרדים וחדר שייעוד ל

 

 עיקרי הוראות התכנית:
ממגורים ג' מיוחד וחזית מסחרית , שצ"פ , ייעוד א. שינוי 

כיכר עירונית , דרך עירונית ומתקנים הנדסיים , למסחר 
 ומשרדים וכיכר עירונית  ללא תוספת שטח עיקרי .

מ"ר   3010 -מ"ר ל  2311 -ב. הגדלת שטחי  השירות מ
  )כולל חניה( .

ג. קביעת שימושים המותרים עבור המסחר מתחת לק' 
הכניסה  ובקומת הכניסה . קביעת השימושים המותרים 

 למשרדים מעל למפלס הכניסה הקובעת .
 ד. שינוי בקווי הבנין כמפורט בתשריט .

 ה. קביעת הוראות בדבר זיקת הנאה לטובת הציבור .
 ו. איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים .

 
ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה ע

, התשעב, עמוד 6226ובילקוט הפרסומים  16/12/4124
 .26/10/4124, בתאריך 0942
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  2מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל

. וכן במשרדי: ועדה 14-6491460טלפון:  92121
בית  21בית שמש, נחל שורק בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי מעוניין , וכל ה14-9911334טלפון:  99211שמש 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 
 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: מטה יהודה  

  מס'ת הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומי
   4/ א/ 011מי/ 

 -ט  22שם התכנית: תוספת קומה ויח"ד במגרש מס' 
 עין נקובה

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

מתאר מטה יהודה מופקדת תכנית בנייה לתכנון ול
 4/ א/ 011מי/  מס'מקומית 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 / א494מי/  ביטול
 / א011מי/  ביטול

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 . עין נקובא   יישוב: 
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול .

 X: 211650קואורדינטה 
 Y: 633400קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .22חלקי חלקות: מוסדר,  01292גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 תוספת קומה ויח"ד למבנה מגורים קיים .

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 369בשטח וקביעתם לסך של בנייה . הגדלת שטחי ה2

 מ"ר שרות וחניה . 469 -מ"ר עיקרי ו 011מ"ר מתוכם 
 . 2 -ל 4 -. הגדלת מס' יח"ד מ4
 . שינוי קווי הבנין.0
 .בנייה . קביעת הוראות בגין הוצאת היתרי 2
 . קביעת הוראות בינוי .0
 . קביעת הוראות בגין שלבי ביצוע .6
 . קביעת הוראות בגין חניה בקומת עמודים .3
 בגין קווי בנין .. קביעת הוראות 4
 . קביעת הוראות בגין סטיה ניכרת .9

 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  2מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל

. וכן במשרדי: ועדה 14-6491460טלפון:  92121
בית  21בית שמש, נחל שורק בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי מעוניין , וכל ה14-9911334טלפון:  99211שמש 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 
 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: מטה יהודה  

  מס'ת הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומי
   4/ א/ 011מי/ 

 -ט  22שם התכנית: תוספת קומה ויח"ד במגרש מס' 
 עין נקובה

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ל

מתאר מטה יהודה מופקדת תכנית בנייה לתכנון ול
 4/ א/ 011מי/  מס'מקומית 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 / א494מי/  ביטול
 / א011מי/  ביטול

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 . עין נקובא   יישוב: 
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול .

 X: 211650קואורדינטה 
 Y: 633400קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .22חלקי חלקות: מוסדר,  01292גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 תוספת קומה ויח"ד למבנה מגורים קיים .

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 369בשטח וקביעתם לסך של בנייה . הגדלת שטחי ה2

 מ"ר שרות וחניה . 469 -מ"ר עיקרי ו 011מ"ר מתוכם 
 . 2 -ל 4 -. הגדלת מס' יח"ד מ4
 . שינוי קווי הבנין.0
 .בנייה . קביעת הוראות בגין הוצאת היתרי 2
 . קביעת הוראות בינוי .0
 . קביעת הוראות בגין שלבי ביצוע .6
 . קביעת הוראות בגין חניה בקומת עמודים .3
 בגין קווי בנין .. קביעת הוראות 4
 . קביעת הוראות בגין סטיה ניכרת .9

 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
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בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 
ן כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכ

ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ל
                טלפון:  92121ירושלים  2ירושלים, שלומציון 

י ועדה . העתק ההתנגדות יומצא למשרד14-6491460
                      מטה יהודה, טלפון:בנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 14-9911444
אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה
 .2949 -מכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט ס
 

 דלית זילבר                           

 יו"ר הועדה המחוזית                           

  חוז ירושליםמ לתכנון ולבניה                          
 
 

 מחוז תל אביב
 

 יפו-אביב, מרחב תכנון מקומי:תל אביב-מחוז: תל
תכנית מתאר מקומית ברמה  הודעה בדבר הפקדת
 4ביוב/ תגפ/ מס' מפורטת 

לקליטת שפכי ביוב של שכונת  ksשם התכנית:קו 
 קריית שלום וסביבתה
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה בנייה לתכנון ול

תל אביב מופקדת תכנית בנייה ול המקומית לתכנון
 2ביוב/ תגפ/  מס'מתאר מקומית ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 023תגפ/  שינוי
 4110תדמת/  שינוי

 0/ 0 תממ/ כפיפות
 3מתא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 יפו    .-תל אביביישוב: 
שטחים ללא שיפוט, הממוקמים באזור שבין שכונת קרית 

 שלום, תל אביב לבין שכונת עזרא, תל אביב
 גושים וחלקות:

 .21, 0 - 0חלקי חלקות:  6120גוש: 
 

 מטרת התכנית:
 הנחת קו ביוב תת קרקעי

 

 ראות התכנית:עיקרי הו
. קביעת המסגרת התכנונית להנחת קו ביוב תת 2

 קרקעי.
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והוראות בניה, לצורך הקמת בנייה . קביעת מגבלות 4
 רצועת תשתיות תת קרקעית לביוב.

. קביעת הוראות בעניין הקמת אתרי התארגנות 0
 זמניים.

 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 

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

בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה ם, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבעתוני
טלפון:  63124יפו -תל אביב 240תל אביב, דרך בגין 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 10-3604046
תל  64תל אביב, שד בן גוריון בנייה מקומית לתכנון ול

קבלת קהל בוועדה , 10-0423264יפו  טלפון: -אביב
 , 22:11 – 22:11עות המחוזית בימים א', ג', ה' ש

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
 .2949 -חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 יפו-ב תכנון מקומי:תל אביבאביב, מרח-מחוז: תל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
 0911תא/ מס' מפורטת 

 שם התכנית:מרכז תרבות וספורט גורן גולדשטיין
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
הועדה מחוז תל אביב ובמשרדי בנייה לתכנון ול

תל אביב מופקדת תכנית בנייה המקומית לתכנון ול
 0944תא/  מס'מתאר מקומית ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 תא/ ל שינוי
 010תא/  שינוי

 024תא/  ינויש
 4401תא/  שינוי
 062תא/  שינוי
 444תא/  שינוי
 2/ 4292תא/  שינוי

 0תא/ ל/  כפיפות
 2תא/ ל/  כפיפות
 2תא/ ג/  כפיפות
 2תא/ ע/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 יפו רחוב: עמיקם    .-תל אביביישוב: 
 .  04יפו רחוב: לבון פנחס -תל אביביישוב: 
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 .  44,   46יפו רחוב: כהן עופר -תל אביבישוב: י
 .  02יפו רחוב: לבון פנחס -תל אביביישוב: 

 

 גבולות התכנית:
השטח נמצא בין הרחובות עופר כהן בצפון, רחוב לבון 
מכיוון מערב, במזרח ובדרום אזור מגורים של שכונת 

 קרית שלום.
 

 גושים וחלקות:
 .39חלקות במלואן:  6942גוש: 
 .40, 30, 20, 24 - 6, 2 - 4חלקי חלקות:  6942גוש: 
 .24 - 23, 21חלקי חלקות:  3160גוש: 
 .24, 26חלקי חלקות:  3160גוש: 

 

 מטרת התכנית:
"מבנים ומוסדות ציבור", ייעוד . מתן זכויות בניה, ב2

 עבור בינוי ופיתוח מרכז תרבות וספורט גורן גולדשטיין. 
כולל בריכה ומגרשי "ספורט ונופש" הייעוד . הגדרת 4

 ספורט לא מקורים כחלק מן המרכז. 
. שמירה על האופי הירוק של המתחם כחלק מציר ירוק 0

 עירוני. 
. הסדרת דרך גישה מהשכונות הסמוכות למרכז ומתן 2

 פתרונות חניה. 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
. שינוי יעודי קרקע של חלק משטחי שצ"פ ליעודים: 2

ר", "ספורט ונופש", ו"דרך ו/או "מבנים ומוסדות ציבו
 טיפול נופי".

ייעוד . קביעת הוראות, זכויות בניה, ושימושים עבור 4
 "מבנים ומוסדות ציבור".
" 2-בהתאם לתכנית "לבנייה מספר קומות וזכויות 

שטח עיקרי ומספר קומות  411%המאפשרת עד 
 . 2-מקסימלי 

 קווי בניין על פי נספח בינוי. 
 . 31%תכסית עד 

"ספורט ונופש" ייעוד לבנייה . קביעת הוראות וזכויות 0
עבור המתקנים הנדרשים לפעילות המרכז. לרבות: 
מגרשי ספורט, בריכות שחיה, פינות ישיבה מצללות וכו' 

 משטח היעוד.  0%בהיקף של 
"דרך ו/או טיפול ייעוד . קביעת הוראות ושימושים ל2

ן חניה על נופי" המסדיר דרכי הגישה למרכז ומתן פתרו
 קרקעי. 

ייעוד "דרך קיימת" ולייעוד . קביעת הוראות ושימושים ל0
 "שטח ציבורי פתוח" כולל הוראות לציר ירוק עירוני. 

 . קביעת הוראות למתחמי עצים לשימור.6
 

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

.כל www.pnim.gov.il פנים של משרד ה האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז נייה בבעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

טלפון:  63124יפו -תל אביב 240תל אביב, דרך בגין 
10-3604044 . 
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קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א', ג', ה' בין השעות 
22:11-22:11 

העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון 
יפו  טלפון: -תל אביב 64תל אביב, שד בן גוריון בנייה ול

10-0423264 
ית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן התנגדות לתכנ 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות בנייה התכנון וה
 .2949 -חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 יפו-אביב, מרחב תכנון מקומי:תל אביב-מחוז: תל

בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה הודעה 
 4149תא/ מס' מפורטת 

 שם התכנית:מתחם לתעשיה רח' תוצרת הארץ
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה בנייה לתכנון ול

ופקדת תכנית תל אביב מבנייה המקומית לתכנון ול
 2129תא/  מס'מתאר מקומית ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 Kתא/  שינוי
 442תא/  שינוי
 2תא/ ע/  שינוי
 / א4440תא/  שינוי
 2/ ב/ 02תמא/  ותכפיפ

 / א2120תא/  כפיפות
 2120תא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .  4,   6יפו רחוב: תוצרת הארץ -תל אביביישוב: 
 גושים וחלקות:

 .216חלקות במלואן:  3192גוש: 
 

 מטרת התכנית:
ייעוד מ 216מטרת התכנית הינה שינוי יעודה של חלקה 

 4440שיה קלה )עפ"י תכנית של מסחר, משרדים ותע
של תעשיה וקביעת השימושים והתכליות ייעוד א'( ל

זה, ללא שינוי בהוראות הבינוי וזכויות ייעוד המותרים ב
 המאושרות היום. בנייה ה

 

 עיקרי הוראות התכנית:
הקרקע ממסחר, ממשרדים ותעשיה קלה ייעוד . שינוי 2

 לתעשייה. 
זה ע"פ ייעוד ב. הוספת תכליות ושימושים מותרים 4

 א. 2120תכנית תקפה 
 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
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בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 
פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על 

ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול
טלפון:  63124יפו -ביבתל א 240תל אביב, דרך בגין 

בלת קהל בוועדה המחוזית בימים א', , ק10-3604046
העתק ההתנגדות , 22:11-22:11ג', ה' בין השעות 

תל אביב, בנייה יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול
 , 10-0423264יפו  טלפון: -תל אביב 64שד 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 כנון וההת
 .2949 -חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 יפו-אביב, מרחב תכנון מקומי:תל אביב-מחוז: תל

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
 4תא/ ל/ מס' מפורטת 

 שם התכנית:מבנים ומוסדות ציבור
התכנון  לחוק 223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 2תא/ ל/  מס'מקומית ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 2תא/ ג/  שינוי
 2תא/ ע/  שינוי
 תא/ ח שינוי
 0623תא/  שינוי

 0תא/ ל/  ביטול
 0060תא/  כפיפות
 / ב4601תא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יפו    .-תל אביביישוב: 

ועבר הירקון, לרבות תכניות בהן  0בכל תחום תכנית ל 
, 0נקבעו תנאים להקמת בניינים ציבוריים על פי תכנית ל 

שלהם נקבעו תנאים על פי פסק דין  פרט לאותם מגרשים
, האמור לעיל מתייחס 2.2.22בבית משפט, עד לתאריך 

לתוכן הפסיקה בלבד וכל יתר ההוראות יחולו עפ"י 
 תכנית זו.

 

 מטרת התכנית:
"תנאים להקמת  - 0 -א. להחליף את תכנית מתאר ל

 בניינים ציבוריים", כפי שיפורט להלן.
מבנים ומוסדות  ב. קביעת הוראות ותנאים להקמת

 ציבור.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 א. קביעת תכליות ושימושים, במבנים ומוסדות ציבור.

ב. קביעת תכליות ושימושים לשימושים נלווים, במבנים 
 ומוסדות ציבור.
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משטח המגרש עבור  411%עד  -ג. קביעת שטחי בניה
משטח  31%שטחים עיקריים, מעל מפלס הכניסה, ועד 

 שטחי שירות, מעל מפלס הכניסה.המגרש עבור 
בהתאם לגודל  -המכסימלי בנייה ד. קביעת גובה ה

 המגרש.
קומות מרתף, מתחת  0ה. מתן אפשרות לבניית עד 

 למפלס הכניסה.
 ו. קביעת קווי הבנין לניצול המגרש באופן אופטימאלי.

 בשטחי המגרשים.בנייה ז. קביעת תכסית ה
 ם ומוסדות ציבור.ח. קביעת הנחיות לפיתוח סביב מבני
 ט. קביעת הנחיות לבנייה בת קיימא.

 י. קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 6210ובילקוט הפרסומים  12/10/4124

 .44/12/4124, בתאריך 0240
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
 01100יפו -תל אביב 001מחוז תל אביב, דרך בגין ה בנייול

. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון 16-1060199טלפון: 
 יפו  טלפון:-תל אביב 09תל אביב, שד בן גוריון בנייה ול

רשאי לעיין בה בימים ובשעות מעוניין , וכל ה16-1001000
 האינטרנט שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilפנים של משרד ה
 
 

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

 0419תא/ מס' מפורטת 
 פינת הנגב 0רח' סולומון -שם התכנית:בנין תעסוקה

לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
ית מתאר , בדבר אישור תכנ1965 –והבניה, התשכ"ה 

 0409תא/  מס'מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 22תא/  שינוי
 Fתא/  שינוי
 4029תא/  שינוי

 2/ א/ 40תמא/  כפיפות
 4/ 2 תמא/ כפיפות
 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 2תא/ ע/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .  20יפו רחוב: הנגב -תל אביביישוב: 
 .  3יפו רחוב: סלומון -תל אביביישוב: 

 .20פינת הנגב  3רח' סלומון 
 אזור התחנה המרכזית הישנה.

 גבולות התכנית:
 רח' סלומון  -ממזרח
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 (44חלקה  4903)גוש  9רח' סלומון  -מצפון
 (26חלקה  4903)גוש  22רח' הנגב  -ממערב
 רח' הנגב. -מדרום

 

 גושים וחלקות:
 .40חלקות במלואן:  4903גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הוראות לבינוי חדש המשתלבות  -התחדשות עירונית

בתכניות החדשות מסביב, הוספת שטחי משרדים 
 ומסחר במע"ר, הגדלת מצאי החניה.

 

 ראות התכנית:עיקרי הו
קרקע למרכז עסקים ראשי ושימושים ייעוד א. הגדרת 

לקומות משרדים מעל קומת קרקע מסחרית ובה קומת 
 גלריה תואמת. 

 0,411ב. הקמת בניין פינתי בשטח עיקרי שלא יעלה על 
קומות ועוד מתקנים  21מ"ר ובגובה שלא יעלה על 

 טכניים על הגג. 
ית לבניין השכן מצפון ג. מתן הוראות בינוי בהתאם לתכנ

 ליצירת רצף בקווי החזיתות. 
משטח  31%ד. קביעת תכסית בנויה על קרקעית של 

 המגרש, כניסות לרכב שרות והולכי רגל במפלס הרחוב. 
קומות תת קרקעיות למרתף חניה, שייבנה  3ה. הקמת 

 על פי התקן התקף לעת הוצאת היתר הבניה. 
 

עיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית פורסמה ב
, התשעב, עמוד 6249ובילקוט הפרסומים  10/10/4124

 .21/16/4124, בתאריך 2624
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
-תל אביב 240מחוז תל אביב, דרך בגין בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 10-3604044טלפון:  63124יפו 
תל  64ד בן גוריון תל אביב, שבנייה מקומית לתכנון ול

רשאי מעוניין , וכל ה10-0423264יפו  טלפון: -אביב
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 
 יפו-אביב, מרחב תכנון מקומי:תל אביב-מחוז: תל

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
 0921תא/ ס' ממפורטת 

בחלקה לאורך רח' בנייה שם התכנית:הגדלת זכויות 
 דבורה הנביאה

לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 0920תא/  מס'מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
ניתן להוציא  תכנית שמכוחה והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 2464תא/  שינוי
 2460תא/  שינוי
 2תא/ ע/  שינוי
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 מספר התכנית סוג היחס
 2תא/ ג/  שינוי

 4תא/ ל/  כפיפות
 / א2460תא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 יפו רחוב: שינדלר אוסקר    .-תל אביביישוב: 
 .  03יפו רחוב: דבורה הנביאה -תל אביבב: יישו

 רחוב דבורה הנביאה פינת רחוב שינדלר.
 

 גושים וחלקות:
 .913חלקות במלואן:  6640גוש: 

 

 מטרת התכנית:
במגרש מגורים, בנייה שינוי אופי הבינוי וזכויות ה -

מבנייה צמודת קרקע לבנייה רוויה, התואמת לאופי 
 ל רחוב דבורה הנביאה. הבינוי לאורך הדופן הצפונית ש

 הסדרת מקומות החניה בתת הקרקע. -
 

 עיקרי הוראות התכנית:
" )עפ"י תכנית תקפה( 4מ"אזור מגורים אייעוד . שינוי 2

 ל"אזור מגורים ד". 
 . קביעת זכויות הבניה:4

 יח"ד.  01א. מספר יחידות דיור: עד 
 מ"ר. 221ב. שטח עיקרי בממוצע ליח"ד 

 . הפקעה: 0
מ' לכיוון רחוב שינדלר  2.4צועה ברוחב של הפקעת ר
 ממערב.   

 . קביעת קווי בניין:2
 מ'.  6 -א. לכיוון דרום )רח' דבורה הנביאה(

 מ'.  4 -ב. לכיוון מזרח )שצ"פ(
 מ'.  0 -ג. לכיוון צפון )רח' שינדלר(

 מ'.  4.4 -ד. לכיוןן מערב )רח' שינדלר(
 . קביעת מס' קומות :2

קומות מעל  2קובעת לבניין: מעל למפלס הכניסה ה
 על הגג. בנייה קומת כניסה, ו

 . קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בניה. 0
 . קביעת הוראות להתקנת מקומות חניה בתת הקרקע. 6
 . קביעת הנחיות סביבתיות. 3
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
שעב, עמוד , הת6222ובילקוט הפרסומים  13/16/4124

 .22/13/4124, בתאריך 0410
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
-תל אביב 240מחוז תל אביב, דרך בגין בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 10-3604044טלפון:  63124יפו 
תל  64תל אביב, שד בן גוריון בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי מעוניין ה, וכל 10-0423264יפו  טלפון: -אביב
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

של משרד הפנים  האינטרנט לקהל, ובאתר
www.pnim.gov.il. 
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 יפו-אביב, מרחב תכנון מקומי:תל אביב-מחוז: תל
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 0901תא/ מס' מפורטת 
ילדים שם התכנית:שינויי שימוש מדירת מגורים לגן 

 19ארבע ארצות 
לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 0904תא/  מס'מקומית ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 אות:המתייחסת לתכניות הב 

 מספר התכנית סוג היחס
 04תא/  שינוי

 תא/ מ כפיפות
 תא/ ג כפיפות
 2תא/ ע/  כפיפות
 634תא/  כפיפות
 269תא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .  46יפו רחוב: ארבע ארצות -תל אביביישוב: 
 .  4יפו רחוב: שד יוצ"ר -תל אביביישוב: 
 .  29'בוטינסקי יפו רחוב: ז-תל אביביישוב: 

 ת"א. 46רחוב ארבע ארצות 
 

 גושים וחלקות:
 .040חלקות במלואן:  6422גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 21הוספת שימוש של גן ילדים )פעוטון( לתקופה של 

שנים מיום אישור התכנית, בקומת הקרקע של מבנה 
 מגורים קיים, ללא תוספת זכויות.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 2אות השימושים המותרים באזור דירות . שינוי של הור2

 .04תב"ע 
. התרת שימוש של גן ילדים בקומת הקרקע לתקופה 4

 שנים מיום אישור התכנית. 21של 
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 6206ובילקוט הפרסומים  19/14/4124

 .16/14/4124, בתאריך 0606
 

במשרדי הועדה המחוזית  התכנית האמורה נמצאת
-תל אביב 240מחוז תל אביב, דרך בגין בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 10-3604044טלפון:  63124יפו 
תל  64תל אביב, שד בן גוריון בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי מעוניין , וכל ה10-0423264יפו  טלפון: -אביב
וחים לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פת

של משרד הפנים  האינטרנט לקהל, ובאתר
www.pnim.gov.il. 
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 יפו-אביב, מרחב תכנון מקומי:תל אביב-מחוז: תל
 מס'הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

 4121תא/ מק/ 
 שם התכנית:בית ספר לטבע בתל אביב

לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
ר תכנית מפורטת בדבר אישו, 1965–והבניה, התשכ"ה

 2124תא/ מק/  מס'
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 0תא/ ל/  שינוי
 Dתא/ יפו/  שינוי
 תא/ ל שינוי
 062תא/  שינוי
 444תא/  שינוי

 תא/ ג כפיפות
 2תא/ ל/  כפיפות
 2תא/ ע/  כפיפות
 2/ ב/ 02תא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .  200יפו רחוב: הרצל -תל אביביישוב: 
A נקודה בסמוך לכניסה הראשית של הבניין המרכזי :

 בהתאם למצויין בתשריט. 
המתחם נמצא בדרום תל אביב מזרחית לרחוב הרצל 

 הכנסיה הרוסית. ומצפון למתחם 
 

 גבולות התכנית:
 רחוב הרצל -גבול מערבי
 הגן הבוטני -גבול מזרחי
 מתחם הכנסיה הרוסית -גבול דרומי

 הגן הזאולוגי ושצ"פ לאורך רחוב הרצל -מצפון
 

 גושים וחלקות:
 .40 - 44, 20חלקות במלואן:  6969גוש: 
 .44 - 43חלקי חלקות:  6969גוש: 

 

 מטרת התכנית:
של אולם ספורט בתחום בית הספר על יה בנילאפשר 

גבי המקלט הקיים תוך התאמה למגבלות החלות על 
השטח, המוכרז כאתר ארכיאולוגי ובית קברות עתיק. 
בנוסף התכנית מאפשרת הסדרת מבנים קיימים בתחום 

מחדש ושמירה על בנייה בית הספר ע"י שיפוץ ו/או 
 שטחי הגן הבוטני ע"י הפיכתו לשצ"פ.

 

 וראות התכנית:עיקרי ה
 -. שינוי והחלפה בין שטח ציבורי פתוח לשטח ציבורי2

 ללא שינוי ביחס שבין שטחים אלו. 
. שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית בסמכות ועדה מקומית 4

למבנים ייעוד (. שינוי בתחום 2א)א()64בהתאם לסעיף 
 ומוסדות ציבור ובתחום השטח הציבורי הפתוח. 
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המותרים בתכנית אחת, בנייה ה. שינוי חלוקת שטחי 0
בנייה מבלי לשנות את סך כל השטח הכולל המותר ל
ייעוד בתכנית ובתנאי שהשטח הכולל המותר לבניה, בכל 

בהתאם לסעיף  01%-קרקע, לא יגדל ביותר מ
 (. 6א)א()64
( כל עניין 9א)א()64. שינוי בתכסית בהתאם לסעיף 2

הוראות , בכפוף ל223שניתן לבקשו כהקלה לפי סעיף 
 .202סעיף 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 6263ובילקוט הפרסומים  26/14/4124

 .12/19/4124, בתאריך 6200
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
 01100יפו -תל אביב 001מחוז תל אביב, דרך בגין בנייה ול

כן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון . ו16-1060199טלפון: 
 יפו  טלפון:-תל אביב 09תל אביב, שד בן גוריון בנייה ול

רשאי לעיין בה בימים ובשעות מעוניין , וכל ה16-1001000
 האינטרנט שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilשל משרד הפנים 
 

 
 יפו-אביב, מרחב תכנון מקומי:  תל אביב-מחוז:  תל

הודעה בדבר ביטול הודעת הכנת תכנית והודעה 
 00/ 4191תא/  מס'מתוקנת בדבר הכנת תכנית 

 בתי הבארייעוד שם התכנית: תוכנית לשימור ות
 בתל אביב יפו

נמסרת בזה הודעה, בדבר ביטול הודעת הכנת תכנית 
, התשעג, עמוד 6020שפורסמה בילקוט הפרסומים 

בהתאם לסעיף . וכי 26/24/4124, בתאריך 2021
, נמסרת 1965 –לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה  34+33

בנייה הודעה בדבר הכנת תכנית והגבלת הוצאת היתרי 
 .33/ 2160מס' תא/ 

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 מבנים מיועדים לשימור : –טבלה א' 

 בעלות ממ"י. -26רח' אילת  .2
 ייה.בעלות פרטית/עיר -2/עכו 6רח' השומרון  .4
בעלות  -41, הגר"א 0, איגר42-46רח' בני ברק  .0

 פרטית.
 בעלות פרטית. -6/שיבת ציון 0-3רח' חזנוביץ'  .2
 בעלות פרטית/ממ"י. – 4 -א'6/6רח' שלמה  .0
 בעלות פרטית/ממ"י. -24רח' שלמה  .6
 בעלות פרטית. -221רח' הרצל  .3
 0904( רח' 6969/241ליד הכנסייה הרוסית ) .4

 בעלות ממ"י. -29-42מס' 
בית הבאר בפארק החורשות סמוך לכנסייה  .9

 6969בעלות עירייה. גוש  -0904הרוסית, מדרום רח' 
 .241חלקה 

בית הבאר במרכז פארק החורשות, בין רח'  .21
 .29חלקה  3160בעלות ממ"י. גוש  -לדרך בן צבי 0904

 בעלות ממ"י. -60דרך בן צבי  .22
 עלות עירייה/פרטית.ב -26רח' פנחס לבון  .24
בעלות  -39פינת פנחס לבון  33דרך בן צבי  .20

 עירייה/פרטית.
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 בעלות פרטית. -44דרך בן צבי  .22
 בעלות ממ"י. -91רח' עזה  .20
 בעלות עירייה.  -00רח' עזה  .26
 בעלות  -22בית קברות טאסו, רח' תל גיבורים  .23

 עירייה/ציבורית.         
 בעלות עירייה/ ממ"י. -2רח' מרקיש פרץ  .24
 בעלות ממ"י.  -241הרצל  .29
 רח' הרצל פינת דרך שלמה )גוש  -סכנת עראין .41

 (. 446, 442, 22-40, 2-4, חלקות 3162          
 20רח' טורי זהב  .42
 בעלות  -(40חלקה  6942)גוש 24רח' המשלטים  .44

 עירייה/ממ"י.          
  -(3-ו 6חלקה  3149א' )גוש  41דרך בן צבי  .40

 בעלות לא ידועה          
 בעלות עירייה/ממ"י/פרטית -20רח' פוריה  .42
 בעלות פרטית  -66-64שדרות הר ציון  .40
 בעלות ממ"י -24/התיבונים 204רח' שלמה  .46
  -4-21רח' תל גיבורים פינת רח' גרוסמן מאיר  .43

 בעלות ממ"י/עירייה         
 בעלות פרטית/ממ"י -20-23רח' נס לגויים .44
 בעלות פרטית )עמידר(  -46רח' שרירא גאון  .49
 בעלות  -0, רח' טוביה הרופא 0מס'  0432רח'  .01

 פרטית          
 בעלות לא ידועה  - (22רח' משה דיין )ליד  .02

 )חלמיש(         
 בעלות פרטית.  – 04-02רח' אילת  .04
 

 :מבנים מיועדים לתיעוד –טבלה ב' 
 בעלות פרטית – 46רח' לבנדה  .2
 בעלות פרטית -0/ שיבת ציון 21רח' חזנוביץ'  .4
 בעלות פרטית  -01רח' ישראל מסלנט  .0
 בעלות פרטית -26רח' ישראל מסלנט  .2
  0464בין רחובות הקנאים  -שכונת קריית שלום .0

 .221חלקה  6931גוש  -בעלות ממ"י -ואסירי ציון          
 בעלות ממ"י -246צל רח' הר .6
    בעלות עירייה/ -פינת התחייה 264רח' הרצל  .3

 ממ"י/פרטית          
  בעלות -פינת שדרות ירושלים 4וץ' רח' אד ק .4

 עירייה          
 בעלות פרטית -2,0,0 2404רח'  .9

 בעלות עירייה -200רח' יהודה הלוי  .21
 מ"יבעלות מ -(2)שדרות הבעש"ט  200רח' יפת  .22

 
 השינויים המוצעים:

במבנים המיועדים בנייה לקבוע תנאים להוצאת היתרי 
 לשימור המצוינים בטבלה א' שלהלן: 

 לא תותר הריסת המבנים. .2
לא תותר כל עבודה במבנים אלא עפ"י היתר כדין,  .4

עפ"י אישור מהנדס העיר,  –וככל שאינו נדרש בדין 
 .לאחר היוועצות ביחידת השימור בעירייה
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או לשיפוץ יהיה הכנת בנייה תנאי להגשת בקשה ל .0
 מלא, בהתאם להנחיות מהנדס העיר. ייעוד תיק ת

לא יותרו כל בנייה או שיפוץ או רישיון עסק בבתי  .2
לאחר היוועצות  הבאר או במגרש הכולל בתי באר אלא

בעירייה, ובתנאי שיוכח כי אין בהם כדי ביחידת השימור 
 לפגוע בערכי המבנה.

מבקש ההיתר ינקוט בכל פעולה לשמירה על המצב  .0
הקיים, בהתאם לדרישות הועדה המקומית ולתוספת 

 הרביעית.
מבקש ההיתר יפקיד בידי הועדה המקומית פוליסת  .6

 ביטוח למבנה בית הבאר.
 

 תוקף התנאים:
 תוקף התנאים לשלוש שנים מיום ההחלטה.

 

ייעוד לת תנאים להוצאת היתרי בנייה במבנים המיועדים
 המצוינים בטבלה ב' שלהלן:

 

או היתר שיפוץ יהיה הכנת בנייה תנאי להוצאת היתר 
 מלא בהתאם להנחיות מהנדס העיר. ייעוד תיק ת

 

 תוקף התנאים:
 תוקף התנאים לשלוש שנים מיום ההחלטה.

 
 אביב, מרחב תכנון מקומי:בני ברק-מחוז: תל

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
 / פ101בב/ מס' פורטת מ

 שם התכנית:פארק הירקון בתחום רשות המקומית
 בני ברק

לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 / פ034בב/  מס'מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
חה ניתן להוציא תכנית שמכו והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 / א210בב/  שינוי
 / ב211בב/  שינוי

 4/ 0תממ/  כפיפות
 601בב/  כפיפות
 0תממ/  כפיפות
 0/ ב/ 02תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 בני ברק.יישוב: 

במזרח  2רקון, בין כביש בשטח הסמוך מדרום לנחל הי
 רמת גן במערב. -לרחוב מבצע קדש 

 יפו.-מרחבי תכנון גובלים: רמת גן, תל אביב
 

 גושים וחלקות:
 .43, 2 - 2חלקי חלקות:  6621גוש: 
 .43, 40 - 40חלקות במלואן:  6622גוש: 
 .44, 46, 42, 44, 20 - 2חלקי חלקות:  6622גוש: 
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 .22, 2חלקות במלואן:  6624גוש: 
 .6 - 0, 0חלקי חלקות:  6624גוש: 
 .221, 212, 214, 41, 0חלקי חלקות:  6620גוש: 

 

 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

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

. קביעת הנחיות לבינוי בשטח הפארק, ותנאים להגשה 4
 ואישור של היתרי בניה.

. שיקום המערכת האקולוגית והנופית של גדת הנחל, 0
שמירה על רציפות מערכת הנחל, הנחיות להטמעת 

 נושא "טבע עירוני".
ם להוראות . פירוט הפיתוח לגדת נחל הירקון, בהתא2

 .4/ 0תכנית מתאר מחוזית חלקית תממ/ 
. טיפוח וחיזוק הזיקות בין נחל הירקון ושטחי הפארק 0

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

 מצפון לגדת נחל.
 . אפיון נופי של אזורי הפארק, הסדרת שבילים, שבילי6

 אופניים, טיילות, אזורי פנאי ומשחק.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

, התשעא, עמוד 6444ובילקוט הפרסומים  20/10/4122
 .21/12/4122, בתאריך 0044

 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
-תל אביב 240מחוז תל אביב, דרך בגין בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 10-3604044פון: טל 63124יפו 
בני ברק   22בני ברק, דוד המלך בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה10-0336039טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

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

 2ביוב/ בי/ מס' מפורטת 
קו ביוב גרביטציוני דרומי המהווה  - QSשם התכנית:קו 

 חלק ממערך הולכת השפכים הראשי של איגודן
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה בנייה לתכנון ול

בת ים מופקדת תכנית מתאר בנייה המקומית לתכנון ול
 2ביוב/ בי/  מס'מקומית ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 431בי/  ינויש

 231רצ/  שינוי
 293בי/  שינוי
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 מספר התכנית סוג היחס
 / ב446בי/ מק/  שינוי

 06תתל/  כפיפות
 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 02תמא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 בת ים    .יישוב: 
התכנית חלה על השטחים שבתחום התכנוני של עיריית 

פון לבין גבול בת ים, באזור שבין שדרות הקוממיות בצ
 השיפוט הדרומי עם ראשון לציון

 

 גושים וחלקות:
 .42 - 39חלקי חלקות:  0923גוש: 
 .202, 249 - 244חלקי חלקות:  3244גוש: 
 .2 - 2חלקי חלקות:  3240גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הנחת קו ביוב תת קרקעי

 

 עיקרי הוראות התכנית:
יטציוני . קביעת המסגרת התכנונית להנחת קו ביוב גרב2

 תת קרקעי.
והוראות בניה, לצורך הקמת בנייה . קביעת מגבלות 4

 רצועת תשתיות תת קרקעית לביוב.
. קביעת הוראות בעניין הקמת אתרי התארגנות 0

 זמניים.
 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

טלפון:  63124יפו -תל אביב 240תל אביב, דרך בגין 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 10-3604046

בת ים  טלפון:  2בת ים, סטרומה בנייה מקומית לתכנון ול
קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א', , 10-0006101
התנגדות לתכנית לא , 22:11 – 22:11ג', ה' שעות 

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

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

 .2949 -תשמ"ט 
 

 
 אביב, מרחב תכנון מקומי:הרצליה-מחוז: תל

ה הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמ
 1111הר/ מס' מפורטת 

 שם התכנית:הרחבת רח' שפינוזה
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה בנייה לתכנון ול
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הרצליה מופקדת תכנית מתאר בנייה המקומית לתכנון ול
 4410/ הר מס'מקומית ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 / א400הר/  שינוי
 2439הר/  שינוי

 0/ א/ 4111הר/ מק/  כפיפות
 / מע4111הר/ מק/  כפיפות
 / ב2600הר/ מק/  כפיפות
 / א2600הר/  כפיפות
 / ב4111הר/  כפיפות
 / מ4111הר/  כפיפות
 644הר/  כפיפות
 2096הר/  כפיפות
 2246הר/  כפיפות
 2430הר/  כפיפות
 / א2430הר/  כפיפות
 0תממ/  כפיפות
 / מב4111הר/ מק/  כפיפות
 / א4111הר/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 ב: שפינוזה    .הרצליה רחויישוב: 
 

 גושים וחלקות:
, 46 - 42, 44, 29 - 26, 22חלקות במלואן:  6666גוש: 

00 ,02 ,62 ,094 ,096 ,394 ,414. 
 .413, 090חלקי חלקות:  6666גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הרחבת רחוב שפינוזה לשם פיתוחו.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 -. הרחבת דרך בתוואי המאושר בתכנית בת תוקף, מ2
 מ' וכן שטח לסובה. 22 -מ' ל 4
 מ'. 0.0 -מ' ל 0 -. שינוי בקו בנין הקבוע בתכנית מ4
 . קביעת זכויות בניה.0
 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
פרט תכנוני אחר הרואה  בקרקע, בבנין או בכלמעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

פון: טל 63124יפו -ביבתל א 240תל אביב, דרך בגין 
קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א', , 10-3604046

העתק ההתנגדות  .22:11-22:11ג', ה' בין השעות 
הרצליה, בנייה יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול
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התנגדות , 19-9092020הרצליה  טלפון:  44סוקולוב 
לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב 

תצהיר המאמת את העובדות  בפירוט הנמקות ובלווי
בנייה שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי 
 .2949 -עבודתו(, תשמ"ט 

 
 אביב, מרחב תכנון מקומי:הרצליה-מחוז: תל

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
 1114הר/ מס' מפורטת 

 כנסת מקדש המלךשם התכנית:בית 
לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 4414הר/  מס'מקומית ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית וג היחסס
 / א400הר/  שינוי
 2209הר/  שינוי

 / מע4111הר/ מק/  כפיפות
 / שבצ4111הר/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 הרצליה רחוב: העצמאות    .יישוב: 
 הרצליה רחוב: מוהליבר    .יישוב: 

 מגרש ציבורי בין הרחובות מוהליבר/העצמאות
 

 גושים וחלקות:
 .214חלקי חלקות:  6003ש: גו

 

 מטרת התכנית:
לשב"צ עבור בית כנסת בנייה הגדרת מגרש וזכויות 

 בתוך חלקה של שטח ציבורי פתוח.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
משצ"פ למוסדות ומבני ציבור ומשביל ייעוד . שינוי 2

 לשצ"פ.
 . קביעת קווי בניין.4
 . קביעת זכויות בניה.0
 בשצ"פ. . קביעת הוראות לשימוש2

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 6222ובילקוט הפרסומים  40/10/4124

 .22/13/4124, בתאריך 0413
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
-תל אביב 240מחוז תל אביב, דרך בגין בנייה לתכנון ול

ועדה  . וכן במשרדי:10-3604044טלפון:  63124יפו 
הרצליה   44הרצליה, סוקולוב בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה19-9092020טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.ilשל משרד הפנים  האינטרנט ובאתר
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 אביב, מרחב תכנון מקומי:  חולון-מחוז:  תל
 2/ 00/ א/ 111ח/  מס'הודעה בדבר הכנת תכנית 

 שם התכנית: מתחם המרכבה
לחוק  34 -ו 33נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר הכנת תכנית 1965 –התכנון והבניה, התשכ"ה 
 והגבלת הוצאת היתרי בניה. 2/ 33/ א/ 001מס' ח/ 

 תחום התכנית:
 חולון    .יישוב: 

 גושים וחלקות:
 .20 - 22, 3 - 0חלקות במלואן:  6416גוש: 
 .21 - 9, 2חלקי חלקות:  6416גוש: 

 השינויים המוצעים:
, 2שיפור ושדרוג של המתחם הסמוך לכביש  .2

שמהווה את הדופן המזרחית של העיר, בכפוף למדיניות 
 .2שתקבע לרצועת המגרשים בין רח' המרכבה לכביש 

:        34קביעת תנאים להוצאת היתרים לפי סעיף  .4
לצורך דרישות בטיחות המבנה או תותר הוצאת היתרים 

 היתר לשימושים ציבוריים.
 תוקף התנאים לשנתיים. .0
 

 
 אביב, מרחב תכנון מקומי:חולון-מחוז: תל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
 141ח/ מס' מפורטת 

 אזור התעשיה-שם התכנית:פירמיום סנטר
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה בניה, וה
מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה בנייה לתכנון ול

חולון מופקדת תכנית מתאר בנייה המקומית לתכנון ול
 044ח/  מס'מקומית ברמה מפורטת 

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

 תהיתרים או הרשאו
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 03ח/  שינוי
 2/ 2ח/  שינוי
 / א299ח/  שינוי
 / א442תגפ/  שינוי
 412ח/  שינוי
 412ח/  שינוי
 40/ 2ח/  שינוי
 20/ 2ח/  שינוי
 2ח/  שינוי
 / א2/ 2ח/  שינוי
 0/ 21/ 06 שינוי
 404ח/  שינוי

 24תמא/  כפיפות
 02תמא/  כפיפות
 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות
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 מספר התכנית סוג היחס
 04תמא/  כפיפות
 / א2/ 04תמא/  כפיפות
 0/ 04תמא/  כפיפות
 4/ 2תמא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .  2חולון רחוב: המשביר יישוב: 
 

 גבולות התכנית:
 מצפון מערב רחוב המלאכה.

 מדרום מערב רחוב המשביר. 
 מדרום מזרח רחוב הצורף.

 .44-49מצפון מזרח חלקות 
 

 גושים וחלקות:
 .01חלקות במלואן:  6342גוש: 

 

 מטרת התכנית:
מסחר ותעסוקה ייעוד מגרש מאזור תעשייה לייעוד שינוי 

והגדרת השימושים המותרים בו, כחלק ממתחם 
תעסוקה אשר יפתח ויחזק את אזור התעשייה של חולון 

 כאזור תעסוקה מגוון.
משתנות ותהיינה בהתאם לתכנית אינן בנייה זכויות ה

. סך כל השטח העיקרי בתכנית הינו 2/ 2מאושרת ח/ 
201%. 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מאזור תעשייה לאזור מסחר ותעסוקה.ייעוד א. שינוי 

 ב. קביעת התכליות המותרות במגרש.
 -ג. שינוי במס' הקומות המותר מעל הכניסה הקובעת, מ

קומות  0ת: קומת קרקע, קומות הכוללו 0 -קומות ל 0
 וקומת גג חלקית.

מ"ר מתחת למפלס  900ד. קביעת שטח עיקרי של 
הכניסה הקובעת ומבלי לשנות את סך כל השטח העיקרי 

 מ"ר. 23,410בתכנית; בנייה המותר ל
ה. הרחבת רח' המשביר וביטול הפקעה לדרך ברח' 

/ א אשר 299המלאכה בהתאם לתכנית המתאר ח/ 
 נמצאת בהכנה.

 . שינוי בקווי בנין בהתאם לתכנית המתאר המאושרת ו
 / א.299ח/ 

ז. קביעת זיקת הנאה למעבר הולכי רגל בתחום 
 התכנית.

 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 

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

בכל פרט תכנוני אחר הרואה  בקרקע, בבנין אומעוניין 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול
טלפון:  63124יפו -תל אביב 240תל אביב, דרך בגין 

קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א',  .10-3604046
העתק ההתנגדות , 22:11-22:11ג', ה' בין השעות 
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חולון, ויצמן בנייה יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא , 10-0143444חולון  טלפון:  04

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

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

 .2949 -תשמ"ט 
 

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

 044קא/ מס' מפורטת 
 1,4ברכה -טול חניה פרטיתשם התכנית:בי

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

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

 044קא/  מס'מתאר מקומית ברמה מפורטת 
 איחוד וחלוקה ללא איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 290תממ/  שינוי

 244קא/ מק/  כפיפות
 0תמא/  כפיפות
 63קא/ מק/  כפיפות
 022תממ/  כפיפות
 4/ 2תמא/  כפיפות

 
 ם:השטחים הכלולים בתכנית ומקומ

 .  2,   4קרית אונו רחוב: ברכה יישוב: 
 

 גושים וחלקות:
 .32 - 30חלקות במלואן:  6290גוש: 

 

 מטרת התכנית:
, 2הסדרת השימוש ברצועת שטח מצפון לרחוב ברנר 

 2-ו 4מ', לכניסה לחניות ליח"ד ברחוב ברכה  4ברוחב 
 .32-ו 30והסדרת החניות בחלקות 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
לאיזור  0מחניה באיזור מגורים מיוחד ייעוד  . שינוי2

 מגורים א. 
 . קביעת קווי בניין כמסומן בתשריט. 4
 .30. קביעת זיקת מעבר לרכב ולהולכי רגל בחלקה 0
 . קביעת הסדרי חניה במגרשים. 2
 . ללא שינוי בזכויות הבניה.0
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר וחים לקהל, וכןשהמשרדים האמורים פת

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 
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ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבע

טלפון:  63124יפו -תל אביב 240תל אביב, דרך בגין 
קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א',  .10-3604046

העתק ההתנגדות , 22:11 – 22:11ג', ה' בין השעות 
קרית אונו,   בנייה יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול

ות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא התנגד, קרית אונו
אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה
 .2949 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 אביב, מרחב תכנון מקומי:רמת גן-מחוז: תל
עה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת הוד

 / ב/ מח2110רג/ מס' 
 שינויי הוראות רישום-שם התכנית:סביון פלטינום ר"ג 

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה בנייה לתכנון ול
רמת גן מופקדת תכנית בנייה ולהמקומית לתכנון 

 / ב/ מח2440רג/  מס'מפורטת ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 2440רג/  שינוי

 / א2440רג/ מק/  כפיפות
 

 כלולים בתכנית ומקומם:השטחים ה
 .  24רמת גן רחוב: האש"ל יישוב: 

 שני מגרשים בין רחוב נתן במערב לרחוב האשל במזרח.
 

 גושים וחלקות:
 .000, 401חלקות במלואן:  6246גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 . 2440.ב לתכנית רג/ 24.0. שינוי סעיף 2
 .2440ג', לתכנית רג/  26.4 -.ב ו26.4. ביטול סעיפים 4

 

 עיקרי הוראות התכנית:
שבתוקף  2440ב' בתכנית רג/  24.0.2. שינוי סעיף 2

ע"י ביטול הסייפא המתייחס לאופן רישום המרתפים. 
שאר ההוראות בסעיף זה ללא שינוי כמפורט בסעיף 

 . ב' להלן.2.2.2
 2440ג', בתכנית רג/  26.4 -ב' ו 26.4. ביטול סעיפים 4

 שבתוקף.
 רישום שטחים.. קביעת הוראות בדבר 0

 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך אי להגיש התנגדות לחוק, רש 211סעיף 
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ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

טלפון:  63124יפו -תל אביב 240תל אביב, דרך בגין 
קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א',  .10-3604046

נגדות העתק ההת, 22:11 -22:11ג', ה' בין השעות 
רמת גן, בנייה יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול

התנגדות , 10-6300020רמת גן  טלפון:  46המעגל 
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
ת לתכנית סמכויות חוקר וסדרי )סדרי נוהל בהתנגדויו

 .2949 -עבודתו(, תשמ"ט 
 

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

 / א2111רג/ מס' מפורטת 
 219שם התכנית:פנינת חן האלוף דוד 

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
במשרדי הועדה המחוזית  כי, 2960 –התשכ"ה והבניה, 

מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה בנייה לתכנון ול
רמת גן מופקדת תכנית מתאר בנייה המקומית לתכנון ול

 / א2001רג/  מס'מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 ת הבאות:המתייחסת לתכניו

 מספר התכנית סוג היחס
 4/ ג/ 021רג/  שינוי
 42/ ג/ 021רג/  שינוי
 2/ ג/ 021רג/  שינוי
 / ג021רג/  שינוי
 021רג/  שינוי

 46/ ג/ 021רג/  כפיפות
 23/ ג/ 021רג/  כפיפות
 20/ ג/ 021רג/  כפיפות
 49/ ג/ 021רג/  כפיפות
 0/ ג/ 021רג/  כפיפות

 

 ם בתכנית ומקומם:השטחים הכלולי
 .  246רמת גן רחוב: אלוף דוד יישוב: 

בצומת הרחובות אלוף דוד וישעיהו משקיף לגינת דניאל, 
 רמת חן

 גושים וחלקות:
 .244חלקות במלואן:  6220גוש: 

 

 מטרת התכנית:
לאיזור מגורים ב'  2מאיזור מגורים א'ייעוד . שינוי 2

 ומסחר )עפ"י מבא"ת(.
 2יח"ד מאושרות, סה"כ יהיו  4-יח"ד ל 4. תוספת 4

 יח"ד.
 למגורים על קומת מסחר קיימת.בנייה . תוספת זכויות 0
. תוספת קומה שלישית מלאה למגורים במקום חדרי 2

 יציאה לגג.
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מ' )על פי  0 -מ' ל 6-. שינוי קו בניין ברח' ישעיהו מ 0
 היתר קיים(.

 . קביעת מבנה קיים לשימור, לא תותר הריסת המבנה. 6
 

 קרי הוראות התכנית:עי
לאיזור מגורים ב'  2מאיזור מגורים א'ייעוד . שינוי 2

 ומסחר )עפ"י מבא"ת(.
 יח"ד. 2יח"ד מאושרות, סה"כ יהיו  4-יח"ד ל 4. תוספת 4
קומות מגורים מעל קומת  4-מ"ר עיקרי ל 000. תוספת 0

 מסחר.
. תוספת קומה שלישית מלאה למגורים במקום חדרי 2

 יציאה לגג. 
מ )על פי  0 -מ' ל 6 -שינוי קו בניין ברח' ישעיהו מ. 0

 היתר קיים(.
. שימור קומת הקרקע של המבנה וקביעת תנאים 6

 לתוספות הבינוי. בנייה להוצאת היתר 
לחיזוק  202. חיזוק המבנה ותוספת בנייה עפ"י תקן 3

 מבנים. 
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר תוחים לקהל, וכןשהמשרדים האמורים פ

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה עתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולב

טלפון:  63124יפו -תל אביב 240תל אביב, דרך בגין 
קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א',  .10-3604046

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

התנגדות , 10-6300020: רמת גן  טלפון 46המעגל 
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 

 .2949 -עבודתו(, תשמ"ט 
 

 ן מקומי:רמת גןאביב, מרחב תכנו-מחוז: תל
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 / א2010רג/ מס' מפורטת 
 תכנית בינוי -שם התכנית:אחד העם 

לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 / א2013רג/  מס'מקומית ברמה מפורטת 
 וד וחלוקהללא איח איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 021רג/  שינוי
 / ג021רג/  שינוי
 / א404רג/  שינוי
 300רג/  שינוי

 26/ ג/ 021רג/ מק/  כפיפות
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 מספר התכנית סוג היחס
 23/ ג/ 021רג/ מק/  כפיפות
 42ג/ / 021רג/  כפיפות
 0/ ג/ 021רג/  כפיפות
 2/ ג/ 021רג/  כפיפות
 4/ 0/ ג/ 021רג/ מק/  כפיפות
 2013רג/  כפיפות
 4/ 2תמא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .  26,   22רמת גן רחוב: אחד העם יישוב: 
 

 גושים וחלקות:
 .49חלקי חלקות:  6222גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 למתחם המגורים.. תכנית בינוי 2
 . קביעת גובה מפלסי כניסה וגובה הבניינים.4
יחידות דיור ללא  4 -קומות ו 0. שינוי הבינוי ע"י תוספת 0

 .212תוספת שטח בתא שטח 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
. התכנית היא תכנית לבינוי ולפיתוח השטח בשטח 2

 שבתכנית. 4 -ו 2מגרשים 
שטח הפתוח בין . התכנית כוללת הנחיות לפיתוח ה4

 המגרשים כיחידה תכנונית אחת.
. השטחים העיקריים ושטחי השרות מעל מפלס 0

 . 2013הכניסה יהיו ללא שינוי מהתכנית המאושרת רג/ 
. סה"כ שטח שירות מתחת למפלס הכניסה בתא שטח 2

 מ"ר. 22,962-יוגדל ל 212
שבתכנית יהיה  212. גובה בניין המגורים בתא שטח 0

מגורים, קומות טכניות בראש המגדל, מעל קומות ל 04
מפלסי חניה, תת קרקעיים,  0-6לקומת קרקע ומעל ל 

 יח"ד. 222לסה"כ בבניין 
יהיו בשטח  212מיחידות הדיור בתא שטח  41%. 6

 מ"ר ליח"ד. 30שלא יעלה על 
 . קביעת הוראות לפיתוח. 3
 ואיכלוס.בנייה . קביעת תנאים למתן היתרי 4

 

התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך  הודעה על הפקדת
, התשעב, עמוד 6240ובילקוט הפרסומים  12/10/4124

 .01/10/4124, בתאריך 2042
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
-תל אביב 240מחוז תל אביב, דרך בגין בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 10-3604044טלפון:  63124יפו 
רמת גן   46רמת גן, המעגל בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה10-6300020טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

 גילה אורון                                             

 יו"ר הועדה המחוזית                                      

  תל אביבחוז מ לתכנון ולבניה                               
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 מחוז חיפה
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חיפה
 / א1241חפ/  מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
, 21944, 21940שם התכנית: חלוקה חדשה בגושים  

21001 ,21000 ,21001 ,21009 ,21000 ,21004 ,
 מורדות לינקולן ותל אהרון 21049, 21044

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
  מס'חיפה מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 / א4240חפ/ 
 באות:המתייחסת לתכניות ה

 מספר התכנית סוג היחס
 / ד2חפ/  שינוי
 / תט2211חפ/ מק/  שינוי
 / ה449חפ/  שינוי
 2211חפ/  שינוי
 / א324חפ/  שינוי
 2021חפ/  שינוי
 440חפ/  שינוי
 / פמ2211חפ/ מק/  שינוי
 0/ י/ 449חפ/  שינוי
 / יב2211חפ/  שינוי
 2/ יב/ 2211חפ/ מק/  שינוי
 / גב2211 חפ/ מק/ שינוי
 / ג2004חפ/  שינוי
 2643חפ/  שינוי
 2/ יב/ 2211חפ/ מק/  שינוי
 449חפ/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 חיפה.יישוב: 
התכנית משתרעת על שתי שלוחות במורד הכרמל 
המערבי: השלוחה שמתחת לרחוב הרופא ורח' לינקולן 

ן לה. כמו כן, )מורדות לינקולן( ושלוחת תל אהרון שמצפו
כוללת התכנית חטיבת קרקע התחומה בין דרך פרוייד 

 )מתחת לדרך פרוייד(. 22וכביש 
 

 גושים וחלקות:
 .21336, 21304גושים בשלמות: 

 .44 - 0חלקות במלואן:  21640גוש: 
 .4 - 2חלקי חלקות:  21640גוש: 
 - 43, 40 - 42, 29 - 24חלקות במלואן:  21642גוש: 

21 ,24 - 223. 
 .46, 41, 23 - 20חלקי חלקות:  21642גוש: 
 .23, 01 - 43, 40חלקי חלקות:  21300גוש: 
 .00, 42חלקי חלקות:  21300גוש: 
, 42 - 42, 29, 9, 6 - 0חלקות במלואן:   21349גוש: 

46 - 02 ,06 – 03 ,09 - 229 ,242 - 206. 
 , 04, 40, 24, 21חלקי חלקות:  21349גוש: 
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 .32 - 04, 49 - 2במלואן:  חלקות 21333גוש: 
 .04 - 03חלקות במלואן:  21334גוש: 
 .4חלקות במלואן:  21344גוש: 
 .20, 4חלקי חלקות:  21344גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 יח"ד. 0232הקמת שכונת מגורים חדשה הכוללת  -
 קרקע.ייעוד איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים תוך שינו  -
 לצרכי השכונה.הקצאת שטחים ציבוריים בהתאם  -
 ליעודי הקרקע.בנייה מתן הוראות  -
הסדרת מערכות דרכים המשרתות את השכונה  -

 ומקשרות אותה למערך הדרכים העירוני.
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

 טלפון: 00190חיפה  20חיפה, שד הפלי"ם 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-4600200

חיפה  טלפון:  0חיפה, ביאליק בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 12-4006413

אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה וה לתקנות התכנון
 .2949 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חיפה

 / ד114חפ/  מס'הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
 42ברח' הגליל בנייה שם התכנית: שינוייים בהוראות 

לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –בניה, התשכ"ה וה

 / ד004חפ/  מס'
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 004חפ/  שינוי

 / יב2211חפ/  כפיפות
 2/ יב/ 2211חפ/ מק/  כפיפות
 / י449חפ/  כפיפות
 2/ י/ 449חפ/  כפיפות
 0/ י/ 449חפ/  כפיפות
 / שש2211חפ/  כפיפות

 / גב2211חפ/ מק/  יפותכפ
 2/ יב/ 2211חפ/ מק/  כפיפות
 / פמ2211חפ/ מק/  כפיפות
 04תמא/  כפיפות
 2024חפ/  כפיפות
 4/ י/ 449חפ/ מק/  כפיפות
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 נווה שאנן, 22חיפה רחוב: הגליל יישוב: 

 גושים וחלקות:
 .34חלקות במלואן:  21441גוש: 
 .211חלקי חלקות:  21441גוש: 

 

 מטרת התכנית:
למבנה קיים תוך הגדרתו כמבנה לשימור בנייה תוספות 

 וקביעת שימוש לבנק במבנה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
קביעת שימוש לבנק בקומת הקרקע ובקומה א' של  -

 הבניין לשימור.
 הגדרת המבנה הקיים כמבנה לשימור. -
 שינוי מרווחים להסדרת הקיים. -
הקלה +  6%במסגרת הקלות.)בנייה פת שטחי תוס -

 קומה(. לתוספת 4.0%הקלה בגין שימור +  4.0%
 2מ"ר עבור  211) 04לפי תמא/ בנייה תוספת שטחי  -

 יח"ד(.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעא, עמוד 6444ובילקוט הפרסומים  24/10/4122

 .21/12/4122, בתאריך 0040
 

ית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית התכנ
חיפה  20מחוז חיפה, שד הפלי"ם בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 12-4600200טלפון: , 00190
חיפה  טלפון:  0חיפה, ביאליק בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה בימים מעוניין , וכל ה12-4006413
 ובאתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

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

 2/ ו/ 2914חפ/  מס'
שם התכנית: מרכז מסחרי ברח' אוסקר שינדלר, 

 סביוני דניה.
לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –ה והבניה, התשכ"
 2/ ו/ 2612חפ/  מס'ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 / ה2612חפ/ במ/  שינוי
 / יב2211חפ/  שינוי
 / י2206חפ/  שינוי
 2/ יב/ 2211חפ/  שינוי
 / ט2206חפ/  שינוי

 / שש2211חפ/  כפיפות
 / פמ2211חפ/ מק/  כפיפות
 / תט2211חפ/ מק/  כפיפות

 34/ 0תמא/  אישור ע"פ תמ"א
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
שכונת סביוני דניה, , 3חיפה רחוב: הזז חיים יישוב: 

 רח' אוסקר שינדלר ורח' חיים הזז. מגרש בין
 

 גושים וחלקות:
 .49חלקות במלואן:  22410גוש: 
 .26 - 20חלקי חלקות:  22410גוש: 

 

 מטרת התכנית:
על מנת להקים מרכז מסחרי בנייה שינוי זכויות והוראות 
 לשכונת סביוני דניה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 ראות בינוי.במגרש תוך קביעת הובנייה הגדלת זכויות ה -
 שינוי בקווי בניין. -
קרקעי תוך הגדרת קו -קביעת הנחיות לבניית חניון תת -

בניין תת קרקעי לחניון תוך מתן אפשרות לחניון מתחת 
 לשטח דרך מאושרת כמסומן ע"ג התשריט.

שינוי גבולות המגרש המסחרי מבלי לשנות את שטחו  -
ן שני המאושר, תוך ביטול קטע דרך ברדיוס הסיבוב בי

רח' חיים הזז ובמקומו הרחבת קטע דרך לאורך  חלקי
קטע של רח' חיים הזז והגדלת שטח ציבורי פתוח 

 כמסומן ע"ג התשריט.
סימון רצועת הנחיות מיוחדות שמטרתן היא סטווין  -

מקורה וגם שטח עם הנחיות מיוחדות בקו בנין פנימי של 
 העליונות לכיוון רח' שינדלר. הקומות

 הקומות המותרות. 4 -קומות למבנה מעבר ל 4תוספת  -
מתן אפשרות למיקום שטחי שירות בכל אחת מקומות  -

 המבנה.
מ' בחזית רח' חיים  2.1ביטול חובת רצועת גינון ברוחב  -

 הזז.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 6226ובילקוט הפרסומים  41/12/4124

 .26/10/4124, בתאריך 0946
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
חיפה  20ז חיפה, שד הפלי"ם מחובנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 12-4600200טלפון: , 00190
חיפה  טלפון:  0חיפה, ביאליק בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה בימים מעוניין , וכל ה12-4006413
 ם פתוחים לקהל, ובאתרובשעות שהמשרדים האמורי

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

 וז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חוף הכרמלחמ
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 1/ ח/ 4חכ/  מס'
 שם התכנית: מגרש כדורגל כרם מהר"ל

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
חוף הכרמל מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 4/ ח/ 2חכ/  מס'ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 כניתהיתרים או הרשאות בחלק מתחום הת
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 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 06משח/  שינוי
 44תמא/  כפיפות
 / ח2חכ/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 כרם מהר"ל    .יישוב: 
 גושים וחלקות:

 .00 - 00, 29 - 23, 0חלקי חלקות:  22999גוש: 
 .00, 00 - 02חלקי חלקות:  24114גוש: 

 

 ית:מטרת התכנ
הקצאת שטח ציבורי פתוח במושב כרם מהר"ל 

 למשחקים ופעילות ספורט.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
שטח חקלאי לשטח ציבורי פתוח, שינוי ייעוד שינוי  -

 שטח מבני ציבור לשטח חקלאי והרחבת דרך קיימת.
 

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

בקרקע, בבנין או מעוניין .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 בעתונים, למשרדי 
מחוז חיפה, שד הפלי"ם בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול

. העתק ההתנגדות 10-9066011 טלפון 66101חיפה  01
חוף הכרמל,   בנייה יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית , 10-9060006טלפון:  61901עין כרמל 
לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 

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

 בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 
 .0090 -תשמ"ט 

 
 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חוף הכרמל

 / יג14חכ/  מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 פש מושב דורשם התכנית: שטח תיירות ונו

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 מס'חוף הכרמל מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 / יג44חכ/ 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  שאות:והרהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 / ה44חכ/  שינוי

 20תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 דור. חוף דוריישוב: 

84 
 

 גושים וחלקות:
 .40, 22חלקי חלקות:  21044גוש: 
 .22, 42חלקי חלקות:  21922גוש: 
 .211חלקות במלואן:  21966גוש: 
 .99חלקי חלקות:  21966גוש: 
 .216, 212, 22, 4חלקי חלקות:  22230גוש: 
 .20, 2חלקי חלקות:  21922גוש: 
 .66, 49חלקות במלואן:  21920גוש: 
 .60, 61חלקי חלקות:  21920גוש: 
, 42 - 42, 29 - 22, 9 - 4חלקות במלואן:  21966גוש: 

46 - 43 ,44 - 49 ,90 ,94 ,216 - 213 ,221. 
 .221, 210, 210, 26 - 24חלקות במלואן:  22230גוש: 
, 06, 00, 02, 49, 40, 23חלקי חלקות:  22230גוש: 

04 ,21 ,222. 
 

 מטרת התכנית:
פיתוח אזור תיירות ונופש במושב דור, תוך שימור ערכי 

 הטבע והבנוי הקיימים באזור.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מתן הוראות לפיתוח אזור קיט ונופש הכולל מלון וכפר  -

לינת לילה על פי וכן אתר לאוהלים ל Aנופש ברמה 
 מלונאי של משרד התיירות.תקנים לאיכסון 

 פיתוח והסדרה של שירותי חוף וחניון. -
 קביעת בינוי מנחה לכפר נופש, למלון ולשירותים נלווים. -
הסמוכים לקו ממבני הנופש הקיימים,  20העתקת  -

 מ' מקו  המים. 211החוף, למרחק העולה על 
מ' מקו החוף עבור שירותי  211הקלה בקו בניין של  -

 חוף ומסחר, ומבני כפר נופש קיימים.
מתן הנחיות לפיתוח נופי ולשימור ושיקום ערכי הטבע  -

 של המקום, כולל הנחיות לשימור או העתקה של עצים.
 הנחיות לשימורם.קביעת מבנים לשימור ומתן  -
השטח שמדרום לאתר הקמפינג המוצע ושהיה ייעוד  -

תיירות  ונופש, לשטח   כשטח לפיתוח 20כלול בתמא/ 
שמורת חוף, לשם הבטחת שימורו במצבו  פתוח עבור

 הטבעי.
 

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

.כל www.pnim.gov.il רד הפנים של מש האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

                     טלפון:  00190חיפה  20חיפה, שד הפלי"ם 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-4600200

 01461עין כרמל  חוף הכרמל,בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 12-4206420טלפון: 

וי תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלו
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 

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

 .2949 -תשמ"ט 
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 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: עירון
 / א402ענ/  מס'הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
 אום אל פחםשם התכנית: מרכז מסחרי אלעיון, 

לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 / א402ענ/  מס'
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 402ענ/  שינוי
 021ענ/  שינוי
 604ענ/  שינוי
 211ג/  שינוי

 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 00תמא/  כפיפות
 6תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 דרך סויסה, פחם רחוב: שכ אלעיון-אום אליישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .40חלקות במלואן:  41022גוש: 
 .23, 42, 44 - 41, 24, 20 חלקי חלקות: 41022גוש: 
 .210, 32 - 30חלקי חלקות:  41022גוש: 
 .02 - 01, 42, 21, 6, 2, 4חלקי חלקות:  41220גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הקמת מרכז מסחרי שיאפשר פעילות מסחר ואחסנה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קרקע מחקלאי למסחר ואחסנה.ייעוד שינוי  -
 יעת הוראות בנייה.התווית והרחבת דרכים וקב -

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשסט, עמוד 0460ובילקוט הפרסומים  23/19/4114

 .22/22/4114, בתאריך 040
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
חיפה  20ז חיפה, שד הפלי"ם מחובנייה לתכנון ול

: ועדה . וכן במשרדי12-4600200טלפון: , 00190
 01140עירון, עארה  ערערה בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה12-6002349טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:עירון
רמה מפורטת הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ב

 2299ענ/  מס'
שם התכנית: חלוקה חדשה של שטחים למוסדות 

 ציבור באלח'נוק אום אל פחם
לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 2296ענ/  מס'ברמה מפורטת 
איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה:

 ל תחום התכנית/בחלק מתחום התכניתבכ
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תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 402ענ/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 פחם רחוב: שכ אלכאנוק    .-אום אליישוב: 

 גושים וחלקות:
 .02 - 00, 20 - 20ת במלואן: חלקו 41224גוש: 
 .04, 23, 24חלקי חלקות:  41224גוש: 

 

 מטרת התכנית:
יצירת שני מתחמים משמעותיים של מבנים ומוסדות 

מרבי ציבור ומבני ציבור לבריאות על מנת לאפשר ניצול 
 של השטחים לצרכי ציבור.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 חלוקה חדשה בהסכמת הבעלים. -
 למבני ציבור.הגדלת שטח  -
 שינוי קו בניין. -

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 6013ובילקוט הפרסומים  40/19/4122

 .21/21/4122, בתאריך 263
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
חיפה  20מחוז חיפה, שד הפלי"ם בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 12-4600200טלפון:  00190
 01140עירון, עארה  ערערה בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה12-6002349טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

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

 / יד202ק/  מס'
, 12גושן  -שם התכנית: תוספת שימוש משרד לדירה 

 קרית מוצקין
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מופקדת תכנית מפורטת ברמה קריות בנייה לתכנון ול
 / יד202ק/ מס' מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 202ק/  שינוי

 201ק/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .  02ית מוצקין רחוב: שד גושן משה קריישוב: 
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תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 402ענ/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 פחם רחוב: שכ אלכאנוק    .-אום אליישוב: 

 גושים וחלקות:
 .02 - 00, 20 - 20ת במלואן: חלקו 41224גוש: 
 .04, 23, 24חלקי חלקות:  41224גוש: 

 

 מטרת התכנית:
יצירת שני מתחמים משמעותיים של מבנים ומוסדות 

מרבי ציבור ומבני ציבור לבריאות על מנת לאפשר ניצול 
 של השטחים לצרכי ציבור.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 חלוקה חדשה בהסכמת הבעלים. -
 למבני ציבור.הגדלת שטח  -
 שינוי קו בניין. -

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 6013ובילקוט הפרסומים  40/19/4122

 .21/21/4122, בתאריך 263
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
חיפה  20מחוז חיפה, שד הפלי"ם בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 12-4600200טלפון:  00190
 01140עירון, עארה  ערערה בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה12-6002349טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

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

 / יד202ק/  מס'
, 12גושן  -שם התכנית: תוספת שימוש משרד לדירה 

 קרית מוצקין
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מופקדת תכנית מפורטת ברמה קריות בנייה לתכנון ול
 / יד202ק/ מס' מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 202ק/  שינוי

 201ק/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .  02ית מוצקין רחוב: שד גושן משה קריישוב: 
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 גושים וחלקות:
 .69חלקות במלואן:  22060גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הוספת שימוש משרד לדירה בקומת קרקע, במבנה 

 מגורים קיים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
הוספת שימוש משרד לדירת מגורים בקומת  -א

 הקרקע, בחלק האחורי של המבנה.
דרת בנייה קיימת שינוי קו בניין צידי, להס -ב

 )בהיתר(.
 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

                 טלפון:  00190חיפה  20חיפה, שד הפלי"ם 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-4600200

קרית  2קריות, הגדוד העברי בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית , 12-4320492טלפון:  46222מוצקין 

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
תו(, בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבוד

 .2949 -תשמ"ט 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: רכס הכרמל
 מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

019-1104004  
שם התכנית: שינוי בגודל מגרש מינימלי ותוספת 

 עוספיא -בנייה אחוזי 
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

מחוזית כי במשרדי הועדה ה, 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
רכס הכרמל מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 006-1134034מס' 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 210עד/  ינויש

 612ג/  שינוי
 00תמא/  כפיפות
 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 עספיא רחוב: אזור חטיבת ביניים    .יישוב: 
 X: 205766קואורדינטה 
 Y: 736397קואורדינטה 
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 גושים וחלקות:
 .69חלקי חלקות: מוסדר,  23224גוש: 

 מגרשים:
 210בהתאם לתכנית עד/ 69

 

 מטרת התכנית:
מגרשים המיועדים  4קיימת.תכנית זו כוללת בנייה לגליזציה ל

לאזור מגורים א' בשכונת החיילים  210עפ"י תכנית עד/
 המשוחררים בסמוך למגדל המיים הישן בעוספיא.

התכנית המוצעת משנה את יעודם לאזור מגורים ב' 
 ומאפשרת למגרשים הנ "ל את השינויים הבאים:

שטח מגורים א' לאזור מגורים ב' עם חזית ייעוד  שינוי -
 מסחרית. 

 הגדלת זכויות הבניה. -
 שינוי בגודל מגרש מינימלי. -
 יצירת חזית מסחרית. -
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי גודל מגרש מינימלי.

 הגדלת אחוזי הבניה. 
 שינוי ברוחב מגרש מינימלי.

 יצירת חזית מסחרית.
 

יין בתכנית, בימים ובשעות רשאי לעמעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

                        טלפון:  00190חיפה  20חיפה, שד הפלי"ם 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-4600200

רכס הכרמל, אבא חושי שד בנייה מקומית לתכנון ול
 , 12-4099044כרמל  טלפון: -אל אליתד 21עספיא 

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
 .2949 -חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 פה, מרחב תכנון מקומי: שומרוןמחוז: חי

 מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
010-1190992  

קרקע ממרכז אזרחי למגורים ייעוד שם התכנית:שינוי 
 עקיבא-ולאזור עירוני מעורב באור

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית נייה בלתכנון ול
 מס'שומרון מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

000-1163992 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 / ג292ש/  שינוי
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 ים הכלולים בתכנית ומקומם:השטח
רח' עשרת הרוגי המלכות  -אור עקיבא מערב יישוב: 

 פינת רח' ויצמן
 X: 192700קואורדינטה 
 Y: 712430קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .202, 201חלקות במלואן:  21609מוסדר: גוש: 

 מגרשים:
 / ג292בהתאם לתכנית ש/  201

 

 מטרת התכנית:
אזור מרכז אזרחי  לפי תכניות מ 201חלקה ייעוד שינוי 

/ג חזרה  למגורים א'  לפי תכנית 292ו ש/  046ש/
 ,006מאושרת  ג/

לעירוני מעורב כהתאמה  202חלקה ייעוד תיקון 
 למבא"ת

 

 עיקרי הוראות התכנית:
-ו 046ממרכז אזרחי לפי תכנית ש/ 201חלקה ייעוד * שינוי 

  006/ג חזרה למגורים א' לפי תכנית מאושרת  ג/292ש/
 מגרשים. 0-תוך חלוקת השטח ל  

 לעירוני מעורב כהתאמה למבא"ת. 202חלקה ייעוד * תיקון 
 * קביעת זכויות בניה.

 * קביעת תכליות.
 * קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה.

 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים של משרד  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

                      טלפון: 00190חיפה  20חיפה, שד הפלי"ם 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-4600200

זכרון יעקב  02שומרון, המיסדים בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא , 12-6010044טלפון:  01901

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

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

 .2949 -תשמ"ט 
 

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

 / א2011ש/  מס'
הגדלת שטח ציבורי והסדרת חניה,  שם התכנית:

 ואיחוד וחלוקה בחלקות מגורים
לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 / א2004ש/  מס'ברמה מפורטת 
איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל  איחוד וחלוקה:

 התכניתהבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום 
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תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות: 
 מספר התכנית סוג היחס

 092ש/  שינוי
 2106ש/ מק/  שינוי
 692ש/ מק/  שינוי

 2206ש/ מק/  כפיפות
 2140ש/ מק/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .0חוב: רח פוריידיס ריישוב: 
 דרום מזרח פוריידיס ליד בי"ס אלשאפעי

 

 גושים וחלקות:
 .00 - 02חלקות במלואן:  22446גוש: 
 .92, 29חלקי חלקות:  22446גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 א. יצירת בסיס חוקי לרישוי בניינים קיימים בתחום התכנית.

עם חלקים  00, 04, 02ב. איחוד וחלוקה בחלקות 
 .2106דרש בתכנית ש/ מק/ כנ 92-ו 29מחלקות 

ג. שיפור אפשריות הבינוי באתר לבנייני ציבור שמשמש 
 לבי"ס.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 למגורים ב. 2 -קרקע ממגורים בייעוד שינוי  -
 לרישוי בניינים קיימים.בנייה קביעת הוראות  -
 חניון ציבורי למבנים ומוסדות ציבור.ייעוד שינוי  -
 רך גישה לשטח למבני ציבורי.שינויים בתוואי ד -

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 6261ובילקוט הפרסומים  10/14/4124

 .26/14/4124, בתאריך 0401
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
חיפה  20ז חיפה, שד הפלי"ם מחובנייה לתכנון ול

וכן במשרדי: ועדה . 12-4600200טלפון: , 00190
זכרון יעקב  02שומרון, המיסדים בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין מעוניין , וכל ה12-6010044טלפון:  01901
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

 יוסף משלב                                                  

 יו"ר הועדה המחוזית                                            

  חיפהחוז מ לתכנון ולבניה                                        
 

 מרכזהמחוז 
 

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

 2/ 10/ 91יב/ 
 רח' שד' ירושלים -ה שם התכנית:יבנ

לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 2/ 10/ 91יב/  מס'מקומית 
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תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות: 
 מספר התכנית סוג היחס

 092ש/  שינוי
 2106ש/ מק/  שינוי
 692ש/ מק/  שינוי

 2206ש/ מק/  כפיפות
 2140ש/ מק/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .0חוב: רח פוריידיס ריישוב: 
 דרום מזרח פוריידיס ליד בי"ס אלשאפעי

 

 גושים וחלקות:
 .00 - 02חלקות במלואן:  22446גוש: 
 .92, 29חלקי חלקות:  22446גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 א. יצירת בסיס חוקי לרישוי בניינים קיימים בתחום התכנית.

עם חלקים  00, 04, 02ב. איחוד וחלוקה בחלקות 
 .2106דרש בתכנית ש/ מק/ כנ 92-ו 29מחלקות 

ג. שיפור אפשריות הבינוי באתר לבנייני ציבור שמשמש 
 לבי"ס.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 למגורים ב. 2 -קרקע ממגורים בייעוד שינוי  -
 לרישוי בניינים קיימים.בנייה קביעת הוראות  -
 חניון ציבורי למבנים ומוסדות ציבור.ייעוד שינוי  -
 רך גישה לשטח למבני ציבורי.שינויים בתוואי ד -

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 6261ובילקוט הפרסומים  10/14/4124

 .26/14/4124, בתאריך 0401
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
חיפה  20ז חיפה, שד הפלי"ם מחובנייה לתכנון ול

וכן במשרדי: ועדה . 12-4600200טלפון: , 00190
זכרון יעקב  02שומרון, המיסדים בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין מעוניין , וכל ה12-6010044טלפון:  01901
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

 יוסף משלב                                                  

 יו"ר הועדה המחוזית                                            

  חיפהחוז מ לתכנון ולבניה                                        
 

 מרכזהמחוז 
 

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

 2/ 10/ 91יב/ 
 רח' שד' ירושלים -ה שם התכנית:יבנ

לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 2/ 10/ 91יב/  מס'מקומית 
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 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 2/ 90בר/  שינוי
 403יב/  שינוי
 611זמ/  שינוי

 
 ם:השטחים הכלולים בתכנית ומקומ

 יבנה רחוב: שד ירושלים.יישוב: 
 יבנה רחוב: הקישון.יישוב: 

 אזור תעשיה צפוני, רח' שד' ירושלים פינת רח' הקישון.
 

 גושים וחלקות:
 .40חלקות במלואן:  0309גוש: 

 

 מגרשים:
 2/ 90בהתאם לתכנית בר/  219

 

 מטרת התכנית:
 הקמת מרכז מסחרי.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מאזור תעשיה לאזור מסחר ומשרדים. ייעודא. שינוי 

 ב. הסדרת הרחבת רח' הקישון לפי מצב קיים.
מ' בחזית מזרחית, דרומית  0ג. שינוי קווי בנין במקום 

מ'  0מ' בחזית המערבית במצב קיים, לקו בנין  2 -וצפונית, ו
 " בשאר החזיתות במצב מוצע.1לרח' הקישון וקו בנין "
רים לענין שטחי השירות המותבנייה ד. שינוי באחוזי ה

-לשטחים שמעל לכניסה הקובעת, ומ 00%-ל 44%-מ
 לשטחים שמתחת לכניסה הקובעת. 292%-ל 211%

ה. שינוי במס' הקומות המותר מתחת לכניסה הקובעת, 
 קומות. 0 -קומות ל 4-מ

 מ'. 44 -מ' ל 20 -ו. שינוי בגובה המבנה מ
 .31% -ל 21% -ז. שינוי בתכסית הקרקע מ

 

על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך  הודעה
, התשעא, עמוד 6260ובילקוט הפרסומים  44/21/4121

 .40/22/4121, בתאריך 2440
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
רמלה  92מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 14-9344219טלפון:  34201
 31611יבנה  0יבנה, שד דואני ייה בנמקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה14-9200041טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

 
 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: יבנה

  מס'הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
 2/ 9/ 201יב/ 

ושינוי בקו בנייה שם התכנית: בקשה לתוספת אחוזי 
 בניין אחורי.

לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 2/ 6/ 204יב/  מס'מקומית 
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 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 0/ 64/ 42תרש"צ/  שינוי
 6/ 204יב/  שינוי

 / א611יב/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יבנה., 44רחוב קורנית 

 

 גושים וחלקות:
 .220חלקות במלואן:  0166גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 המותרים.בנייה הגדלת אחוזי ה

 שינוי בקו בניין אחורי.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
המותרים בשתי  01% -תוספת אחוזי בנייה מ .2

על פי  32.06%שטח עיקרי. סה"כ   61% -קומות ל
 החלוקה בתכנית הבינוי ) כולל שרות(.

 מ'. 0.9 -מ' מותרים ל 3 -. שינוי בקו בניין אחורי מ4
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 6002ובילקוט הפרסומים  40/24/4122

 .10/12/4124, בתאריך 2420
 

צאת במשרדי הועדה המחוזית התכנית האמורה נמ
רמלה  92מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 14-9344219טלפון:  34201
 31611יבנה  0יבנה, שד דואני בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה 14-9200041טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: גבעת שמואל
  מס'הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 0241ממ/ 
לחדרים בגג בגבעת בנייה שם התכנית: הגדלת שטח 

 שמואל
לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

שור תכנית מתאר , בדבר אי1965 –והבניה, התשכ"ה 
 0241ממ/  מס'מקומית 

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

 היתרים או הרשאות.
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 21114ממ/  שינוי
 0202ממ/  שינוי
 901ממ/  שינוי

 4/ 2תמא/  כפיפות
 0תמא/  כפיפות
 2/ א/ 40תמא/  כפיפות
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 גבעת שמואל.יישוב: 

 גושים וחלקות:
 - 94, 42 - 23, 20 - 20, 21חלקות במלואן:  6240גוש: 
211 ,249 - 201 ,222 - 229 ,204 - 200 ,261 - 262 ,
262 ,264 - 232 ,233 - 234 ,246 - 243 ,249 - 292 ,
290 - 420 ,424 ,441 ,442 - 406 ,421 - 422 ,426 ,
401 ,400 ,400 ,403 ,409 - 461 ,464 ,462 - 026 ,
024 - 064. 
 .230, 209, 94, 22, 6חלקי חלקות:  6240גוש: 
 - 93, 33 - 60, 62 - 24, 42חלקות במלואן:  6249גוש: 
213 ,222 - 226 ,200 ,203 - 209 ,222 - 246 ,294 - 
292 ,296 - 462 ,460 - 462, 464 - 436 ,023 - 042 ,
046 ,044 ,240 - 204 ,204 - 229 ,200 ,202 ,209 ,
264 ,260 - 269 ,230 - 236 ,239 - 029 ,042 ,001 ,
004 - 002 ,022 - 000 ,000 - 622 ,623 - 631 ,314 ,
310 - 316 ,321 ,320 ,324 ,304 - 300 ,303 ,322 ,
320 ,329 ,304 ,300 ,306 ,303 ,363 - 332 ,336 ,
334 - 339 ,344 ,342 ,346 ,394 - 416 ,414 ,421 ,
424 - 422 ,426 - 424 ,442 ,440 ,440 - 449 ,402 - 
400 ,403 - 421 ,420 ,429 ,400 ,463 ,431 - 499 ,
916 - 904 ,902 - 906 ,904 - 909 ,931 ,934 ,932 - 
949 ,992 - 994 ,992 - 2112 ,2110 - 2119 ,2124 - 

2146 ,2149 ,2102 ,2102 - 2102 ,2100 - 2106 ,
2104 - 2161 ,2210 - 2210 ,2224 - 2202. 
, 319, 313, 312, 312, 026חלקי חלקות:  6249גוש: 
324 ,322 ,323 ,341 ,344 ,340 ,344 ,300 - 306 ,
321 ,322 ,324 ,302. 
, 04 - 44, 24 - 23, 20 - 20חלקות במלואן:  6292גוש: 

62 - 64. 
 .29, 0, 4קי חלקות: חל 6292גוש: 
 .230חלקות במלואן:  6290גוש: 
 .234חלקי חלקות:  6290גוש: 
, 440, 261 - 200, 02, 0חלקות במלואן:  6064גוש: 
443 - 004. 
 .20חלקי חלקות:  6064גוש: 
 .444 - 9חלקות במלואן:  6069גוש: 
 .404 - 0חלקות במלואן:  6094גוש: 

 

 מטרת התכנית:
מ"ר ליחידת דיור  20על הגגות עד  בנייההגדלת שטח ה

 צמודת קרקע.בנייה רוויה ובבנייה בקומה עליונה, ב
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 20 -למגורים על הגג עד לבנייה הגדלת השטח המותר ל

 צמודת קרקע.בנייה רוויה ובבנייה מ"ר, ליח"ד ב
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 6249ט הפרסומים ובילקו 40/10/4124

 .21/16/4124, בתאריך 2643
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
טלפון:  10061רמלה  00מחוז המרכז, שד הרצל בנייה ול

בנייה . וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ול19-0199010
-16גבעת שמואל  טלפון:  00גבעת שמואל, גוש עציון 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 1000901
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 האינטרנט שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.ilשל משרד הפנים 

 
 רעות-מכבים-מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: מודיעין

  מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
 24/ 0מד/ 

 בני החושןרח' א -בנייה שם התכנית: תוספת זכויות 
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול

רעות מופקדת תכנית -מכבים-מודיעיןבנייה לתכנון ול
 22/ 0מד/  מס'מתאר מקומית 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 ספר התכניתמ סוג היחס

 0מד/ במ/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
, 41, 01רעות רחוב: אבני החושן -מכבים-מודיעיןיישוב: 

66 ,06. 
, 402/2, 402/0רוויה במגרשים מס' בנייה יחידות דיור ב

בשכונת אבני חן )אתר קייזר( במודיעין,  402/2, 402/0
ממערב וביח' יחידות הדיור גובלות ברח' אבני החושן 

 דיור צמודות קרקע )קוטג'ים( ממזרח.
 

 גושים וחלקות:
 .49, 43 - 46חלקי חלקות:  0464גוש: 

 

 מטרת התכנית:
דירות גן על ידי הכללת מבואת כניסה חיצונית  2הרחבת 

 ומחסן בתחום יחידות הדיור.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
ם מ"ר לשטח עיקרי ) מתוכ 22.0בנייה א. תוספת זכויות 

מ"ר הומרו משטחי שרות(, עבור הכללת מבואה  21
 חיצונית בתחום יחידות הדיור.

מ"ר לשטח עקרי )שהומרו  3.0בנייה ב. תוספת זכויות 
 משטח שרות( עבור הכללת מחסן בתחום יחידות הדיור.

 ג. הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי עבור תוספת הבניה.
 

שעות רשאי לעיין בתכנית, בימים ובמעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

 טלפון: 34201רמלה  92המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-9344219

רעות, דם -מכבים-מודיעיןבנייה מקומית לתכנון ול
 14-9346120רעות  טלפון: -מכבים-מודיעין 2המכבים 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות בנייה התכנון וה
 .2949 -חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
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 רעות-מכבים-מודיעיןמרחב תכנון מקומי:, מרכזמחוז: 
 

 מס'  תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 
 12/ 9מד/ 

 רח' דן. -תוספת זכויות בניה שם התכנית:
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי , 2960 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  לתכנון ולבניה מחוז המרכז

תכנית מופקדת  ותרע-מכבים-מודיעיןלתכנון ולבניה 
 12/ 9מד/  מס' מתאר מקומית

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 6מד/ במ/  שינוי
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

, 9, 3, 0, 4, 6, 2רעות רחוב: דן -מכבים-ישוב: מודיעין
22 ,20 ,20 ,23 ,40 ,40 ,43 ,02 ,00 ,00 ,03 ,09 ,
22 ,20 ,20 ,23 ,29 ,02. 

 שכונה: בוכמן.
 -יח"ד בבתי מגורים מד משפחתיים במתחמים מס' מ 42
 אתר בוכמן. 20-מ 24

המגרשים גובלים ברח' דן ממערב, וממזרח בבתי 
 מגורים מטיפוס קוטג'ים  טוריים.

 גושים וחלקות:
 .21 - 02חלקות במלואן:  0424גוש: 
, 20 - 03, 02, 00 - 04, 01חלקות במלואן:  0422גוש: 

02 - 06. 
 מגרשים:

 6בהתאם לתכנית מד/ במ/  24מ
 6בהתאם לתכנית מד/ במ/  20מ
 

 :מטרת התכנית
יח' דיור צמודות קרקע חד  42 -תוספת זכויות בניה ל

 משפחתיות ברח' דן במודיעין.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר עבור כל  26א. תוספת זכויות בניה בשטח עקרי של 

 יח"ד.
 כלי עבור תוספות הבניה.ב.  הנחיות לעיצוב אדרי

 
ות כל מעונין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשע

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

מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  61חוק, רשאי להגיש התנגדות תוך ל 211סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז  בעתונים, למשרדי
 טלפון: 34201רמלה  92המרכז, שד הרצל 

ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 14-9344219
רעות, דם -מכבים-מקומית לתכנון ולבניה מודיעין

 14-9346120רעות  טלפון: -מכבים-מודיעין 2בים המכ
)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא  210בהתאם לסעיף 

תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 
מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל 

וסדרי עבודתו(,  בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
 .2949 -תשמ"ט 
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 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:נס ציונה
 מס' הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 9/ 0/ 11נס/ 
 שם התכנית: מבנה ציבור רח' השופטים

לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 9/ 0/ 11נס/  מס'מקומית 
 חסת לתכניות הבאות:ייהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 0/ 3/ 41נס/ מק/  שינוי
 / א3/ 41נס/ מק/  שינוי
 3/ 41גז/  שינוי
 / א66נס/  שינוי

 2/ א/ 2/ 2נס/  כפיפות
 / ב4/ 2נס/  כפיפות
 42/ 0תממ/  כפיפות
 2/ 2נס/  כפיפות
 / א2/ 2נס/  כפיפות
 00תמא/  כפיפות
 04תמא/  כפיפות
 3/ 2נס/ מק/  כפיפות
 66נס/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 נס ציונה רחוב: אנילביץ    .יישוב: 
 נס ציונה רחוב: השופטים    .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .242חלקות במלואן:  0402גוש: 
 .240, 224 - 223חלקי חלקות:  0402גוש: 
 .4, 6: חלקי חלקות 2344גוש: 

 

 מטרת התכנית:
. הסדרת שטחי ציבור ברחוב השופטים בשכונת סביוני 2

 נצר.
 . קביעת הוראות וקווי בניין.4

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 משצ"פ לשב"צ ומשב"צ לשצ"פ.ייעוד . שינוי 2
 . קביעת קווי בניין.4
 . קביעת הוראות בניה.0

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעא, עמוד 6402ובילקוט הפרסומים  20/12/4122

 .26/16/4122, בתאריך 2424
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
רמלה  92מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 14-9344219טלפון:  34201
נס ציונה  9נס ציונה, הבנים בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין מעוניין , וכל ה14-9040421ון: טלפ 31211
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.ilשל משרד הפנים  האינטרנט ובאתר
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 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:נתניה
 מס'הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 0/ 129נת/ 
 "נופי השרון" -שם התכנית:דיור מוגן 

לחוק התכנון  223ת בזה הודעה, בהתאם לסעיף נמסר
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 3/ 029נת/  מס'מקומית 
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 4/ 029נת/  כפיפות
 3/ 211נת/  כפיפות
 0/ 029נת/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .  2חוב: פתח תקוה נתניה ריישוב: 
 רח' פתח תקוה פינת רחוב הפורצים

 

 גושים וחלקות:
 .410חלקות במלואן:  4460גוש: 

 

 מטרת התכנית:
תוספת שטחים עיקריים בתוך מעטפת של בניין קיים 

 לדיור מוגן.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר בתוך מעטפת של  011תוספת שטח עיקרי בסך 

 בניין קיים לדיור מוגן.
 

עה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך הוד
, התשעג, עמוד 6292ובילקוט הפרסומים  20/13/4124

 .12/22/4124, בתאריך 693
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
רמלה  92מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 14-9344219טלפון:  34201
 24209נתניה  6נתניה, הצורן נייה במקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה19-4610231טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

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

 א/ 24/ 140נת/ 
 שם התכנית: מגורים ברחוב האר"'י

לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 / א24/ 140נת/  מס'מקומית 
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 3/ 211נת/  שינוי
 20/ 023נת/  שינוי

 24/ 023נת/  כפיפות
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 שטחים הכלולים בתכנית ומקומם:ה
 .  43נתניה רחוב: האר"י יישוב: 
 .  22נתניה רחוב: אלחריזי יישוב: 

האר"י -החלקה משתרעת בין הרחובות אלחריזי בצפונה ו
 בדרומה ,במרכז העיר נתניה.

 

 גושים וחלקות:
 .400חלקות במלואן:  4424גוש: 

 

 מגרשים:
 20/ 023בהתאם לתכנית נת/  0

 

 נית:מטרת התכ
 שינוי קווי בניין ותוספת קומה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 א.שינוי לבינוי ע"י: 

 . שינוי הוראות בדבר העמדת מבנים.2
 . שינוי גודל לובי כניסה.4
 . ביטול קומת עמודים.0
 .01% -ל 00% -. הקטנת אחוזי גינון מ2
משפ"פ ייעוד . שינוי מיקום וצורת השפ"פ ע"י שינו 0

 ממגורים ג' לשפ"פ.למגורים ד' ו
קומות מרתף + דירות  4-ב. תוספת קומה בבנין צפוני מ

 23מרתף + -ל ע"ע+דירות גג/חדרים על הגג, 20גן +
קומות מגורים הכוללות לובי כפול ודירות גן +חדרים 

 טכניים.
 ג. קביעת קווי בניין.

מ' מעבר לקו בניין  4.0ד. הבלטת מרפסות בשיעור של 
 קדמי צפוני.

 

על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך  הודעה
, התשעב, עמוד 6040ובילקוט הפרסומים  41/12/4124

 .44/14/4124, בתאריך 4449
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
רמלה  92מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 14-9344219טלפון:  34201
 24209נתניה  6נתניה, הצורן ייה בנמקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה19-4610231טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

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

 29/ 114נת/ 
התכנית:ברכת חנון ס.ע.ן שינוי מתעשיה א,לאזור  שם

 תעסוקה שטחים עיקריים ושרות.הגדלת קומות.
לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 29/ 114נת/  מס'מקומית 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 9/ 002נת/  כפיפות
 21/ 002נת/  כפיפות
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 מספר התכנית סוג היחס
 3/ 211נת/  כפיפות
 002נת/  כפיפות
 / א26/ 002נת/ מק/  כפיפות
 / ב96/ 3/ 211נת/ מק/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 אזור תעשיה ק. ספיר, נתניה רחוב: הצורןיישוב: 
 גושים וחלקות:

 .91חלקי חלקות:  3902גוש: 
 מגרשים:

 002ת נת/ בהתאם לתכני 2
 002בהתאם לתכנית נת/  0

 

 מטרת התכנית:
מתעשיה א' ושביל לאזור תעסוקה ושביל ייעוד א. שינוי 

 ודרך מוצעת.
 -מ"ר ל 30,460 -ב. תוספת שטחים עיקריים מ

 מ"ר ושטחי שרות. 213,946
קומות למרתף +  0ג. הגדלת מספר קומות ממרתף + 

 קומות. 0-44
 ב אדריכלי.ד. קביעת הוראות בינוי ועיצו

 ה. שינוי קווי בניין.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעא, עמוד 6406ובילקוט הפרסומים  12/12/4122

 .20/10/4122, בתאריך 2202
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
רמלה  92מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 14-9344219טלפון:  34201
 24209נתניה  6נתניה, הצורן בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה19-4610231טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

 
 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: נתניה

  מס'ור תכנית מתאר מקומית הודעה בדבר איש
 19/ 911נת/ 

 0שם התכנית: מגורים צמודי קרקע, רח' הגפן 
לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 06/ 601נת/  מס'מקומית 

 ללא איחוד וחלוקה. איחוד וחלוקה:
ה ניתן להוציא תכנית שמכוח והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות.
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 0נת/  שינוי
 4/ 039נת/  שינוי
 3/ 211נת/  שינוי
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונה: עין התכלת, צפון נתניה, 0נתניה רחוב: הגפן יישוב: 

 גושים וחלקות:
 .33חלקי חלקות:  4044גוש: 

 

 רת התכנית:מט
 תוספת יח"ד והגדלת זכויות בנייה לבנייה קיימת.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 321מ"ר ) 921 -מ"ר ל 090.3 -. תוספת שטח עיקרי מ2

 מ"ר מרתף(. 411מ"ר מג' + 
 . תוספת שטחי שירות .4
 יח"ד. 2 -ל 2-. תוספת יח"ד מ0
 + עליית גג. 4. קביעת מספר קומות למרתף, 2
 0.11-מ' ל 4.11-בניין צדי צפוני ודרומי מ . קביעת קווי0

 מ'. 0.1-מ' ל 6.0-מ', אחורי מ
 . הגדלת תכסית.6
 . קביעת הוראות בנייה.3
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 6206ובילקוט הפרסומים  16/13/4124

 .16/14/4124, בתאריך 0632
 

עדה המחוזית התכנית האמורה נמצאת במשרדי הו
רמלה  92מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 14-9344219טלפון:  34201
 24209נתניה  6נתניה, הצורן בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה 19-4610231טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.ilד הפנים של משר האינטרנט ובאתר
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: פתח תקוה
 מס'הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 / ג2911פת/  
 שם התכנית: מגורים רמת סיב

לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 / ג2614פת/  מס'מקומית 
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 4111פת/  שינוי
 / ג23/ 2400פת/ בת/  שינוי

 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 פתח תקוה רחוב: פתח תקווה.יישוב: 
 פתח תקוה רחוב: שחם.יישוב: 
 פתח תקוה רחוב: הסיבים.יישוב: 

 רמת סיב , פתח תקווה
רח' הסיבים,  -ממערברח' זלוטניק שלמה,  -מצפון

 רח' הנשיא. -רח' השחם, מדרום -ממזרח
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 גושים וחלקות:
 .4 - 2חלקות במלואן:  6090גוש: 

 

 מטרת התכנית:
יח"ד בהתאם למפורט  041. תכנון שכונת מגורים בת 2

 להלן:
קרקע מאזור תעשיה מיוחד, שטח פרטי ייעוד א. שינוי 

מיוחד,  פתוח, שטח ציבורי פתוח ודרכים לאזור מגורים
 אזור למבני ציבור, שטח ציבורי פתוח, ודרכים.

ב. קביעת הוראות בדבר איחוד וחלוקה בהסכמת 
 הבעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה.

לאזור המגורים המיוחד בנייה ג. קביעת זכויות והוראות 
 ולאזור למבני ציבור.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשסט, עמוד 0961ובילקוט הפרסומים  20/10/4119

 .10/16/4119, בתאריך 2240
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
רמלה  92מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 14-9344219טלפון:  34201
 2פתח תקוה, העלייה השנייה בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה בימים מעוניין , וכל ה 29211פתח תקוה 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:ראשון לציון, שורקות, 
 גלילית מחוז המרכז

 מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
 194מח/ 

 ח נחל שורקשם התכנית:תחנת כ
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול

מחוז בנייה ראשון לציון, שורקות, ולבנייה לתכנון ול
 494מח/  מס'המרכז מופקדת תכנית מתאר מקומית 

 ות הבאות:המתייחסת לתכני
 מספר התכנית סוג היחס

 410ממ/  שינוי
 0/ ה/ 03תמא/  כפיפות
 4/ ד/ 21תמא/  כפיפות
 2/ ה/ 03תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
אתר תחנת הכח מצוי בתחום מתקן ההתפלה שורק 

 , דרומית לשפד"ן06שאושר במסגרת תתל/ 
מתחנת הגז  קו הגז המתוכנן להזין תחנת הכח מתחיל

 / ה.03"שפד"ן" המאושרת בתמא/ 
 גושים וחלקות:

 .4חלקי חלקות:  2130גוש: 
 .04חלקי חלקות:  2132גוש: 
 .22חלקי חלקות:  0431גוש: 
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 מטרת התכנית:
הקמת תחנת כח המופעלת בגז טבעי לצורך אספקת 
חשמל למתקן התפלת מי ים שורק וחיבורה למערכת 

 הולכת הגז הארצית.
 

 הוראות התכנית:עיקרי 
 א. קביעת ייעודי קרקע לתחנת כח המופעלת בגז טבעי.

ב. קביעת רצועת מעבר להנח צנרת גז טבעי ותשתיות 
 נוספות.

 ג. קביעת השימושים המותרים ביעודי הקרקע השונים.
 ופיתוח השטח.בנייה ד. קביעת הוראות 

 ה. קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה.
 חנת הכח.ו. קביעת תנאים להפעלת ת

 ז. קביעת הוראות סביבתיות.
 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

ל פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

                        טלפון:  34201רמלה  92המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-9344219

ראשון  41ראשון לציון, הכרמל בנייה לתכנון ול מקומית
ועדה מקומית , 10-9023033טלפון:  30462לציון 

גבעת ברנר   שורקות, גבעת ברנרבנייה לתכנון ול
וז מחבנייה מחוזית לתכנון ול-ועדה מקומית, 61924

התנגדות לתכנית , 34201רמלה  92המרכז, שד הרצל 
בכתב בפירוט  לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה

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

בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 
 .2949 -תשמ"ט 

 
 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: ראשון לציון
  מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 1/ 94/ 9/ 2רצ/ 
 , ראשל"צ1שם התכנית: מבנה מגורים ברחוב מולכו 

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
ראשון לציון מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 4/ 92/ 6/ 2רצ/  מס'מקומית 
 ללא איחוד וחלוקה. איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות.
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 / ג2/ 2רצ/  שינוי
 2/ 2רצ/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .0ראשון לציון רחוב: מולכו שלמה יישוב: 
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 מטרת התכנית:
הקמת תחנת כח המופעלת בגז טבעי לצורך אספקת 
חשמל למתקן התפלת מי ים שורק וחיבורה למערכת 

 הולכת הגז הארצית.
 

 הוראות התכנית:עיקרי 
 א. קביעת ייעודי קרקע לתחנת כח המופעלת בגז טבעי.

ב. קביעת רצועת מעבר להנח צנרת גז טבעי ותשתיות 
 נוספות.

 ג. קביעת השימושים המותרים ביעודי הקרקע השונים.
 ופיתוח השטח.בנייה ד. קביעת הוראות 

 ה. קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה.
 חנת הכח.ו. קביעת תנאים להפעלת ת

 ז. קביעת הוראות סביבתיות.
 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

ל פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

                        טלפון:  34201רמלה  92המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-9344219

ראשון  41ראשון לציון, הכרמל בנייה לתכנון ול מקומית
ועדה מקומית , 10-9023033טלפון:  30462לציון 

גבעת ברנר   שורקות, גבעת ברנרבנייה לתכנון ול
וז מחבנייה מחוזית לתכנון ול-ועדה מקומית, 61924

התנגדות לתכנית , 34201רמלה  92המרכז, שד הרצל 
בכתב בפירוט  לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה

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

בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 
 .2949 -תשמ"ט 

 
 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: ראשון לציון
  מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 1/ 94/ 9/ 2רצ/ 
 , ראשל"צ1שם התכנית: מבנה מגורים ברחוב מולכו 

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
ראשון לציון מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 4/ 92/ 6/ 2רצ/  מס'מקומית 
 ללא איחוד וחלוקה. איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות.
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 / ג2/ 2רצ/  שינוי
 2/ 2רצ/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .0ראשון לציון רחוב: מולכו שלמה יישוב: 
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 גושים וחלקות:
 .40חלקות במלואן:  0902גוש: 

 

 מטרת התכנית:
קומות על עמודים + חדר גג.  6הקמת מבנה מגורים בן 

 יח"ד. 6סה"כ 
 -מ"ר ושטחי שירות ל 342 -הגדלת שטחים עיקריים ל

 מ"ר . 091
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קומות . 4תוספת 

 יח"ד. 6 -ל  0 -מ-תוספת יחידת דיור
 י בניין כמפורט בתשריט.קביעת קוו

 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

                     טלפון:  34201רמלה  92המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-9344219

ראשון  41ראשון לציון, הכרמל ה בניימקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית , 10-9023033טלפון:  30462לציון 

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
בודתו(, בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי ע

 .2949 -תשמ"ט 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:ראשון לציון
 מס' הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 10/ 14/ 2רצ/ 
 שם התכנית:פארק נאות שקמה

לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 40/ 04/ 2רצ/  מס'מקומית 
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 2/ 2רצ/  כפיפות
 04/ 2רצ/ במ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ראשון לציון רחוב: נאות שקמה    .יישוב: 

 גושים וחלקות:
 .3: חלקי חלקות 0224גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 למבנה קפיטריה בשטח הפארק.בנייה . הקצאת זכויות 2
 . קביעת קווי בניין למבנה הקפיטריה.4
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 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר לסככה/  241בהיקף של בנייה . הקצאת זכויות 2

מ"ר להקמת מבנה  211מרפסת הצמודה למבנה ו 
 לקפיטריה כאשר מתוכם יוקצו שירותים ציבוריים )

לטובת כלל הציבור(, חזית המבנה תיהיה לכיוון הרחוב 
 הראשי ) שד' חיים בר לב(.

 . קביעת קו בניין בהתאם לנספח הבינוי.4
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
ב, עמוד , התשע6226ובילקוט הפרסומים  49/10/4124

 , 26/10/4124, בתאריך 0990
 

הועדה המחוזית  התכנית האמורה נמצאת במשרדי
רמלה  92מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 14-9344219טלפון:  34201
ראשון  41ראשון לציון, הכרמל בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי מעוניין , וכל ה10-9023033טלפון:  30462לציון 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 
 רחובות מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:

 מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
 1/ 21/ א/ 411רח/ 

 שם התכנית: ההגנה פינת סירני, רחובות
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

המחוזית כי במשרדי הועדה , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
רחובות מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 4/ 21/ א/ 211רח/  מס'
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 2/ 21/ א/ 211רח/ מק/  שינוי
 21/ א/ 211רח/  שינוי

 4/ ג/ 4111רח/  כפיפות
 4/ 2 תמא/ כפיפות
 0/ ב/ 4111רח/ מק/  כפיפות
 2/ ב/ 4111רח/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .  0רחובות רחוב: סירני יישוב: 
 .  40רחובות רחוב: ההגנה יישוב: 

 ההגנה פינת סירני
 גושים וחלקות:

 .020, 243חלקות במלואן:  0312גוש: 
 

 מטרת התכנית:
האחת למסחר  . חלוקת המגרש לשתי חלקות,2

 ומשרדים, השניה למגורים.
 קומת משרדים. -. תוספת קומה למבנה המסחרי4
 . תוספת זכויות בניה.0
. המרת  שטח עיקרי בקומת הקרקע במבנה המסחרי 2

מתחת לגלריה )שטח אחסון( לשטח שירות בגובה 
 מטר. 4.21העולה על 
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. אפשרות תוספת מקומות חניה באמצעות מתקנים 0
 רי.במבנה המסח

 . קביעת קווי בניין בין תאי השטח החדשים.6
 

 עיקרי הוראות התכנית:
. חלוקת המגרש לשתי חלקות, האחת למסחר 2

 ומשרדים, השניה למגורים, בהסכמת הבעלים.
 4. תוספת קומת משרדים כך שהמבנה יהיה בן 4

 קומות+ גלריה בקומת קרקע.
 מ"ר לשטח עיקרי. 011. תוספת של 0
 שירות באופן הבא:  . תוספת לשטחי2

מ"ר בקומת הקרקע   411א( המרת שטח עיקרי של 
המשמש אחסון מתחת לגלריה, לשטח שירות בגובה 

 מ' ) העברת השטח העיקרי לקומה א'(.  4.21העולה על 
 מ"ר לשטחי שירות. 211ב( הוספה של 
 מ"ר לשטחי שירות. 011סה"כ תוספת 

מיועד . קביעת קו בניין צדדי מערבי בתא השטח ה0
 מ'. 0למסחר,  

מקומות חניה באמצעות מתקנים כמופיע  4. השלמת 6
 בנספח בינוי ותנועה.

 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
ואה בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרמעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

                       טלפון: 34201רמלה  92המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-9344219

  36224רחובות  4רחובות, ביל"ו בנייה מקומית לתכנון ול
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 )סדרי נוהל בהתנבנייה התכנון וה
 .2949 -חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:רחובות

 מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
 01/ א/ 411רח/ 

 11שם התכנית: הצנחנים 
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

זית כי במשרדי הועדה המחו, 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
רחובות מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 01/ א/ 211רח/  מס'
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 / א211רח/  שינוי
 / י4111רח/  שינוי

 2/ ב/ 4111רח/  כפיפות
 0/ ב/ 4111רח/ מק/  כפיפות

 4/ 2תמא/  תכפיפו
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 מספר התכנית סוג היחס
 211רח/  כפיפות
 4/ ג/ 4111רח/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 . 41רחובות רחוב: הצנחנים יישוב: 
 גושים וחלקות:

 .090חלקות במלואן:  0312גוש: 
 

 מטרת התכנית:
קומות מעל קומת  6יח"ד,  24הקמת בית משותף המכיל 

 עמודים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מגרש מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ג' .ייעוד וי . שינ2
. הגדלת השטחים העיקריים המותרים בתחום התכנית 4
מ"ר + מרפסות מקורות בשטח  2041 -מ"ר ל 443 -מ

 מ"ר בממוצע ליח"ד . 20מ"ר  241
 יח"ד . 24-יח"ד ל  6-. הגדלת מס' יח"ד מ0
 קומות לקומת עמודים 2ע+  -. שינוי במספר הקומות מ2

 קומות מעל לקומת עמודים. 6+ 
 מ' למרפסות .  4.01 -מ' ו 0.11. קביעת קו בנין קדמי של 0
. קביעת הוראה בדבר בנית מחסנים דירתיים קומותיים 6

 מ"ר ליח"ד . 0בשטח ממוצע של 
 .1. קביעת פרגולה לחניות בקו בנין אחורי 3
 . קביעת זכויות והוראות בניה. 4
 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

              טלפון: 34201רמלה  92המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-9344219

  36224רחובות  4רחובות, ביל"ו בנייה מקומית לתכנון ול
 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות בנייה התכנון וה
 .2949 -חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: רחובות

  מס'מתאר מקומית הודעה בדבר הפקדת תכנית 
 01/ ב/ 111רח/ 
 14רחובות ישראל אהרוני  19שם התכנית: רח' ויצמן 

 רחובות
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
נית מתאר מקומית רחובות מופקדת תכבנייה לתכנון ול

 01/ ב/ 001רח/  מס'
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 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / י4111רח/  שינוי
 / ב001רח/  שינוי

 0/ ג/ 4111רח/ מק/  כפיפות
 4/ ג/ 4111רח/  כפיפות
 2/ ב/ 4111רח/  כפיפות
 0/ ב/ 4111רח/ מק/  כפיפות
 4/ 2תמא/  כפיפות

 

 ית ומקומם:השטחים הכלולים בתכנ
 .42רחובות רחוב: אהרוני ישראל יישוב: 
 .49רחובות רחוב: ויצמן יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .2014 - 2012, 220חלקות במלואן:  0310גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 מתחמים( 4)בנייה מגרשי  4 -חלקות וחלוקה ל 0אחוד 

 יח"ד. 03בניני מגורים סה"כ  4הקמת 
חלקית  9קומות + קומה  4 -( 211)מגרש מס'  - 2בנין 

מעל קומת קרקע כפולה, המכילה דירה בקומת קרקע 
 יח"ד למגרש. 24וקומת ביניים למחסנים + קומת מרתף 

חלקית  9קומות + קומה  4( 212)מגרש מס'  - 4בנין 
מעל קומת קרקע כפולה המכילה דירה בק. קרקע דירה 

 יח"ד למגרש. 29בקומת ביניים + קומת מרתף, 
 

 הוראות התכנית: עיקרי
. קביעת הוראות בדבר הכנת תכנית לאיחוד וחלוקה 2

התשכ"ה בנייה בהתאם לפרק ג' סימן ז' לחוק התכנון וה
2960. 

 מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ד'.ייעוד . שינוי 4
 יח"ד. 03 -יח"ד ל 23 -. הגדלת מס' יח"ד מ0
. הגדלת שטחים העיקריים המותרים בתחום התכנית 2
+ מרפסות מקורות בגודל  0061 -מ"ר ל 4430.91 -מ

 מ"ר ליח"ד. 46
 4 -קומות מעל קומת עמודים ל 3 -. שינוי מס' קומות מ0

חלקית מעל קומת קרקע כפולה +  9קומות + קומה 
 קומת מרתף.

 מקווי בנין צדדיים. 20% -. הבלטת מרפסות ל6
 . קביעת זכויות והוראות בניה.3

 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

סומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים ממועד פר
מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

                     טלפון:  34201רמלה  92המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-9344219

  36224רחובות  4רחובות, ביל"ו בנייה מקומית לתכנון ול
 

לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן התנגדות לתכנית  
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 
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העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות בנייה התכנון וה

 .2949 -חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: רחובות
  מס'תכנית מתאר מקומית  הודעה בדבר הפקדת
 94/ 2111רח/ 

 14שם התכנית: ה' באייר 
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
רחובות מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 .94/ 2401רח/  מס'
 ללא איחוד וחלוקה. איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות.
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 / י4111רח/  שינוי
 2401רח/  שינוי

 4/ ג/ 4111רח/  כפיפות
 0/ ג/ 4111רח/ מק/  כפיפות
 4/ 2תמא/  כפיפות

 2/ ב/ 4111רח/  פותכפי
 0/ ב/ 4111רח/ מק/  כפיפות

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .44רחובות רחוב: ה' באייר יישוב: 

 גושים וחלקות:
 .060חלקות במלואן:  0312גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 מגרש מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ג'.ייעוד שינוי 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 גרש מאזור מגורים ב לאזור מגורים גמייעוד . שינוי  2
. הגדלת השטחים העיקריים המותרים בתחום התכנית 4
מ"ר + מרפסות מקורות בשטח  2230 -מ"ר ל 926 -מ

 מ"ר בממוצע ליח"ד.  20מ"ר,  440
יח"ד של  21יח"ד,  20 -יח"ד ל 3 -. הגדלת מס יח"ד מ0
 חד'. 4-0יח"ד של  0 -חדרים ו 0
קומות לקומת עמודים  2ע+ -מ . שינוי במספר הקומות2

 קומות  0מפולשת +  
 . קביעת קווי בנין כמפורט בתשריט המצורף .0
 . קביעת זכויות והוראות בניה.6

 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
ע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בקרקמעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

                     טלפון: 34201רמלה  92המרכז, שד הרצל 
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. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-9344219
  36224רחובות  4רחובות, ביל"ו בנייה מקומית לתכנון ול

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

ת העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנו
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות בנייה התכנון וה

 .2949 -חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

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

 4/ 0/ 411רח/ 
 , רחובות.22שם התכנית:רח' הרא"ז 

לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 2/ 3/ 201רח/  מס'מקומית 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 / י4111רח/  שינוי
 3/ 201רח/  שינוי

 0/ ב/ 4111/ מק/ רח ביטול
 / ג4111רח/  ביטול
 4/ ג/ 4111רח/  ביטול

 4/ 2תמא/  כפיפות
 2/ ב/ 4111רח/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .  22רחובות רחוב: הרא"ז יישוב: 
 גושים וחלקות:

 .243חלקות במלואן:  0692גוש: 
 

 מטרת התכנית:
שישית חלקית  קומות + קומה 0הקמת בניין מגורים  בן 

 מעל קומת קרקע+ קומת מרתף. 
 יח"ד. 22סה"כ 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ג'.ייעוד . שינוי 2
יח"ד  0יח"ד במקום  22יח"ד כך שיהיו  6. תוספת 4

 המותרות.
קומות  0קומות כך שניתן יהיה לבנות  4. תוספת 0

 2במקום +קומה שישית חלקית מעל קומת קרקע 
 קומות+קומת עמודים.

 2024מ"ר שטח עיקרי כך שיהיה  612. תוספת 2
 מ"ר.  441מ"ר+מרפסות מקורות בשטח של 

 מ'. 6.1מ' במקום  0.1 -. שינוי קו בניין אחורי ל0
מ'  0.31מ' לקו בניין קידמי  4.0. קו בניין למרפסות: 6

 מערבי.-מ' לקו בניין צדדי  0.40לקו בניין אחורי, 
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עה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך הוד
, התשעב, עמוד 6226ובילקוט הפרסומים  40/10/4124

 .26/13/4124, בתאריך 0024
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
רמלה  92מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 14-9344219טלפון:  34201
רחובות  4רחובות, ביל"ו בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה בימים ובשעות מעוניין , וכל ה36224
 האינטרנט שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il של משרד הפנים 
 

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

 04/ א/ 111רח/ 
 9בן יהודה שם התכנית:

לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 02/ א/ 001רח/  מס'מקומית 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 ספר התכניתמ סוג היחס
 / א001רח/  שינוי

 4/ 2תמא/  כפיפות
 4/ ג/ 4111רח/  כפיפות
 2/ ב/ 4111רח/  כפיפות
 0/ ב/ 4111רח/ מק/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .  9רחובות רחוב: בן יהודה יישוב: 
 

 גושים וחלקות:
 .033חלקות במלואן:  0310גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 רת גג קיימת.הגדלת שטח די

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 41 -. הגדלת שטח דירת גג קיימת בקומה החמישית מ2

מ"ר, ע"פ  40מ"ר בתוספת סככה בשטח  291 -מ"ר ל
 הקיים בשטח.

 . קביעת זכויות והוראות בניה.4
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
מוד , התשעב, ע6206ובילקוט הפרסומים  43/13/4124

 .16/14/4124, בתאריך 0632
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
רמלה  92מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 14-9344219טלפון:  34201
 36224רחובות  4רחובות, ביל"ו בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין וכל ה
של משרד  האינטרנט האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים 
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 מחוז:  מרכז, מרחב תכנון מקומי:  רחובות
  מס'הודעה בדבר דחיית תכנית מתאר מקומית 

 2/ 244רח/ 
 

לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
ר ,בדבר דחיית תכנית מתא1965 –והבניה, התשכ"ה 

שהודעה על דבר הפקדתה   2/ 244רח/  מס'מקומית 
, בתאריך 303, התשלג, עמוד 2442בילקוט הפרסומים 

44/24/2934. 
 גושים וחלקות:

 .223 - 226חלקות במלואן:  0312גוש: 
 

 מטרת התכנית:
מטרת תכנית זו להוות תכנית בנין עיר מפורטת לבית 

 הספר הנ"ל לשטח הנ"ל ולקבוע:
 כיום ובעתיד.א. יעודי השטח 

 המורשית, גובה הבנינים.בנייה ב. קביעת צפיפות ה
 

הועדה המחוזית  התכנית האמורה נמצאת במשרדי:
רמלה  92מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

וכן במשרדי: ועדה , 14-9344219טלפון:  34201
רחובות  4רחובות, ביל"ו בנייה מקומית לתכנון ול

עיין בתכנית, בימים ובשעות רשאי למעוניין כל , 36224
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

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

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

 1/ 211לה/  
 שם התכנית: הקטנת קו בנין אחורי

לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 4/ 201לה/  מס'מקומית 
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 201לה/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רמלה.יישוב: 

 גושים וחלקות:
 .44 - 41, 26חלקי חלקות:  2024גוש: 

 

 מטרת התכנית:
-מ' ל 0.11-בנין אחורי )לשטח לבניני צבור( מ הקטנת קו

מ"ר כל  01-מ' בכדי לאפשר הגדלת הדירות ב 0.11
 אחת בערך.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשלח, עמוד 4229ובילקוט הפרסומים   22.6.2934

 .49/16/2934, בתאריך 4249
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
רמלה  92מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 14-9344219טלפון:  34201
רמלה, וכל  9רמלה, מבצע משה בנייה מקומית לתכנון ול

המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 
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של משרד  האינטרנט האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.il הפנים 

 
 רמלה כז, מרחב תכנון מקומי:מחוז: מר

 מס' הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
 11/ 2111לה/ 

מקרקע חקלאית לש.צ.פ, ייעוד שם התכנית:שינוי 
 ג'וואריש

לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 04/ 2111לה/  מס'מקומית 
 ללא איחוד וחלוקה קה:איחוד וחלו

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות: 
 מספר התכנית סוג היחס

 2111לה/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רמלה רחוב: הארון אלרשיד    .יישוב: 
 ששכונת ג'ווארי, רמלה רחוב: ג'ווארישיישוב: 

 גושים וחלקות:
 .99, 90חלקות במלואן:  2002גוש: 
 .90חלקי חלקות:  2002גוש: 

 

 מטרת התכנית:
של קרקע חקלאית לשטח ציבורי פתוח ייעוד שינוי 

 לרווחת השכונה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מקרקע חקלאית לשטח ציבורי פתוח.ייעוד א. שינוי 

שימוש ופיתוח של מתקנים לבנייה ב. קביעת הוראות ל
 ציבור המבקרים.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 6261ובילקוט הפרסומים  43/13/4124

 .26/14/4124, בתאריך 0401
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
רמלה  92מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

די: ועדה . וכן במשר14-9344219טלפון:  34201
רמלה  ,  9רמלה, מבצע משה בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין וכל ה
של משרד  האינטרנט האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים 
 

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

 011רע/ 
 שם התכנית:תוספת שטח עיקרי בקומת קרקע.

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
רעננה מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 344רע/  מס'
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 ת:המתייחסת לתכניות הבאו
 מספר התכנית סוג היחס

 4110רע/ במ/  שינוי
 / א494/ 2רע/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .  9רעננה רחוב: הצליל יישוב: 
 . 4110בתים משותפים במתחם 

 

 גושים וחלקות:
 .220חלקות במלואן:  6044גוש: 

 

 מטרת התכנית:
קומת ב 0. תוספת שטח עיקרי בבנין קיים. בדירה מס' 2

 הקרקע.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
בקומת  0מ"ר בדירה מס'  22.1. תוספת שטח עיקרי 2

 קרקע בבניין קיים.
 

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 בקרקע, בבנין או בכל פרט מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

                      טלפון: 34201רמלה  92המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-9344219

 20612רעננה  6רעננה, השוק בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 19-3621026טלפון: 

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

)סדרי נוהל בנייה ון והובהתאם לתקנות התכנ
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2949 -תשמ"ט 
 
 

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

 / טו1111רע/ 
 שם התכנית: תוספת שטח עיקרי בקומה ב' במבנה קיים.

וק התכנון לח 223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 / טו4110רע/  מס'מקומית 
 ללא איחוד וחלוקה. איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות.
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 4110רע/ במ/  שינוי

 4110רע/ במ/  כפיפות
 / א494/ 2רע/  כפיפות
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .22רעננה רחוב: הסחלב יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .021חלקות במלואן:  3602גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 בבניין קיים. 3תספת שטח עיקרי  בדירה מס' 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
בקומה ב  3מ"ר בדירה מס'  24.1. תוספת שטח עיקרי 2

 בבניין קיים.
 . קביעת הוראות בניה, הנחיות ועיצוב אדריכלי.4

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 6226ובילקוט הפרסומים  41/12/4124

 .26/10/4124, בתאריך 0996
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
מלה ר 92מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 14-9344219טלפון:  34201
 20612רעננה  6רעננה, השוק בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה 19-3621026טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

 ומי:  רעננהמחוז:  מרכז, מרחב תכנון מק
 01חש/  מס'הודעה בדבר דחיית תכנית מתאר מקומית 

 שם התכנית: קו דלק בני ציון רעננה
לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

,בדבר דחיית תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
שהודעה על דבר הפקדתה   30חש/  מס'מקומית 

בתאריך  ,1, התשלז, עמוד 4432בילקוט הפרסומים 
14/24/2936. 

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רעננה רחוב: בני ציון.יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .0, 2חלקות במלואן:  3696גוש: 
 .21חלקות במלואן:  3693גוש: 
 .0חלקות במלואן:  3300גוש: 
 .00 - 00, 20 - 04חלקות במלואן:  3303גוש: 
, 42, 29 - 23, 21 - 4, 0, 4חלקות במלואן:  3304גוש: 

03 - 09 ,24 - 02. 
 

 רת התכנית:טמ
רעננה )כמסומן -קביעת רצועה להעברת קו דלק בני ציון 

 בתשריט (
 

הועדה המחוזית  התכנית האמורה נמצאת במשרדי:
רמלה  92מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

וכן במשרדי: ועדה , 14-9344219טלפון:  34201
 20612רעננה  6רעננה, השוק ה בניימקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בתכנית, מעוניין כל , 19-3621026טלפון: 
 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: גזר
  מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 10/ 4גז/ 
 99התכנית: פיצול מגרש  שם

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 מס'גזר מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 43/ 4גז/ 
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 ר התכניתמספ סוג היחס
 26/ 4גז/ מק/  שינוי
 0/ 4גז/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .  96רחוב: כפר שמואל , כפר שמואליישוב: 
 

 גושים וחלקות:
 .22 - 4חלקות במלואן:  2636גוש: 
, 40 - 42, 44 - 26, 22 - 4חלקות במלואן:  2633גוש: 

43 ,49 ,04 - 63 ,69 - 243. 
, 09 - 04, 06 - 02, 02 - 4ת במלואן: חלקו 2634גוש: 

22 - 22 ,26 - 09. 
 .01 - 4חלקות במלואן:  2639גוש: 
 .04, 49 - 4חלקות במלואן:  2641גוש: 

 

 מטרת התכנית:
מגרשים מגורים א'  0-פיצול מגרש לבעלי מקצוע ל

 ומגרש למשק עזר הכולל זיקת הנאה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מגרשים מגורים  0 -מקצוע ל לבעלי 96א. פיצול מגרש 

 א' ומגרש למשק עזר הכולל זיקת הנאה.
 ב. קביעת הוראות וזכויות בניה.

 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 

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

אחר הרואה בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני מעוניין 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול
                    טלפון:  34201רמלה  92המרכז, שד הרצל 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-9344219
 99349בית חשמונאי  גזר,בנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 14-9432121טלפון: 
תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 

)סדרי נוהל  בנייהובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2949 -תשמ"ט 
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 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:גזר
 מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 11/ 10גז/ 
ייעוד שם התכנית:פיצול מגרש במשק עזר למגרש ב

 מגורים א'
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 מס'גזר מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 44/ 43גז/ 
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 2/ 43גז/  שינוי
 / א2/ 43גז/  שינוי
 299גז/ במ/  שינוי

 20/ 43גז/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .  2204פתחיה רחוב: פתחיה יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .09חלקי חלקות:  2304ש: וג

 

 מטרת התכנית:
מגורים א' וזיקת ייעוד פיצול מגרש משק  עזר למגרש ב

 הנאה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
יף ז' איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים עפ"י פרק ג' סע

 לחוק התכנון והבניה.
 קביעת זכויות הוראות ומגבלות בניה.

קביעת דרך/ זיקת הנאה לכניסת כלי רכב הולכי רגל 
 ותשתיות .

 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 

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

בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה  בקרקע,מעוניין 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול
                טלפון: 34201רמלה  92המרכז, שד הרצל 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-9344219
 99349גזר, בית חשמונאי בנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 14-9432121טלפון: 
תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 

)סדרי נוהל בנייה קנות התכנון והובהתאם לת
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2949 -תשמ"ט 
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 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:גזר
 מס' הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 29/ 211גז/ 
 שם התכנית: דרכי הגישה לגזר ולבית חשמונאי.

וק התכנון לח 223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 29/ 214גז/  מס'מקומית 
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 40משמ/  שינוי
 21/ 214גז/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 גזר.יישוב: 
 בית חשמונאי.יישוב: 

, 242לדרך מס' הכניסות  לגזר ולבית חשמונאי, מדרום 
 ומול כפר שמואל

 

 גושים וחלקות:
 .224חלקי חלקות:  0439גוש: 
 .42 - 41, 32, 69 - 64חלקי חלקות:  2600גוש: 
 .22 - 21, 4 - 0חלקי חלקות:  2331גוש: 
 .39, 69חלקי חלקות:  0249גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הסדרת תוואי דרך קיימת והתוויה מחודשת של דרך.

 

 התכנית:עיקרי הוראות 
הסדרת דרכי הכניסה לבית חשמונאי ולגזר, ע"י החזרת 

 .21/ 214דרך קיימת שבוטלה בתכנית גז/ 
הפיכת דרך מאושרת לקרקע חקלאית וקרקע חקלאית 

 לדרך.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשסז, עמוד 0693ובילקוט הפרסומים  44/16/4113

 .02/13/4113, בתאריך 0303
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
רמלה  92מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 14-9344219טלפון:  34201
 99349גזר,   בית חשמונאי בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה14-9432121טלפון: 
חים לקהל, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתו

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

 
 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:דרום השרון

  מס'הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
 22/ 92שד/ 

, 11שם התכנית: שינוי צורת אזור מגורים בחלקה 
 ישראל לוי עדנים.

לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –הבניה, התשכ"ה ו

 22/ 92שד/  מס'מקומית 
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 לתכניות הבאות:המתייחסת 
 מספר התכנית סוג היחס

 / א0/ 00שד/  שינוי
 0/ א/ 0111שד/  שינוי
 / ב0111שד/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 עדנים    .יישוב: 

 מושב: עדנים.
 רחוב: הרקון.

 

 חלקות:גושים ו
 .11חלקות במלואן:  0900גוש: 

 

 מטרת התכנית:
קרקע ייעוד א. שינוי צורת שטח המגורים על ידי שינוי 

ממגורים בחלקה א' בנחלה לחקלאי ולמגורים בישוב כפרי, 
 ושינוי קרקע חקלאית למגורים בישוב כפרי.

ב. שינוי בהוראות בדבר גודל מגרש שמותר להקים עליו 
 בנין.

 שטח עיקרי שניתן לקבל בהקלה. 0%ג. תוספת 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 6 -שינוי צורת שטח המגורים על מנת לאפשר מיקום ל

 יחידות דיור המותרות על פי התכנית התקפה.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעא, עמוד 0001ובילקוט הפרסומים  00/01/0101

 .10/00/0101, בתאריך 0601
 

תכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ה
טלפון:  10061רמלה  00מחוז המרכז, שד הרצל בנייה ול

בנייה . וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ול19-0199010
, וכל 16-0111111טלפון:  01011דרום השרון,   נוה ירק 

רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין ה
של משרד  האינטרנט ם לקהל, ובאתרהאמורים פתוחי

 .www.pnim.gov.ilהפנים 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:דרום השרון
 מס' הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 4/ 312שד/ 
מפורטת  שם התכנית: שינוי תכנית מתאר ותכנית

 גני עם 4/ 120מספר שד/ 
לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 2/ 420שד/  מס'מקומית 

 מתייחסת לתכניות הבאות:ה
 מספר התכנית סוג היחס

 2111שד/  שינוי
 R/ 420שד/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 גני עם.יישוב: 
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 גושים וחלקות:
 - 242, 223 - 40, 33, 32חלקות במלואן:  6224גוש: 
246 ,230 - 232 ,236 - 244 ,443 ,449 ,402 - 404. 

 - 09, 06 - 00, 24, 22חלקות במלואן:  6229גוש: 
216 ,220 - 200 ,209 - 200 ,209 ,264 - 290 ,294 - 
413. 
 .442, 460, 441חלקי חלקות:  6229גוש: 

 

 מטרת התכנית:
בנייה . תכנית זו באה לשנות ייעודי קרקע והוראות 2

 ( על שינוייהR/213) 420שד/ כניתשנקבעו בת
יח"ד קיימות ולקבוע אזורים  90, להוסיף 2111שד/ -ו

 ליעודים המפורטים להלן: בנייה והוראות  
 א. אזור נחלה כולל: נחלה מגורים שטח חקלאי.  
ב. אזור משקי עזר כולל: משק עזר מגורים, משק עזר   

 מיוחד ושטח חקלאי.
 ג. אזור מגורים מיוחד.  
 . אזור לבניני ציבור.ד  
 ה. שטח ציבורי פתוח.  
 ו.  שטח ספורט  
 ז. שטח מסחרי.  
 ח. שטח לבית עלמין.  
 ט. דרכים.  
 . קביעת רצועות זיקת הנאה למעבר במגרשים.4
 . קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה.0

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשסח, עמוד 0300 ובילקוט הפרסומים 20/13/4113

 .14/22/4113, בתאריך 260
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
רמלה  92מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 14-9344219טלפון:  34201
 20211נוה ירק  דרום השרון,בנייה מקומית לתכנון ול

עיין בה רשאי למעוניין , וכל ה10-9111011טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: דרום השרון
  מס'הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 11/ 191שד/ 
שם התכנית: תוספת זכויות בניה, שינוי גובה מרתף 

 רמות השבים. -ושינוי גובה המבנה 
לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 04/ 491שד/  מס'מקומית 

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

 היתרים או הרשאות.
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 ספר התכניתמ סוג היחס
 21/ 491הר/  שינוי

 2/ ה/ 21/ 491הר/ מק/  כפיפות
 / ה21/ 491הר/  כפיפות
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .24רמות השבים רחוב: בית העם יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .464חלקות במלואן:  6202גוש: 

 מטרת התכנית:
 6202תוספת זכויות בנייה ושינוי גובה המבנה בגוש 

 בלבד. 112ברמות השבים בתא שטח  464לקה ח
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 413לשטח עיקרי על קרקעי מ בנייה . הגדלת זכויות 2

מ"ר וכן  061מ"ר שניתנו בהקלה( ל  44מ"ר )מתוכם 
לשטח עיקרי תת בנייה מ"ר זכויות  01תוספת של 

 .112מ"ר עיקרי עבור תא שטח מס'  221סה"כ  -קרקעי 
 מ'. 4.21תף יהיה . גובה המר4
 מ'. 4.1מ' גג רעפים במקום  9.1. גובה המבנה יהיה 0

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 6002ובילקוט הפרסומים  20/12/4124

 .10/12/4124, בתאריך 2441
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
רמלה  92צל מחוז המרכז, שד הרבנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 14-9344219טלפון:  34201
 20211דרום השרון,   נווה ירק בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה 10-9111011טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

 חב תכנון מקומי:  דרום השרוןמחוז:  מרכז, מר
הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדה והודעה בדבר 

 01/ 29שד/  מס'הפקדה מחדש 
 214שם התכנית: תוספת יחידות דיור וחלוקת חלקה 

 כפר מל"ל –
נמסרת בזה הודעה על ביטול הודעת הפקדה והפקדה 

 223שוכי בהתאם לסעיף  00/ 29מחדש  מספר שד/ 
, )להלן: 1965  –, התשכ"ה לחוק התכנון והבניה

"החוק"( נמסרת בזאת הודעה על ביטול הודעת הפקדת 
שפורסמה בעיתונים ובילקוט  00/ 29שד/  מס'תכנית 

, בתאריך 2446, עמוד , התשעג6041הפרסומים 
וכן הודעה על הפקדת התכנית הנ"ל , 01/24/4124

לחוק, מופקדת במשרדי הועדה  49בהתאם לסעיף 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה בנייה ולהמחוזית לתכנון 

 דרום השרון   בנייה המקומית לתכנון ול
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 2111שד/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .  0כפר מל"ל רחוב: המיסדים יישוב: 

 חי.-רחוב המייסדים פינת רחוב עין
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 גושים וחלקות:
 - 42, 44 - 24, 26 - 3, 2חלקות במלואן:  6223גוש: 

40 ,43 ,49 - 01 ,03 - 29 ,02 - 06 ,64 - 40 ,90 - 
99 ,210 ,226 - 202 ,200 - 206. 

 - 66, 61, 09, 06, 00, 02חלקי חלקות:  6223גוש: 
63 ,46 - 43 ,91 - 92 ,92 ,220 ,204. 

 206, 00 - 04, 01 - 49, 43חלקות במלואן:  6202גוש: 
- 204 ,029 - 042 ,060 - 063. 

 .40חלקי חלקות:  6202גוש: 
 

 מטרת התכנית:
יח"ד ברח' המייסדים פינת רח' עין חי  4תוספת של 
 בכפר מל''ל.

יחידות דיור במגרש, הכולל חלוקה למגרש  0סה"כ 
 יח''ד. 4יח''ד ושטח למשק עזר ובו  2מגורים א' ובו 

 חלוקה למגרש למגורים א'.
 יה וקביעת זיקת הנאה.הוספת זכויות בני

 

 עיקרי הוראות התכנית:
קביעת מגרש למגורים א' בנוסף למשק עזר הקיים, 
תוספת זכויות בנייה וזיקת הנאה מרח' המייסדים 

 למגרש המגורים.
 תוספת יחידת מגורים במשק העזר הקיים.

 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 

בקרקע, מעוניין כל  שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על 

לחוק,  211ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 
ימים ממועד פרסומה  61בתוך רשאי להגיש התנגדות 

של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים, למשרדי 
העתק  מחוז המרכזבנייה הועדה המחוזית לתכנון ול

בנייה ועדה מקומית לתכנון ול תנגדות יומצא למשרדי:ה
  10-9111011טלפון:  20211דרום השרון,   נוה ירק 

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 )סדרי נוהל בהתנבנייה התכנון וה
 .2949 –חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 חוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: חבל מודיעיןמ

  מס'הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
 02/ 429חמ/ 

 שם התכנית: תכנית למגורים בכפר דניאל
לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

דבר אישור תכנית מתאר , ב1965 –והבניה, התשכ"ה 
 02/ 226חמ/  מס'מקומית 

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

 היתרים או הרשאות.
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 6/ 226גז/  שינוי
 29/ 226גז/ מק/  שינוי
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 :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 כפר דניאל    .יישוב: 
 מצפון מזרח  436כביש  -מגרש 
 מצפון מערב 409מגרש 
 מדרום מזרח 403מגרש 
 מדרום מערב. 432מגרש 

 

 גושים וחלקות:
 .20חלקות במלואן:  2099גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 מ"ר. 24. תוספת קומת ביניים בשטח עיקרי של 2
 מ"ר. 03 -. .קביעת שטח המרתף )קיים( ל4

 

 י הוראות התכנית:עיקר
ע"י  -מ"ר  24. תוספת קומת ביניים בשטח עיקרי של 2

הסבת שטח שירות מהמרתף )שלא נוצל( והעברתו 
 לקומת ביניים.

 44מתוכם  -מ"ר  03. קביעת שטח המרתף )קיים( ל 4
 00מ"ר ממ"ד(+  24מ"ר מחסן +  21מ"ר שטח שירות )

 מ"ר שטח עיקרי )קיים(.
היה ניתן למקם מתחת . שטחי השירות במגרש י0

למפלס הכניסה הקובעת לבניין או מעל הכניסה הקובעת 
 או לחלק ביניהם.

. שטח החניה נשאר ללא שינוי והינו על פי תכנית 2
 .29/ 226מאושרת גז/ מק/ 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעא, עמוד 6494ובילקוט הפרסומים  12/19/4122

 .46/19/4122ך , בתארי6344
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
רמלה  92מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 14-9344219טלפון:  34201
שהם  21חבל מודיעין, מודיעים בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין 10-9344443טלפון:  30211
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, בה בימים ובשעות 

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

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:חוף השרון
 מס' הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 4/ א/ 1/ 21חש/ 
, גוש  199שם התכנית:הגדלת זכויות למרתף בחלקה 

9941 
חוק התכנון ל 223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 2/ א/ 0/ 21חש/  מס'מקומית 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / א0/ 21חש/  שינוי
 2/ א/ 0/ 21חש/ מק/  שינוי

 / א0/ 21חש/  כפיפות
 2/ א/ 0/ 21חש/ מק/  כפיפות
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .  3ארסוף רחוב: אלמוג יישוב: 

 בחלק המזרחי של ארסוף
 גושים וחלקות:

 .469חלקות במלואן:  6641גוש: 
 

 מטרת התכנית:
 . 469הגדלת זכויות לשטחי מרתף תת קרקעי בחלקה 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת זכויות לשטחי מרתף תת קרקעי והגדרת הזכויות 

 לשטחי שרות.
 

ית פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנ
, התשעב, עמוד 6212ובילקוט הפרסומים  26/10/4124

 .42/12/4124, בתאריך 0046
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
רמלה  92מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 14-9344219טלפון:  34201
 61991שפיים    חוף השרון,בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה19-9096010טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

 מחוז:  מרכז, מרחב תכנון מקומי:  חוף השרון
  מס'הודעה בדבר דחיית תכנית מתאר מקומית 

 / א21/ 4חש/ 
 דרך גישה לבית עלמין. שם התכנית:

לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
,בדבר דחיית תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

/ א שהודעה על דבר הפקדתה  21/ 2חש/  מס'מקומית 
, 4110, התשנד, עמוד 2249בילקוט הפרסומים 

 .10/14/2992בתאריך 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 דים.אויישוב: 

 גושים וחלקות:
 .2חלקי חלקות:  3640גוש: 
 .4חלקי חלקות:  3646גוש: 
 .9, 4חלקי חלקות:  3901גוש: 
 .20, 2חלקי חלקות:  3903גוש: 

 

 מטרת התכנית:
מאיזור חקלאי לאיזור לבית עלמין למושב ייעוד . שינוי 2

 אודים.                                   
 ה לבית העלמין.. קביעת תוואי דרך גיש4

 

 עיקרי הוראות התכנית:
א. תוכן תכנית בנוי ופתוח, שבילי גישה, גדרות, מיקום 

 המתקנים והמבנים הקשורים בתכלית האיזור וכדו'.
 ב. תוכשר דרך גישה אל איזור בית העלמין.

יוצאו עפ"י תכנית הבינוי והפתוח היתרי בנייה ג. 
 המאושרות ובאשור הרשויות המתאימות

 

124 
 

הועדה המחוזית  ית האמורה נמצאת במשרדי:התכנ
רמלה  92מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

וכן במשרדי: ועדה , 14-9344219טלפון:  34201
 61991שפיים  חוף השרון,בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בתכנית, מעוניין כל , 19-9096010טלפון: 
 הל, וכןבימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לק

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

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:לב השרון
צש/ מס' הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

4 /12 /40 
 בעין ורד 1499שם התכנית:פיצול מגרש 

לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
שור תכנית מתאר , בדבר אי1965 –והבניה, התשכ"ה 

 20/ 42/ 4צש/  מס'מקומית 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 01/ 4/ 1צש/ במ/  שינוי

 1/ 4/ 1צש/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 עין ורד רחוב: דרור    .ישוב: י

 גושים וחלקות:
 .22חלקי חלקות:  3424גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 פיצול מגרש וכך יצירת מגרש חדש שיעודו מגורים א'.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מגרשים וכך יצירת מגרש חדש  4 -א. חלוקת מגרש ל

 שיעודו מגורים א'.
 ב. תוספת שטח שרות.

 כמסומן בתשריט מצב מוצע.ג. שינוי קווי בניין 
 ד. קביעת זכויות והוראות בניה.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 6226ובילקוט הפרסומים  14/16/4124

 .26/13/4124, בתאריך 0022
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
רמלה  92מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 14-9344219טלפון:  34201
ב השרון, תל מונד  תל מונד לבנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה בימים ובשעות מעוניין , וכל ה21611
 האינטרנט שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il של משרד הפנים 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: מזרח השרון
  מס'הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 214/ 2/ 4מש/ 
 שם התכנית: מגרש למגורים במרג'ה.  

לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 212/ 2/ 4מש/  מס'מקומית 
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 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 2112/ 2/ 4מש/ במ/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 זמר רחוב: מרג'ה.יישוב: 

 בקצה הדרום מערבי לשכונת מרג"ה דרום.
 

 גושים וחלקות:
 .29חלקי חלקות:  4664גוש: 

 

 מטרת התכנית:
קרקע מאזור חקלאי למגורים א', לשביל ייעוד שינוי 

 ולדרך משולבת.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מגורים א', ייעוד קרקע מאזור חקלאי לייעוד י . שינו2

 שביל ודרך משולבת.
 . קביעת זכויות והוראות בניה.4
 מבנים במגרש. 4. קביעת 0
 יח"ד בתכנית. 2. קביעת 2

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעא, עמוד 6260ובילקוט הפרסומים  49/21/4121

 .40/22/4121, בתאריך 2404
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
רמלה  92מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 14-9344219טלפון:  34201
 240 22מזרח השרון, רח בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין 19-4342024טלפון:  24403קלנסווה 
ורים רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמ

של משרד הפנים  האינטרנט פתוחים לקהל, ובאתר
www.pnim.gov.il. 

 
 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: מצפה אפק
  מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 2/ 2101ממ/ 
 באר יעקב -שם התכנית: שירותי רכב בתחנת דלק 

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –ה התשכ"והבניה, 

מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מצפה אפק מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 .2/ 2004ממ/  מס'מקומית 
 ללא איחוד וחלוקה. איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות.
 ניות הבאות:המתייחסת לתכ

 מספר התכנית סוג היחס
 2004ממ/ מק/  שינוי

 24תמא/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 באר יעקב, בסמוך לשוק הסיטונאייישוב: 

 X: 151783קואורדינטה 
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 Y: 136061קואורדינטה 
 

 גושים וחלקות:
 .23חלקי חלקות:  2440גוש: 

 

 מטרת התכנית:
קיימת, ע"פ הוראות תכנית תוספת שטח בנוי לתחנה 

 .2תיקון  - 24מתאר ארצית לתחנות תדלוק מס' 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 א. שינוי דרגת התחנה מדרגה א' לדרגה ב'.

מ"ר, עפ"י הוראות  201 -. השלמת שטח התחנה עד לב
 .2/ 24תמא/ 

)ס"ק  6.0מ"ר לשירותי רכב עפ"י סעיף  261ג. תוספת 
 .2/ 24ו'( בהוראות תמא/ 

 מ"ר לסככת ייבוש רכב. 91ד. תוספת 
 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

פי  את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

                      טלפון: 34201רמלה  92המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-9344219
פתח תקוה  9מצפה אפק, גליס בנייה נון ולמקומית לתכ

התנגדות לתכנית לא , 10-9014102טלפון:  29433
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
עבודתו(,  בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי

 .2949 -תשמ"ט 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: עמק לוד
  מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 44/ 092על/ 
 פיצול מגרשים. –שם התכנית: מושב אחיעזר 

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית ייה בנלתכנון ול
עמק לוד מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 .24/ 092על/  מס'
 ללא איחוד וחלוקה. איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות.
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 / גז64משמ/  שינוי

 / ג092גז/  כפיפות
 / ב092גז/  כפיפות
 2/ 092גז/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .09אחיעזר רחוב: אחיעזר יישוב: 
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 Y: 136061קואורדינטה 
 

 גושים וחלקות:
 .23חלקי חלקות:  2440גוש: 

 

 מטרת התכנית:
קיימת, ע"פ הוראות תכנית תוספת שטח בנוי לתחנה 

 .2תיקון  - 24מתאר ארצית לתחנות תדלוק מס' 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 א. שינוי דרגת התחנה מדרגה א' לדרגה ב'.

מ"ר, עפ"י הוראות  201 -. השלמת שטח התחנה עד לב
 .2/ 24תמא/ 

)ס"ק  6.0מ"ר לשירותי רכב עפ"י סעיף  261ג. תוספת 
 .2/ 24ו'( בהוראות תמא/ 

 מ"ר לסככת ייבוש רכב. 91ד. תוספת 
 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

פי  את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

                      טלפון: 34201רמלה  92המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-9344219
פתח תקוה  9מצפה אפק, גליס בנייה נון ולמקומית לתכ

התנגדות לתכנית לא , 10-9014102טלפון:  29433
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
עבודתו(,  בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי

 .2949 -תשמ"ט 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: עמק לוד
  מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 44/ 092על/ 
 פיצול מגרשים. –שם התכנית: מושב אחיעזר 

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית ייה בנלתכנון ול
עמק לוד מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 .24/ 092על/  מס'
 ללא איחוד וחלוקה. איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות.
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 / גז64משמ/  שינוי

 / ג092גז/  כפיפות
 / ב092גז/  כפיפות
 2/ 092גז/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .09אחיעזר רחוב: אחיעזר יישוב: 
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 גושים וחלקות:
 .09חלקות במלואן:  2944גוש: 

 

 מטרת התכנית:
פיצול מגרש "מגורים" ל"בעלי מקצוע ומשקי עזר" 

" ייעוד אחד במ"ר, לשני מגרשים, ה 2202ששטחו 
 "משקי עזר".ייעוד מגורים א'" והשני ב

 

 עיקרי הוראות התכנית:
ייעוד ל 09.2חלקות:  -תתי 4-ל 09חלוקה של חלקה 

"מגורים ייעוד ל 09.4 -מ"ר ו 962"משקי עזר" בשטח של 
 מ"ר. 291א' " בשטח של 

 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה ם, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבעיתוני

                    טלפון:  34201רמלה  92המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-9344219

 34920עמק לוד,   כפר חב"ד בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 10-9616962טלפון: 

וגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תידון אלא אם כן ה
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 

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

 .2949 -תשמ"ט 
 

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

 2/ 0119ק/ 
 שם התכנית: תוספת קומה ושינוי במספר יח"ד.

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 מס'קסם מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 2/ 0046ק/ 
 הבאות: המתייחסת לתכניות

 מספר התכנית סוג היחס
 2111אפ/  שינוי

  4/ 2תמא/                              כפיפות
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 שכונה צפונית., כפר בראיישוב: 
 גושים וחלקות:

 .29חלקות במלואן:  4449גוש: 
 .44חלקי חלקות:  4449גוש: 

 מטרת התכנית:
ה שלישית, שתי יחידות דיור תוספת זכויות בנייה, קומ

 והקטנת קו בניין קדמי.
 עיקרי הוראות התכנית:

מ"ר  26 -מ"ר שטח עיקרי ו 013 -תוספת שטח למגורים
 שטח שירות.
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קומות במקום שתי קומות מעל  0תוספת קומה סה"כ 
 לקומת עמודים.

 יח"ד. 2יח"ד, סה"כ  4תוספת 
 הקטנת קו בניין קדמי בהתאם למצב הקיים.

 הוראות בנייה.שינוי 
 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך שאי להגיש התנגדות לחוק, ר 211סעיף 

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

                     טלפון:  34201רמלה  92המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-9344219

קאסם  כפר קאסם קסם, כפר בנייה מקומית לתכנון ו
התנגדות לתכנית לא , 10-9031294טלפון:  29921

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(, 

 .2949 -תשמ"ט 
 

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

 0142ק/ 
 שם התכנית: תוספת שלוש יח"ד

לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 0022ק/  מס'מקומית 
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכנית מספר סוג היחס
 2110אפ/  שינוי
 / א2110ק/ מק/  שינוי

 4/ 2תמא/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונה מזרחית, כפר בראיישוב: 

 גושים וחלקות:
 .42חלקי חלקות:  4494גוש: 

 X: 197600קואורדינטה 
 Y: 670650קואורדינטה 

 מגרשים:
 2110בהתאם לתכנית אפ/  33

 מטרת התכנית:
 פת זכויות בנייה למגורים ושינוי בקווי בנייןתוס

 עיקרי הוראות התכנית:
 046 -מ"ר שטח עיקרי ו 096 -א. תוספת שטח למגורים 

 שטח שירות.
קומות בנוסף לקומת  2קומות, סה"כ  4ב. תוספת 

מרתף. קומת מרתף וקומה מעל יהיו מתחת למפלס 
 קומות יהיו מעל למפלס הדרך. 0 -הדרך, ו
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 יח"ד. 2יח"ד, סה"כ  0ג.  תוספת 
 ד. הקטנת קווי בניין לקומת חנייה כמסומן בתשריט.

 ה. שינוי זכויות והוראות בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

, התשעב, עמוד 6212ובילקוט הפרסומים  01/10/4124
 .42/12/4124, בתאריך 0044

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
רמלה  92מחוז המרכז, שד הרצל בנייה תכנון ולל

. וכן במשרדי: ועדה 14-9344219טלפון:  34201
קסם, כפר קאסם  כפר קאסם בנייה מקומית לתכנון ו

רשאי לעיין מעוניין , וכל ה10-9031294טלפון:  29921
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

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

 / א094/ 2/ 2הצ/ 
 שם התכנית: רחוב הבנים, אבן יהודה.

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

כז ובמשרדי הועדה המקומית מחוז המרבנייה לתכנון ול
 שרונים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 / א.092/ 2/ 2הצ/  מס'
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 244הצ/  שינוי
 / ב0/ 2/ 1הצ/  שינוי
 6/ 244הצ/  שינוי
 / ג6/ 244הצ/  שינוי
 / א211/ 2/ 2הצ/  שינוי

 411/ 2/ 2הצ/  כפיפות
 / ה263/ 2/ 2הצ/  כפיפות
 / ב6/ 244הצ/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 אבן יהודה רחוב: הבנים.יישוב: 
 דרוקר. -בין שכונת עין יעקב 

 גושים וחלקות:
 .0 - 2חלקות במלואן:  4126גוש: 

 מטרת התכנית:
 יח"ד. 200הקמת שכונת מגורים עבור 

 עיקרי הוראות התכנית:
. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים עפ"י פרק ג' סימן ז' א

 לחוק התכנון והבנייה.
ב' )יח"ד דו -מחקלאי למגורים א וייעוד ב. שינוי 

גן/גג( מבנים ומוסדות ציבור, -משפחתיות, טוריות ו
שטחים ציבוריים פתוחים, דרכים מוצעות, דרכים 

 משולבות, חניון, שביל והרחבת דרכים מאושרות.
 ת הוראות, הנחיות והגבלות בניה.ג. קביע
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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  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

 את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

                       טלפון:  34201רמלה  92המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-9344219
, 24012נתניה  2שרונים, הצורן בנייה ון ולמקומית לתכנ

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
 .2949 -חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: שרונים

  מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
 414/ 2/ 2הצ/ 

 שם התכנית: מתחם מגורים בכניסה הצפונית של
 אבן יהודה.

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

המרכז ובמשרדי הועדה המקומית מחוז בנייה לתכנון ול
שרונים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 244/ 2/ 2הצ/  מס'
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 244הצ/  שינוי
 6/ 244הצ/  שינוי
 / א6/ 244הצ/  שינוי
 / ב6/ 244הצ/  שינוי

 / ב0/ 2/ 1הצ/  ביטול
 0/ 2/ 1הצ/  ביטול

 / א211/ 2/ 2הצ/  פיפותכ
 411/ 2/ 2הצ/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 אבן יהודה.יישוב: 
 צפון אבן יהודה, מדרום לרחוב הרימון.

 גושים וחלקות:
 .3 - 6חלקות במלואן:  4126גוש: 

 מטרת התכנית:
 יח"ד. 264הקמת שכונת מגורים עבור 

 עיקרי הוראות התכנית:
האזור החקלאי לאזור מגורים ב', לאזור ד ייעו. שינוי 2

מגורים ג', לשטח ציבורי פתוח, למסחר, לשטח למבני 
 יח"ד 264ציבור ולדרכים. סה"כ 

. איחוד וחלוקה מחדש בהתאם להוראות פרק ג' סימן 4
 ז' לחוק, בהסכמת בעלי הקרקע. 

 בתחום התכנית.בנייה . קביעת תנאים והוראות 0
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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  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

 את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

                       טלפון:  34201רמלה  92המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-9344219
, 24012נתניה  2שרונים, הצורן בנייה ון ולמקומית לתכנ

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
 .2949 -חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: שרונים

  מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
 414/ 2/ 2הצ/ 

 שם התכנית: מתחם מגורים בכניסה הצפונית של
 אבן יהודה.

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

המרכז ובמשרדי הועדה המקומית מחוז בנייה לתכנון ול
שרונים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 244/ 2/ 2הצ/  מס'
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 244הצ/  שינוי
 6/ 244הצ/  שינוי
 / א6/ 244הצ/  שינוי
 / ב6/ 244הצ/  שינוי

 / ב0/ 2/ 1הצ/  ביטול
 0/ 2/ 1הצ/  ביטול

 / א211/ 2/ 2הצ/  פיפותכ
 411/ 2/ 2הצ/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 אבן יהודה.יישוב: 
 צפון אבן יהודה, מדרום לרחוב הרימון.

 גושים וחלקות:
 .3 - 6חלקות במלואן:  4126גוש: 

 מטרת התכנית:
 יח"ד. 264הקמת שכונת מגורים עבור 

 עיקרי הוראות התכנית:
האזור החקלאי לאזור מגורים ב', לאזור ד ייעו. שינוי 2

מגורים ג', לשטח ציבורי פתוח, למסחר, לשטח למבני 
 יח"ד 264ציבור ולדרכים. סה"כ 

. איחוד וחלוקה מחדש בהתאם להוראות פרק ג' סימן 4
 ז' לחוק, בהסכמת בעלי הקרקע. 

 בתחום התכנית.בנייה . קביעת תנאים והוראות 0
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רכים משולבות, שבילים וקווי . קביעת דרכים חדשות, ד2
 בנין.

 . קביעת בינוי מנחה בתחום התכנית. 0
. קביעת אזורים עם זיקת הנאה וזכות מעבר ותנאים 6

 לסלילתם, החזקתם ורישומם.
 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

                     טלפון:  34201רמלה  92ז, שד הרצל המרכ
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-9344219

 , 24012נתניה  2שרונים, הצורן בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 

יא מסתמכת ובהתאם לתקנות העובדות שעליהן ה
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות בנייה התכנון וה

 .2949 -חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

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

 009/ 2/ 4הצ/ 
 4109בגוש  44חלקה  -שם התכנית: קדימה 

לחוק התכנון  223בהתאם לסעיף נמסרת בזה הודעה, 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 009/ 2/ 2הצ/  מס'מקומית 
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 201הצ/  שינוי
 SR/ 15 שינוי
 20/ 2/ 2הצ/  שינוי

 / ג201/ 2/ 2הצ/  כפיפות
 / א211/ 2/ 2הצ/  כפיפות
 / ז201/ 2/ 2/ הצ/ מק כפיפות
 / א1/ 2/ 2הצ/  כפיפות
 411/ 2/ 2הצ/  כפיפות

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 צורן קדימה רחוב: רמז.יישוב: 

 גושים וחלקות:
 .42חלקי חלקות:  4106גוש: 

 מגרשים:
 20/ 2/ 2בהתאם לתכנית הצ/  4240, 4249

 מטרת התכנית:
בתחום  מגרשים 4 -לבנייה קביעת הוראות וזכויות 

 מגורים א'.
 עיקרי הוראות התכנית:

 -מ"ר ל  301 -. קביעת גודל מינימלי למגרש מגורים, מ2
 מ"ר. 611
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 2 -יח"ד ל 0 -. הגדלת מספר יחידות הדיור המותרות מ4
 יח"ד בתחום התכנית.

 2 -ל 0 -. שינוי קווי בניין צדדי בחלק מהמגרשים מ0
 ט., הכל כפי שמסומן בתשרי 2 -ל 4 -ואחורי מ

משביל גישה פרטי לזיקת הנאה וקביעת ייעוד . שינוי 2
 הוראות לזיקת הנאה.

 . קביעת זכויות והוראות בניה.0
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 6033ובילקוט הפרסומים  43/12/4124

 .20/14/4124, בתאריך 4033
 

זית התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחו
רמלה  92מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 14-9344219טלפון:  34201
,  24012נתניה  2שרונים, הצורן בנייה מקומית לתכנון ול

וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 
של משרד  האינטרנט האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים 
 

 מחוז:  מרכז, מרחב תכנון מקומי:  שרונים
  מס'הודעה בדבר דחיית תכנית מתאר מקומית 

 12/ 2/ 1הצ/ 
.  1010,1011 -שם התכנית: איחוד וחלוקה. מגרשים

 תל מונד
לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

,בדבר דחיית תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
שהודעה על דבר הפקדתה   02/ 2/ 0הצ/  מס'מקומית 

, בתאריך 4020, התשנז, עמוד 2014בילקוט הפרסומים 
20/10/2993. 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 1/ 2/ 0הצ/  שינוי
 9/ 2/ 0הצ/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 תל מונד                                     יישוב: 

 ים וחלקות:גוש
 .22, 21חלקות במלואן:  3411גוש: 

 מטרת התכנית:
   ללאוחלוקתן מחדש   4010 -ו 4010. אחוד מגרשים 2

 הסכמת הבעלים.  לפי פרק ג' סעיף ז' לחוק.        
 . קביעת הנחיות ותנאים לבנית מבני המגורים.4

הועדה המחוזית  התכנית האמורה נמצאת במשרדי:
רמלה  92המרכז, שד הרצל  מחוזבנייה לתכנון ול

וכן במשרדי: ועדה , 14-9344219טלפון:  34201
, 24012נתניה  2ונים, הצורן שרבנייה מקומית לתכנון ול

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

 . www.pnim.gov.ilשל משרד הפנים  האינטרנט
 

  רות יוסף                                                   
 יו"ר הועדה המחוזית                                            

  מרכזחוז מ לתכנון ולבניה                                          
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 מחוז צפון
 

 טבריהמחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: 
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 29411ג/  מס'
 שם התכנית: אוהל נחום

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
פורטת ברמה טבריה מופקדת תכנית מבנייה לתכנון ול
 29204ג/  מס'מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 443ג/  שינוי

 6423ג/  כפיפות
 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 22362ג/  כפיפות
 9/ 4תממ/  כפיפות
 20תמא/  כפיפות
 002ג/  כפיפות
 00תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .  40טבריה רחוב: אהל יעקב יישוב: 

מצפון שד' הרצל, ממזרח רח' אוהל יעקב מדרום רח' 
 אוהל נחום ללא מוצא, ממזרח מלון ברייטון

 X: 250200קואורדינטה 
 Y: 744750קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .02חלקי חלקות:  20114וש: ג

 .02, 22, 2חלקות במלואן:  20199גוש: 
 .00, 00, 21חלקי חלקות:  20199גוש: 

 מטרת התכנית:
משטח ייעוד קביעת הוראות בנייה וזכויות בנייה, שינוי 

למבני ציבור לדרך, שינוי קווי הבניין, ע"מ לאפשר 
 לגליזציה למבנים קיימים.
 עיקרי הוראות התכנית:

 קביעת הוראות בנייה וזכויות בנייה.. 2
. שינוי קו בנין  הקבוע בתכנית : קו בנין קידמי לכביש 4

 מ'  1.0מ' לעד  2 -מ 404מספר 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 

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

בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בקרקע, מעוניין 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול
טלפון:  23022ילית הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת ע

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-6014000
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טבריה, טבור הארץ  טבריה  בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 12-6309046טלפון: 

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

)סדרי נוהל בנייה ות התכנון והובהתאם לתקנ
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2949 -תשמ"ט 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:כרמיאל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 11290ג/ מס' מפורטת 
שם התכנית:הסדרה תכנונית ב"שיווק כרמיאל", שינוי 

 זור התעשייה כרמיאלהוראות וזכויות בנייה בא
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
כרמיאל מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 41260ג/  מס'ברמה מפורטת 
 לוקהללא איחוד וח איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 4062ג/  שינוי
 242ג/  שינוי
 4140ג/  שינוי

 4/ 9תממ/  כפיפות
 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 00תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אל    .כרמייישוב: 

 X: 229280קואורדינטה 
 Y: 758730קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .42 - 40חלקות במלואן:  29209גוש: 
 .226 - 220חלקי חלקות:  29209גוש: 

 מטרת התכנית:
הסדרת הבינוי המסחרי הקיים, הוספת שימושים וקביעת 

 הוראות וזכויות בניה
 עיקרי הוראות התכנית:

 4946.1מ"ר עד  4011 -ם מ עיקרייבנייה תוספת שחי 
 מ"ר 0004מ"ר עד  0011 -מ שטחי שירות מ"ר, 

 שינוי קווי בנין כמסומן בתשריט
 שינוי גובה מקסימלי המותר לבניה.

 קירוי קל על גג המבנה
מדרך מאושרת למסחר וממסחר לדרך ייעוד שינוי 
 מוצעת.

 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר ים פתוחים לקהל, וכןשהמשרדים האמור

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 
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טבריה, טבור הארץ  טבריה  בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 12-6309046טלפון: 

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

)סדרי נוהל בנייה ות התכנון והובהתאם לתקנ
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2949 -תשמ"ט 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:כרמיאל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 11290ג/ מס' מפורטת 
שם התכנית:הסדרה תכנונית ב"שיווק כרמיאל", שינוי 

 זור התעשייה כרמיאלהוראות וזכויות בנייה בא
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
כרמיאל מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 41260ג/  מס'ברמה מפורטת 
 לוקהללא איחוד וח איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 4062ג/  שינוי
 242ג/  שינוי
 4140ג/  שינוי

 4/ 9תממ/  כפיפות
 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 00תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אל    .כרמייישוב: 

 X: 229280קואורדינטה 
 Y: 758730קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .42 - 40חלקות במלואן:  29209גוש: 
 .226 - 220חלקי חלקות:  29209גוש: 

 מטרת התכנית:
הסדרת הבינוי המסחרי הקיים, הוספת שימושים וקביעת 

 הוראות וזכויות בניה
 עיקרי הוראות התכנית:

 4946.1מ"ר עד  4011 -ם מ עיקרייבנייה תוספת שחי 
 מ"ר 0004מ"ר עד  0011 -מ שטחי שירות מ"ר, 

 שינוי קווי בנין כמסומן בתשריט
 שינוי גובה מקסימלי המותר לבניה.

 קירוי קל על גג המבנה
מדרך מאושרת למסחר וממסחר לדרך ייעוד שינוי 
 מוצעת.

 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר ים פתוחים לקהל, וכןשהמשרדים האמור

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 
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את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

טלפון:  23022הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-6014000

             כרמיאל,   כרמיאל  טלפון:בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 12-9140632

כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר  אלא אם
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה
 .2949 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:כרמיאל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
 29941ג/ מס' 

 כרמיאל -שם התכנית:בית מלון "הצוק" 
לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 29641ג/  מס'ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 ותהיתרים או הרשא
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 9669ג/  שינוי
 24420ג/  שינוי

 9/ 4תממ/  כפיפות
 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 21/ ד/ 21תמא/  כפיפות
 00תמא/  כפיפות
 4תמא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 כרמיאל    .יישוב: 
בשמורת נוף נחל  בחלק הדרומי של שכונת רבין, גובל

 חלזון ושכונת רמיה.
 גושים וחלקות:

 .00, 41 - 29חלקי חלקות:  24990גוש: 
 .24, 00 - 00חלקות במלואן:  29469גוש: 
 .01, 24, 20 - 22, 06חלקי חלקות:  29469גוש: 
 .09חלקי חלקות:  29430גוש: 

 X: 226200קואורדינטה 
 Y: 756100קואורדינטה 

 מטרת התכנית:
לשימוש הציבור  aון סויטות עירוני ברמה הקמת מל

הרחב למטרות פנאי, נופש ואירוח בכל עת לפרקי זמן 
 קצובים.

 עיקרי הוראות התכנית:
 א. הגדרת מגרש למלון , הגדרתזכויות והגבלות בניה.

ב. ביטול מגרש למסחר ושינוי יעודו למגרש למבני ציבור 
 עבור שכונת רמיה.
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 לתירות.יה בניג. קביעת תנאים והוראות 
ד. קביעת בינוי מנחה, תנועה וחניה במגרש המיועד 

 לתירות.
 ה. תנאים למתן היתרי בניה.

מ' בין המגורים הגובלים  0 -מ'  ל 21-ו. הקטנת קו בנין מ
 ממערב לבין מגרש התירות.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
עמוד , התשעב, 6226ובילקוט הפרסומים  14/16/4124

 .26/13/4124, בתאריך 0024
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 12-6014000טלפון:  23022עילית 
                  טלפון: ,כרמיאל, כרמיאלבנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה בימים מעוניין , וכל ה12-9140632
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

 29994ג/ מס' מפורטת 
קוטג'ים רח' הדס בנייה שם התכנית:תוספת זכויות 

 כרמיאל
לחוק התכנון  223רת בזה הודעה, בהתאם לסעיף נמס

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 29692ג/  מס'מקומית ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 יתמספר התכנ סוג היחס
 22442ג/  שינוי
 2/ 22442כר/ מק/  שינוי

 9/ 4תממ/  כפיפות
 00תמא/  כפיפות
 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 23113גנ/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 כרמיאל    .יישוב: 
 גושים וחלקות:

 .293, 240חלקי חלקות:  24960גוש: 
 X: 227717קואורדינטה 
 Y: 758082קואורדינטה 

 מטרת התכנית:
קוטג'ים קיימים )קירוי  6 -ב בנייה תוספת קירויים ל

 מרפסות במבנה, קירוי חניות והצללה(.
 עיקרי הוראות התכנית:

תוספת בשטח עיקרי ושירות  -בנייה . שינוי זכויות 2
 )קירוי מרפסת וחניה( ובתכסית.

 . שינוי מרווחי בניה.4



ילקוט הפרסומים 6566, ט' בניסן התשע"ג, 2013 3 20  3716

137 
 

בתאריך הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים 
, התשעב, עמוד 6206ובילקוט הפרסומים  41/13/4124

 .16/14/4124, בתאריך 0644
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 

מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת בנייה לתכנון ול
. וכן במשרדי: ועדה 12-6014000טלפון:  23022עילית 

-12טלפון: כרמיאל,   כרמיאל  בנייה מקומית לתכנון ול
רשאי לעיין בה בימים ובשעות מעוניין , וכל ה9140632

 האינטרנט שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.il של משרד הפנים 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:נהריה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
 29901ג/ מס' מפורטת 
, 201ייה ברחוב וייצמן וזי בנשם התכנית:הגדלת אח

 יהנהר
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
נהריה מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 29930ג/  מס'ברמה מפורטת 
 איחוד וחלוקהללא  איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 22ג/ במ/  שינוי
 9144ג/  שינוי

 00תמא/  כפיפות
 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .  204וב: ויצמן נהריה רחיישוב: 
 X: 208857קואורדינטה 
 Y: 766694קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .42, 21חלקי חלקות:  24202גוש: 

 מטרת התכנית:
התוכנית המוצעת היא  תשתית תכנונית להקמת 

 פרוייקט  מגורים איכותי לזוגות צעירים. 
 התוכנית מציעה הגדלת אחוזי בנייה,הגדלת צפיפות,

 מות המותר והגדלת הגובה המותר. הגדלת מספר הקו
 עיקרי הוראות התכנית:

 הגדלת אחוזי הבנייה לשטחים עיקריים 
 הגדלת אחוזי הבנייה לשטחי שירות 

 הגדלת הצפיפות ללא שינוי במס' החנויות. 
 תוספת קומה 

 הגדלת הגובה המותר לבנייה 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 

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

בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 
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את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

טלפון:  23022הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-6014000

                נהריה,   נהריה  טלפון:בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 12-9439443

ן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר אלא אם כ
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה
 .2949 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:נהריה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
 11141ג/ מס' ת מפורט

בגוש  29שם התכנית:שינוי זכויות בנייה בחלקה  
 נהריה - 29191

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
ת נהריה מופקדת תכנית מתאר מקומיבנייה לתכנון ול

 41424ג/  מס'ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 02ג/  שינוי
 21320ג/  שינוי
 4/ 02/ 01תרשצ/  שינוי
 402ג/  שינוי

 

 ומקומם:השטחים הכלולים בתכנית 
 נהריה    .יישוב: 

 X: 209625קואורדינטה 
 Y: 770125קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .26חלקות במלואן:  29091גוש: 
 .24חלקי חלקות:  29091גוש: 

 מטרת התכנית:
 לשני מגרשים 26לחלק את המגרש 

 עיקרי הוראות התכנית:
 ( לשני מגרשים.26. חלוקת מגרש )חלקה  2
 ש מינמאלי . הקטנת גודל מגר4
 . שינויי בקווי הבניין ציידים ואחוריים מותרים0
 . הגדלת תכסית מותרת2

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

צמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי את ע
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 
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את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

טלפון:  23022הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-6014000

                נהריה,   נהריה  טלפון:בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 12-9439443

ן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר אלא אם כ
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה
 .2949 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:נהריה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
 11141ג/ מס' ת מפורט

בגוש  29שם התכנית:שינוי זכויות בנייה בחלקה  
 נהריה - 29191

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
ת נהריה מופקדת תכנית מתאר מקומיבנייה לתכנון ול

 41424ג/  מס'ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 02ג/  שינוי
 21320ג/  שינוי
 4/ 02/ 01תרשצ/  שינוי
 402ג/  שינוי

 

 ומקומם:השטחים הכלולים בתכנית 
 נהריה    .יישוב: 

 X: 209625קואורדינטה 
 Y: 770125קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .26חלקות במלואן:  29091גוש: 
 .24חלקי חלקות:  29091גוש: 

 מטרת התכנית:
 לשני מגרשים 26לחלק את המגרש 

 עיקרי הוראות התכנית:
 ( לשני מגרשים.26. חלוקת מגרש )חלקה  2
 ש מינמאלי . הקטנת גודל מגר4
 . שינויי בקווי הבניין ציידים ואחוריים מותרים0
 . הגדלת תכסית מותרת2

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

צמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי את ע
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 
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ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

טלפון:  23022הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
נגדות יומצא למשרדי ועדה . העתק ההת12-6014000

                נהריה,   נהריה  טלפון:בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 12-9439443

אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

נגדויות לתכנית )סדרי נוהל בהתבנייה לתקנות התכנון וה
 .2949 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:נהריה

 29002ג/  מס'הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
שם התכנית: אזור משולב למגורים , חקלאי ותיירות 

 ר"ח יצחק שדה, נהריה -כפרית
לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –בניה, התשכ"ה וה
 26332ג/  מס'

 המתייחסות לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 02ג/  שינוי
 21320ג/  שינוי
 402ג/  שינוי
 26משצ/  שינוי

 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 נהריה.יישוב: 

 גושים וחלקות:
 .219לקי חלקות: ח 29091גוש: 
 .22חלקות במלואן:  29092גוש: 

 X: 769550קואורדינטה 
 Y: 209650קואורדינטה 

 מטרת התכנית:
הוספת שימוש אירוח כפרי לאזור המגורים בנחלה לצורך 

 יחידות אירוח. 2הקמת 
 עיקרי הוראות התכנית:

 הוספת  שימוש ליח"א  בשטח המגורים.
 שינוי ייעודי קרקע.

 ים המותרים לכל יעוד.,קביעת השימוש
 קביעת זכויות ומגבלות בניה.

 קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
 הסדרת קווי בנין.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
ב, עמוד , התשע6064ובילקוט הפרסומים  40/24/4122

 46/12/4124, בתאריך 4010
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית

 מחוז הצפון, דרך קריית הממשלה  נצרתבנייה לתכנון ול
וכן במשרדי: ועדה , 12-6014000טלפון:  23022עילית 

                    טלפון: ,נהריה, נהריהבנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 12-9439443

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.il של משרד הפנים  טהאינטרנ
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 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:נהריה
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 24929גנ/ מס' 
ותוספת קומה ברח' בנייה שם התכנית:הגדלת זכויות 
 , נהריה11הלל סילבר 

לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 24629גנ/  מס'ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 31ג/ נה/ מק/  שינוי
 210ג/ במ/  שינוי
 402ג/  שינוי
 21320ג/  שינוי

 00תמא/  כפיפות
 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 9/ 4תממ/  כפיפות
 20תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 02תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .  29נהריה רחוב: סילבר יישוב: 

 גושים וחלקות:
 .220חלקות במלואן:  24260גוש: 
 .222חלקי חלקות:  24260גוש: 

 X: 209110קואורדינטה 
 Y: 468830קואורדינטה 

 מטרת התכנית:
 קומות ויח"ד.בנייה תוספת אחוזי 

 עיקרי הוראות התכנית:
, לובי בקומת 4תוספת אחוזי בניה, קומות , הגדלת יח"ד 

 הכניסה בגובה שתי קומות, הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 6064פרסומים ובילקוט ה 43/24/4122

 .46/12/4124, בתאריך 4012
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 

מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת בנייה לתכנון ול
. וכן במשרדי: ועדה 12-6014000טלפון:  23022עילית 

 טלפון: נהריה, נהריהבנייה מקומית לתכנון ול
רשאי לעיין בה בימים מעוניין , וכל ה12-9439443

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: נהריה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
 29144ג/  מס'

ומספר בנייה שם התכנית: הגדלת צפיפות, אחוזי 
 קומות, נהריה

לחוק התכנון  223ת בזה הודעה, בהתאם לסעיף נמסר
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 29144ג/  מס'ברמה מפורטת 
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 המתייחסות לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 402ג/  שינוי
 210ג/ במ/  שינוי
 21320ג/  שינוי

 00תמא/  כפיפות
 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 02/ תמא כפיפות
 9/ 4תממ/  כפיפות
 20תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 נהריה    .יישוב: 

 גושים וחלקות:
 .00 - 04חלקות במלואן:  24269גוש: 
 .63חלקי חלקות:  24269גוש: 

 X: 208972קואורדינטה 
 Y: 768212קואורדינטה 

 מטרת התכנית:
 ות מרווחותהקמת בניין מגורים יוקרתי עם דיר

הגדלת צפיפות, בנייה התכנית מציע הגדלת אחוזי 
 הגדלת מס' הקומות המותר והגדלת הגובה המותר.

 עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת אחוזי בניה, הגדלת צפיפות, הגדלת מספר 
הקומות המותר והגדלת הגובה המותר, הגדלת מס' 

 יח"ד והגדלת תכסית.
תונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעי

, התשע'ב, עמוד 6260ובילקוט הפרסומים  43/13/4124
 .44/14/4124, בתאריך 6106

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
מחוז הצפון, דרך קריית הממשלה  נצרת בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 12-6014000טלפון:  23022עילית 
                    טלפון: ,יהנהריה, נהרבנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 12-9439443
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 נהריה מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
 11191ג/  מס'הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

 ,תוספת צפיפות,בנייה זכויות הגדלת  שם התכנית:
 ושינוי הבינוי במתחם למגורים ומסחר  נהריה קומות,

לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 41160ג/  מס'
 המתייחסות לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 20ג/ במ/  שינוי
 402ג/  שינוי

 9/ 4תממ/  כפיפות
 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 00תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 02תמא/  כפיפות
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 נהריה    .יישוב: 

 גושים וחלקות:
 .421חלקי חלקות:  24262גוש: 
 .2חלקות במלואן:  42224גוש: 
 .04חלקי חלקות:  42224גוש: 

 X: 210350קואורדינטה 
 Y: 767850טה קואורדינ

 מטרת התכנית:
 יח"ד במבנה מגורים בשני אגפים מחוברים. 33הקמת 

 קומות ליד מבנה מסחרי חד קומתי. 24 -ב 
 כחלק מ "שער" הכניסה לשכונת נווה יצחק רבין.

 התאמת החלקה לתכנית הרישום המאושרת.
 עיקרי הוראות התכנית:

וי הגדלת זכויות בניה, הגדלת מספר יח"ד, קומות, ושינ
הבינוי במתחם למגורים ומסחר בפינת רחוב זמיר/ 

 נחליאלי נהריה.
לשטח ציבורי פתוח בנייה מחלק קרקע לייעוד שינוי 

 וקביעת הוראות בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

, התשע'ג, עמוד 6292ובילקוט הפרסומים  29/21/4124
 .12/22/4124, בתאריך 316

ה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית התכנית האמור
מחוז הצפון, דרך קריית הממשלה  נצרת בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 12-6014000טלפון:  23022עילית 
-12נהריה,   נהריה  טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 9439443
 האינטרנט אתרשהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וב

 .www.pnim.gov.il של משרד הפנים 
 

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

 11290ג/ מס' מפורטת 
, 29ומס' יח"ד הרצל בנייה שם התכנית:הגדלת אחוזי 

 נהריה
לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 41290ג/  מס'מקומית ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 402ג/  שינוי
 21320ג/  שינוי
 210ג/ במ/  שינוי

 20תמא/  כפיפות
 00תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 9/ 4תממ/  כפיפות
 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .  26נהריה רחוב: הרצל יישוב: 

 גושים וחלקות:
 .92חלקות במלואן:  24266גוש: 
 .64חלקי חלקות:  24266גוש: 

 X: 209335קואורדינטה 
 Y: 768775קואורדינטה 

 מטרת התכנית:
 קומות 3 -יח"ד ב  26הקמת בנין מגורים בן 

 עיקרי הוראות התכנית:
ומספר יחידות דיור. תוספת קומה, בנייה הגדלת אחוזי 

והבלטת  2.0גובה , הקטנת קו בנין  אחורי מערבי 
 גזוזטראות בק.ב. קדמי מזרחי.

מכח תכנית זו ישמש לצורך בנייה תוספת זכויות ה
 ז ושינויים בדירה בקומת הקרקע.הרחבת הפנטהאו

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 6014ובילקוט הפרסומים  40/22/4124

 .12/24/4124, בתאריך 2200
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 

מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת בנייה לתכנון ול
. וכן במשרדי: ועדה 12-6014000טלפון:  23022עילית 

-12נהריה,   נהריה  טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול
רשאי לעיין בה בימים ובשעות מעוניין , וכל ה9439443

 האינטרנט שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.il של משרד הפנים 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:נצרת

נית מתאר מקומית ברמה הודעה בדבר הפקדת תכ
 29901ג/ מס' מפורטת 

 -שנלר  212שם התכנית:הגדלת זכויות בנייה מתחם 
 נצרת

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
תכנית מתאר מקומית  נצרת מופקדתבנייה לתכנון ול

 29901ג/  מס'ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 4490ג/  שינוי
 414ג/ במ/  שינוי

 22421ג/  כפיפות
 24902ג/  כפיפות

 

 ים הכלולים בתכנית ומקומם:השטח
 נצרת    .יישוב: 

 X: 227300קואורדינטה 
 Y: 734200קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .2חלקי חלקות:  26002גוש: 
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 .30, 0חלקי חלקות:  26000גוש: 
 מטרת התכנית:

 שכונת שנלר. 212במגרש בנייה שינוי בהוראות וזכויות 
 עיקרי הוראות התכנית:

 .201% -ל 46% -מ הגדלת אחוזי בנייה
 .0-ל 0-הגדלת מס' הקומות מ

 הקטנת קווי הבניין בהתאם לבינוי קיים.
 מ"ר. 211קביעת גודל מגרש מינימלי של 

 .20%קביעת תכסית קרקע של 
 יח"ד לדונם. 21קביעת צפיפות של 

 .02הרחבה של דרך 
 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה ם, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבעתוני

טלפון:  23022הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-6014000

                  טלפון: ,26111נצרת, נצרת בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 12-6209411

הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר אלא אם כן 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה
 .2949 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:נצרת

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
 29191 ג/מס' 

מחקלאי למסחר מגורים שינוי ייעוד שם התכנית:
 והקלה בקו בניין, נצרת

לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 29191ג/  מס'ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
ן להוציא תכנית שמכוחה נית והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 22421ג/  שינוי
 9063ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 נצרת    .יישוב: 

 גושים וחלקות:
 .21, 0חלקי חלקות:  26033גוש: 

 X: 228000קואורדינטה 
 Y: 736200קואורדינטה 
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 מטרת התכנית:
שטח חקלאי למגורים ומסחר, משרדים ייעוד  שינוי

 ומסחר ולשטח פרטי פתוח.
 עיקרי הוראות התכנית:

 מחקלאי למגורים ומסחר ומשרדים ומסחרייעוד שינוי 
 מחקלאי לשטח פרטי פתוחייעוד שינוי 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 6226ובילקוט הפרסומים  13/14/4124

 .26/13/4124, בתאריך 0029
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 

מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת בנייה לתכנון ול
. וכן במשרדי: ועדה 12-6014000טלפון:  23022עילית 

טלפון:  26111נצרת,   נצרת בנייה מקומית לתכנון ול
רשאי לעיין בה בימים מעוניין , וכל ה12-6209411

 בשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתרו
 .www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:נצרת עילית, יזרעאלים

 מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 29091ג/ 

 ציפורי -שם התכנית:מתחם חוות לולים 
 לחוק התכנון 49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
נצרת עילית, יזרעאלים מופקדת תכנית בנייה לתכנון ול
 29391ג/  מס'מפורטת 

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

 ותהיתרים או הרשא
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 6021ג/  שינוי

 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 9/ 4תממ/  כפיפות
 2300ג/  כפיפות
 00תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 02תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מצפון לישוב הושעיה. -מושב ציפורי 
 X: 740800קואורדינטה 
 Y: 228300קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .41, 2 - 0חלקי חלקות:  23640גוש: 

 מטרת התכנית:
משטח חקלאי לשטח למבני משק וזאת לצורך ייעוד שינוי 

 הקמת חוות לולים לרבייה
 עיקרי הוראות התכנית:

משטח חקלאי לשטח מבני משק לצורך יעוד ישינוי 
 לולים לרבייה 4הקמת 

 קביעת הוראות וזכויות בניה
 מושיםית תכליות ושקביע
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 והוראות סביבתיות בנייה קביעת הוראות למתן היתר 
 .0/ ב/ 02שינוי בהתווית עורק נקוז משני  עפ"י תמ"א 

 

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

בבנין או בכל בקרקע, מעוניין .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 

הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
ילית מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עבנייה ול

. העתק ההתנגדות יומצא 10-0119111טלפון:  01100
נצרת עילית, גלבוע בנייה למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול

ועדה מקומית לתכנון , 10-0019909נצרת עילית  טלפון:  00
, 10-0000001טלפון: , 09001עפולה יזרעאלים, בנייה ול

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

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

 .0090 -עבודתו(, תשמ"ט 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:נצרת עילית
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 29419ג/ ' מסמפורטת 
באזור מגורים ברח' בנייה שם התכנית:שינוי זכויות 

 סתונית נצרת עילית
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
אר נצרת עילית מופקדת תכנית מתבנייה לתכנון ול

 29406ג/  מס'מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 2/ 14/ 09תרשצ/  שינוי
 2ג/ במ/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 עילית    . נצרתיישוב: 

 X: 230550קואורדינטה 
 Y: 734410קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .222, 221, 209, 204חלקות במלואן:  23323גוש: 
 .220חלקי חלקות:  23323גוש: 

 מטרת התכנית:
 . שינוי בזכויות בניה.2
 (.4.41-. שינוי קווי בניין מתחת לקומת כניסה  )4
 (4.4. הוספת קומה א' )+0

 ראות התכנית:עיקרי הו
קומות  0קומות ל    4 -מותר מ בנייה הגדלת גובה 

מותר ושינוי בקו בניין עפ"י בנייה והגדלת סה"כ שטח 
 המסומן בתשריט.
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 והוראות סביבתיות בנייה קביעת הוראות למתן היתר 
 .0/ ב/ 02שינוי בהתווית עורק נקוז משני  עפ"י תמ"א 

 

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

בבנין או בכל בקרקע, מעוניין .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 

הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
ילית מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עבנייה ול

. העתק ההתנגדות יומצא 10-0119111טלפון:  01100
נצרת עילית, גלבוע בנייה למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול

ועדה מקומית לתכנון , 10-0019909נצרת עילית  טלפון:  00
, 10-0000001טלפון: , 09001עפולה יזרעאלים, בנייה ול

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

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

 .0090 -עבודתו(, תשמ"ט 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:נצרת עילית
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 29419ג/ ' מסמפורטת 
באזור מגורים ברח' בנייה שם התכנית:שינוי זכויות 

 סתונית נצרת עילית
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
אר נצרת עילית מופקדת תכנית מתבנייה לתכנון ול

 29406ג/  מס'מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 2/ 14/ 09תרשצ/  שינוי
 2ג/ במ/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 עילית    . נצרתיישוב: 

 X: 230550קואורדינטה 
 Y: 734410קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .222, 221, 209, 204חלקות במלואן:  23323גוש: 
 .220חלקי חלקות:  23323גוש: 

 מטרת התכנית:
 . שינוי בזכויות בניה.2
 (.4.41-. שינוי קווי בניין מתחת לקומת כניסה  )4
 (4.4. הוספת קומה א' )+0

 ראות התכנית:עיקרי הו
קומות  0קומות ל    4 -מותר מ בנייה הגדלת גובה 

מותר ושינוי בקו בניין עפ"י בנייה והגדלת סה"כ שטח 
 המסומן בתשריט.
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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  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

טלפון:  23022נצרת עילית  הצפון, דרך קרית הממשלה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-6014000

נצרת  26נצרת עילית, גלבוע בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא , 12-6234444עילית  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(, 

 .2949 -תשמ"ט 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:נצרת עילית
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 29100ג/ מס' 
 נצרת עלית -שם התכנית:שטח מסחרי הר יונה ב' 

לחוק התכנון  223עה, בהתאם לסעיף נמסרת בזה הוד
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 29000ג/  מס'ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסות לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 21444ג/  שינוי
 2/ 14/ 21תרשצ/  שינוי

 22332ג/  כפיפות
 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 נצרת עילית רחוב: יקינטון    .יישוב: 
 דליה הר יונה -צומת יקינטון 

 גושים וחלקות:
 .46, 42 - 41חלקות במלואן:  23304גוש: 
 .92 - 94, 49חלקי חלקות:  23304גוש: 
 X: 231900דינטה קואור

 Y: 737100קואורדינטה 
 מטרת התכנית:

במתחם בעל בנייה הסדרת ייעודי הקרקע וזכויות 
 שימושים מעורבים

 עיקרי הוראות התכנית:
 משולב מסחר ושצ"פ לאזור מסחריייעוד א. שינוי 
 שצ"פ. -משולב מסחר ושצ"פ לייעוד ב. שינוי 

קביעת  ג. קביעת הוראות בינוי והסדרי תנועה וחניה,
 הוראות לפתוח השטח כולל דרכים ותשתיות.
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשע'ג, עמוד 6246ובילקוט הפרסומים  24/21/4124

 .40/21/4124, בתאריך 234
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 

מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת בנייה לתכנון ול
כן במשרדי: ועדה ו. 12-6014000טלפון:  23022 עילית

נצרת  26נצרת עילית, גלבוע בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין 12-6234444עילית  טלפון: 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 
 .www.pnim.gov.ilשל משרד הפנים  האינטרנט ובאתר

 
 מקומי:עכו מחוז: צפון, מרחב תכנון

 24109ג/ מס' הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
 , עכו4121כביש  -שם התכנית:דרך רמז הצפון 

לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 24039ג/  מס'
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 0104ג/  שינוי
 490ג/ במ/  שינוי
 9360ג/  שינוי
 21204ג/  שינוי
 429ג/  שינוי

 9/ 4תממ/  כפיפות
 24490גנ/  כפיפות
 0/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 20תמא/  כפיפות
 20303ג/  כפיפות
 00תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 עכו. יישוב:

 גושים וחלקות:
 - 09, 49, 22 - 21, 6 - 0, 2חלקי חלקות:  24123גוש: 

61 ,222. 
 .421חלקות במלואן:  24129גוש: 
 .4 - 2חלקי חלקות:  24129גוש: 
 .24, 26חלקות במלואן:  24101גוש: 
 .02, 22, 9 - 4חלקי חלקות:  24101גוש: 
 .00 - 02, 24 - 21חלקות במלואן:  24929גוש: 

 .04, 23, 04, 06 - 00חלקי חלקות:  24929ש: גו
 .01, 29, 00חלקות במלואן:  42226גוש: 
, 04, 24 - 22, 4 - 3, 4 - 2חלקי חלקות:  42226גוש: 

06 ,04 - 09 ,22 - 24 ,22 - 20 ,23 - 24 ,04 ,09. 
 X: 208480קואורדינטה 
 Y: 761029קואורדינטה 
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 מטרת התכנית:
מ' כך שתהווה  01 -( ל4021הרחבת דרך רמז )כביש 

דרך עורקית עירונית )כהגדרתה בתוכנית מתאר( החוצה 
 את העיר מצפונה ודרומה.

 עיקרי הוראות התכנית:
קרקע חקלאית, שטח ציבורי פתוח, ייעוד א. שינוי 

מגורים ג' ושטח ללא תכנית מאושרת לדרך מוצעת 
 מ'. 01.11ברוחב 

 מ'. 01.11 -מ' ל 26.11 -ב. הרחבת דרך מאושרת מ
הקרקע למגורים תוך ייעוד ג. ביטול קטעי דרך ושינוי 

צירוף שטחי הדרך המבוטלת בהתאמה למגרשי 
 .9360המגורים עפ"י תכנית ג/ 

 הקרקע לשצ"פ.ייעוד ד. ביטול קטעי דרך ושינוי 
קרקע חקלאית למגורים תוך צירוף שטחי ייעוד ה. שינוי 

תכנית נדרך המבוטלת בהתאמה למגרשי המגורים עפ"י 
 .9360מאושרת ג/ 

ו. קביעת מגבלות בניה/ קווי בנין קדמיים למגרשים 
מגורים, אב"צ מסחר ותחנת תדלוק הגובלים ייעוד ב

 בדרך אך אינם כלולים בה.
ז. קביעת הנחיות למבנים קיימים החורגים לרצועת 

 מגבלות הבניה.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 6206ילקוט הפרסומים וב 43/13/4124

 .16/14/4124, בתאריך 0640
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 12-6014000טלפון:  23022עילית 
-12עכו  טלפון:  00עכו, ויצמן בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה בימים ובשעות מעוניין וכל ה ,9906224
 האינטרנט שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il של משרד הפנים 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:עפולה
 מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 29140ג/ 
 עפולה -הדגן"  -שם התכנית:" דרורי חסון 

לחוק התכנון  49תאם לסעיף נמסרת בזה הודעה, בה
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 מס'עפולה מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 29020ג/ 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 ם או הרשאותהיתרי
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 014ג/  שינוי
 22403ג/  שינוי

 24063ג/  כפיפות
 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 24623ג/  כפיפות
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 עפולה    .יישוב: 

שטח במרכז העיר עפולה בין רחוב דגן לבין רחוב זלמן 
 שניאור.
 X: 227450ינטה קואורד

 Y: 724150קואורדינטה 
 גושים וחלקות:

 .202, 244, 246חלקות במלואן:  26316גוש: 
 .222, 204חלקי חלקות:  26316גוש: 

 מטרת התכנית:
לשטחי בנייה הוספת זכויות הכוללים תוספת באחוזי 

שירות, תוספת קומות ושינוי בבינוי המנחה שבתכנית 
 המאושרת.

 ת:עיקרי הוראות התכני
לשטחים עיקרי בנייה . תוספת קומות ושינוי באחוזי ה2

 .0ושירות על פי המפורט טבלת הזכויות בסעיף 
. שינוי בקווי בנין ובתכסית על פי המפורט טבלת 4

 .0הזכויות בסעיף 
 . איחוד מגרשים.0
 . קביעת הוראות למתן היתרים.2

 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

טלפון:  23022הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-6014000

עפולה  23עפולה, חנקין יהושע בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא , 12-6041022טלפון:  24211

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

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

 .2949 -תשמ"ט 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:עפולה
מפורטת  הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה

 29911ג/ מס' 
 עפולה -שם התכנית:מגורים רוי 

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
עפולה מופקדת תכנית מפורטת ברמה בנייה לתכנון ול
 29940ג/  מס'מפורטת 

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

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 עפולה    .יישוב: 

שטח במרכז העיר עפולה בין רחוב דגן לבין רחוב זלמן 
 שניאור.
 X: 227450ינטה קואורד

 Y: 724150קואורדינטה 
 גושים וחלקות:

 .202, 244, 246חלקות במלואן:  26316גוש: 
 .222, 204חלקי חלקות:  26316גוש: 

 מטרת התכנית:
לשטחי בנייה הוספת זכויות הכוללים תוספת באחוזי 

שירות, תוספת קומות ושינוי בבינוי המנחה שבתכנית 
 המאושרת.

 ת:עיקרי הוראות התכני
לשטחים עיקרי בנייה . תוספת קומות ושינוי באחוזי ה2

 .0ושירות על פי המפורט טבלת הזכויות בסעיף 
. שינוי בקווי בנין ובתכסית על פי המפורט טבלת 4

 .0הזכויות בסעיף 
 . איחוד מגרשים.0
 . קביעת הוראות למתן היתרים.2

 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

טלפון:  23022הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-6014000

עפולה  23עפולה, חנקין יהושע בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא , 12-6041022טלפון:  24211

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

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

 .2949 -תשמ"ט 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:עפולה
מפורטת  הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה

 29911ג/ מס' 
 עפולה -שם התכנית:מגורים רוי 

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
עפולה מופקדת תכנית מפורטת ברמה בנייה לתכנון ול
 29940ג/  מס'מפורטת 

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

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות
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 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 6122ג/  שינוי
 24063ג/  כפיפות
 24063/ 4עפ/ מק/  כפיפות
 200/ ג כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 עפולה    .יישוב: 

 X: 228270קואורדינטה 
 Y: 724220קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .40 - 29חלקות במלואן:  26314גוש: 
 .00חלקי חלקות:  26314גוש: 

 מטרת התכנית:
 .ייעוד עיבוי מרקם עירוני באמצעות שינוי 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .2מקרקע מגורים ב' למגורים ג'ייעוד . שינוי 2
 שצ"פ לדרך.ייעוד . שינוי 4
 ותנאים למתן היתר.בנייה . קביעת זכויות ומגבלות 0

 

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

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

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

בנייה הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול
טלפון:  01100מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 10-0119111
עפולה  01עפולה, חנקין יהושע בנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית לא תתקבל , 10-0101600טלפון:  09011
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה תקנות התכנון והל
 .0090 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: עפולה

 11219ג/  מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 עפולה -שם התכנית: מרכז תמר

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –ה התשכ"והבניה, 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 מס'עפולה מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 41246ג/  
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 24063ג/  שינוי
 014ג/  שינוי

 24623ג/  כפיפות
 2236ג/  כפיפות
 4/ 6149מק/  עפ/ כפיפות
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 עפולה    .יישוב: 

 X: 723350קואורדינטה 
 Y: 226750קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .42חלקות במלואן:  26630גוש: 

 מטרת התכנית:
 4-מגורים א' למגורים אייעוד בקרקע מייעוד שינוי 

 ולמסחר והרחבת הדרך.
 עיקרי הוראות התכנית:

 , למסחר והרחבת דרך.4-ממגורים אייעוד י . שינו2
 . קביעת זכויות והוראות למתן היתרים.4

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 
ו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי את עצמ

ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול
טלפון:  23022נצרת עילית הצפון, דרך קריית הממשלה 

גדות יומצא למשרדי ועדה . העתק ההתנ12-6014000
עפולה  23עפולה, חנקין יהושע בנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית לא , 12-6041022טלפון:  24211
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
התנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, ב

 .2949 -תשמ"ט 
 

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

 24919ג/ מס' 
ממגורים משולב עם מסחר שינוי ייעוד שם התכנית:

 למסחר, עפולה
לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –יה, התשכ"ה והבנ
 24616ג/  מס'ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 0642ג/  שינוי
 24103ג/  שינוי

 
 בתכנית ומקומם:השטחים הכלולים 

 .  00עפולה רחוב: חנקין יהושע יישוב: 
 גושים וחלקות:

 .224, 31, 62חלקי חלקות:  26661גוש: 
 .64חלקי חלקות:  26664גוש: 
, 441, 426, 206 - 200חלקות במלואן:  26660גוש: 
442 - 444. 
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 .410 - 412, 30חלקי חלקות:  26660גוש: 
 X: 227275קואורדינטה 
 Y: 723625קואורדינטה 

 מטרת התכנית:
ממגורים ג'  משולב עם מסחר  ומשרדים ייעוד שינוי 

 מסחר ומשרדים.ייעוד ל
 עיקרי הוראות התכנית:

ממגורים ג' משולב עם מסחר ומשרדים ייעוד שינוי 
 לשטח מסחר ומשרדים.

 קביעת הוראות בניה.
 ביטול מעבר תת קרקעי.

ב"ד שנה למבנה בית כנסת/ בית ח 20שימוש חורג ל
 בהתאם לפרז ז' לחוק התכנון והבניה.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 6226ובילקוט הפרסומים  49/16/4124

 .26/13/4124, בתאריך 0041
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 

מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת בנייה לתכנון ול
. וכן במשרדי: ועדה 12-6014000טלפון:  23022עילית 

עפולה  23עפולה, חנקין יהושע בנייה מקומית לתכנון ול
רשאי לעיין מעוניין , וכל ה12-6041022טלפון:  24211

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 
 .www.pnim.gov.ilשל משרד הפנים  האינטרנט ובאתר

 
 :צפתמחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
 20404ג/ מס' 

 שם התכנית:מגורים ומלונאות, עמק התכלת, צפת
לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 23234ג/  מס'ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

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

 המתיחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 004ג/  שינוי
 צפון - 921ג/  שינוי

 00תמא/  כפיפות
 9/ 4תממ/  כפיפות
 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 204ג/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 ישוב: צפת.
 לקות:גושים וח

 .22, 24 - 3, 2 - 2חלקות במלואן:  22639גוש: 
 .41, 42, 23 - 20חלקי חלקות:  22639גוש: 
 - 42, 24 - 22, 24, 21, 4חלקות במלואן:  20141גוש: 

40 ,43 ,24 - 29. 
 .22, 3חלקי חלקות:  20141גוש: 
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 X: 247346קואורדינטה 
 Y: 764400קואורדינטה 

 מטרת התכנית:
 46יחידות אירוח,והקמת  261ף של הקמת מלון בהיק

 יחידות דיור.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד קרקע מאזור בידור ונופש )מיועד לבונגלוס על 
פי תכנית מפורטת(, מלונאות ונופש )על פי תכנית 
המתאר לצפת(, דרך ושמורת טבע ,למלונאות, למגורים 

 ומסחר, שצ"פ, שפ"פ.שביל.
ביטול חלק מהדרכים והגדרת  -שינוי מתווה הדרכים 

שבילים ציבוריים להולכי רגל לגישה חופשית לפארק של 
 ק"קל הסמוך.

 קביעה של מתחמים חדשים וזכויות בניה. 
 קביעת שטחים למבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים.

יח"ד למגורים בשטח התכנית, הקמת מלון  46תוספת 
 יחידות אירוח.  261עד 

 ות בתחום התכנית. הגדרת חזיתות מסחרי
קביעת הוראות וזכויות בניה ליעודי הקרקע המוצעים 

 בתכנית. 
קביעת שטחים לחניה תת קרקעית, וקביעת הוראות 

 בניה בשטחים אלו.
 קביעת השלבים וההתניות לביצוע. 

 קביעת הוראות פיתוח לשטחים הפתוחים.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשע, עמוד 6141ובילקוט הפרסומים  24/10/4121

 .44/12/4121, בתאריך 4300
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת 

. וכן במשרדי: ועדה 12-6014000טלפון:  23022עילית 
צפת  טלפון:  3מקומית לתכנון ולבניה צפת, ירושלים 

, וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים 12-6943263
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il ם הפני משרד של האינטרנט
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:קצרין
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 29011ג/ מס' מפורטת 
 שם התכנית:בית כנסת רובע גמלא קצרין

לחוק התכנון  49זה הודעה, בהתאם לסעיף נמסרת ב
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
קצרין מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 29310ג/  מס'ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
כנית שמכוחה ניתן להוציא ת והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 2/ 22333מק/ קצ/  שינוי

 00תמא/  כפיפות
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 מספר התכנית סוג היחס
 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 02תמא/  כפיפות
 22333ג/  כפיפות
 0/ 4תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 קצרין    .יישוב: 

 X: 264560נטה קואורדי
 Y: 766330קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .39חלקי חלקות:  412111גוש: 

 מטרת התכנית:
 הסדרת שטח המגרש לבית הכנסת ברובע גמלא

המאושר בתכנית לצורך הסדרת מבנים בנייה שינוי בקו 
 קיימים

 עיקרי הוראות התכנית:
משטח ציבורי פתוח לשטח שיעודו מבנים ייעוד שינוי 
 ות ציבורומוסד

 שינוי בהוראות בינוי
 קביעת זכויות והוראות 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
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי  את עצמו נפגע על
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

טלפון:  23022הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
למשרדי ועדה  . העתק ההתנגדות יומצא12-6014000

-16טלפון:  24911קצרין, קצרין בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא , 6969662

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה
 .2949 -חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט סמכויות 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:קרית שמונה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
 11101ג/ מס' מפורטת 

ממגורים לשצ"פ, רח' אחד ייעוד שם התכנית:שינוי 
 העם קרית שמונה

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
קרית שמונה מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 41434ג/  מס'מקומית ברמה מפורטת 
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
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 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 22990ג/  שינוי
 2101ג/  שינוי
 9044ג/  שינוי

 2324ג/  כפיפות
 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 9/ 4תממ/  כפיפות
 2/ 10/ 20תרשצ/  כפיפות
 3216ג/  כפיפות
 2230קש/ מק/  כפיפות

 62/ 4תממ/  פותכפי
 22990ג/  כפיפות
 00תמא/  כפיפות

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 קרית שמונה    .יישוב: 

 X: 253775קואורדינטה 
 Y: 791525קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .264חלקי חלקות:  20240גוש: 
 .264, 266חלקי חלקות:  20290גוש: 

 מטרת התכנית:
 ציבורימתאים למקלט ייעוד התאמת 

 הגדלת מגרש מגורים
 עיקרי הוראות התכנית:

 0ממגורים למגורים א' ייעוד .שינוי 2
 ממגורים לשצ"פייעוד .שינוי 4
יח'( בתא שטח  4.שינוי במס' יחידות אירוח המותר )0

 יח' 2-ל 241
 .241.תוספת אחוזי בנייה בתא שטח 2
 .שינוי בקוי בניין צדדים.0

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

טלפון:  23022הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-6014000

קרית  03קרית שמונה, הרצל בנייה מקומית לתכנון ול
דות לתכנית התנג, 12-6924202טלפון:  22129שמונה 

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
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2949 -תשמ"ט 
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 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: אצבע הגליל
ודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה ה

 11111ג/  מס'מפורטת 
 איחוד וחלוקה ראש פינה . -שם התכנית: שכונת השלום 

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
אצבע הגליל מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 41140ג/  מס'מקומית ברמה מפורטת 
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:

 מספר התכנית סוג היחס
 0646ג/  שינוי

 22462ג/  כפיפות
 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 26201ג/  כפיפות
 9/ 4תממ/  כפיפות
 00תמא/  כפיפות
 4611ג/  כפיפות
 24132ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ראש פינה.יישוב: 

 X: 251300קואורדינטה 
 Y: 763400קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .40, 02 - 02לקי חלקות: ח 20922גוש: 

 מטרת התכנית:
איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים והתאמת דרכי הגישה 
 לחלוקה המוצעת והמאושרת במגרשים הסמוכים לדרך .

 עיקרי הוראות התכנית:
 מדרך גישה למגורים א'. ייעוד . שינוי 2
 . איחוד וחלוקה מחדש. 4
 . קביעת קווי בניין.0
 מ"ר. 433 -מ"ר ל 911-י מ. הקטנת גודל מגרש מינימל2

 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

טלפון:  23022הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-6014000

ליל,   חצור הגלילית  אצבע הגבנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 12-6411133טלפון: 

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(, 

 .2949 -תשמ"ט 
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 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:אצבע הגליל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 11100ג/ מס' מפורטת 
 ,ראש פינה.01שם התכנית:חלוקת מגרש 

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

רדי הועדה המקומית מחוז הצפון ובמשבנייה לתכנון ול
אצבע הגליל מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 41100ג/  מס'מקומית ברמה מפורטת 
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
 הבאות:המתייחסת לתכניות 

 מספר התכנית סוג היחס
 0646ג/  שינוי
 24132ג/  שינוי

 00תמא/  כפיפות
 9/ 4תממ/  כפיפות
 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 4611ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ראש פינה    .יישוב: 

 X: 251050קואורדינטה 
 Y: 764225קואורדינטה 

 גושים וחלקות:

 .214, 216חלקות: חלקי  20904גוש: 
 מטרת התכנית:
מגורים ייעוד של מגרש מגורים שבייעוד חלוקת ושינויי 

לשני מגרשים,אחד בגודל  0464מיוחד לפי תוכנית ג/ 
מגורים ביישוב ייעוד מגורים והשני לייעוד מ"ר ב 912

כפרי אשר תואם מגורים מיוחד, יחידות אירוח לפי תכנית 
 .4611ג/ 

 עיקרי הוראות התכנית:
 וחלוקת מגרש מגורים לשניי מגרשים. ייעוד שינויי  4.4.2
 לקבוע קווי בניין .  4.4.4
 לקבוע גודל מגרש מנמאלי .  4.4.0
לקבוע אחוזי בנייה,תכסית והוראות בינויי בכל  4.4.2
 מגרש.
 מ'. 4-מ' ל 2.0-שינוי בגובה ליחידות אירוח מ 4.4.0
 אירוח.יחידות  4 -ל 2-שינוי במספר קומות מ 4.4.6
 .םמגוריייעוד ב 01%ל  41%-שינוי בתכסית מ 4.4.3

 

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

בקרקע, בבנין או מעוניין .כל www.pnim.gov.il הפנים 
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 

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

ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים, למשרדי 
מחוז הצפון, דרך קרית בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול
. 10-0119111טלפון:  01100הממשלה  נצרת עילית 

מקומית לתכנון העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 
 טלפון:חצור הגלילית  אצבע הגליל,בנייה ול

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 10-0911111



3727 ילקוט הפרסומים 6566, ט' בניסן התשע"ג, 2013 3 20 

159 
 

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 -דרי עבודתו(, תשמ"ט סמכויות חוקר וס

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:אצבע הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
 11109ג/ מס' מפורטת 
 לרחוב גיא אני, ראש פינה 219שם התכנית:חיבור כביש 

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
עדה המחוזית כי במשרדי הו, 2960 –התשכ"ה והבניה, 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
אצבע הגליל מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 41139ג/  מס'מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית ג היחססו
 0646ג/  שינוי

 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 9/ 4תממ/  כפיפות
 00תמא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 ראש פינה    .יישוב: 
 X: 251000קואורדינטה 
 Y: 763800קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .49חלקות במלואן:  20964גוש: 
 .22, 6חלקי חלקות:  20964גוש: 

 מטרת התכנית:
 לרחוב גיא אוני. 216חיבור כביש 

 עיקרי הוראות התכנית:
מדרך להולכי רגל לדרך ואזור מגורים ב' ייעוד שינוי 

 .216לדרך למעבר כלי רכב וחיבור רחוב גיא אני לרחוב 
 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  טהאינטרנ
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

טלפון:  23022הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-6014000

אצבע הגליל,   חצור הגלילית  בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 12-6411133טלפון: 

י תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלוו
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 

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

 .2949 -תשמ"ט 
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 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:אצבע הגליל
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 29114ג/ מס' 
 ה הרחבה ג', ראש פינהשם התכנית:כביש גיש

לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 29102ג/  מס'ברמה מפורטת 
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 12/ 13/ 3תרשצ/  שינוי
 112/ 0646אג/ מק/  שינוי
 103/ 0646אג/ מק/  שינוי
 0646ג/  שינוי

 00תמא/  כפיפות
 9/ 4תממ/  כפיפות
 24132ג/  כפיפות
 0/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 22462ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ראש פינה    .יישוב: 

 גושים וחלקות:
 .430, 432, 424חלקות במלואן:  20904גוש: 
 ,426, 04, 06 - 00, 00חלקי חלקות:  20904גוש: 
423 ,429 ,431 ,434 ,444. 
 .44, 04, 06 - 02, 02 - 49חלקי חלקות:  20921גוש: 
 .42 - 41, 60, 62חלקי חלקות:  20926גוש: 
 .4חלקי חלקות:  20964גוש: 

 X: 250850קואורדינטה 
 Y: 764050קואורדינטה 

 מטרת התכנית:
 0646שקיימת בתכנית ג/  29שינוי תוואי דרך מס' 

 רך הקיימת בפועל בשטחבהתאם לתוואי הד
הסדרת יעודי השטחים הוגבלים לאורך הדרך בתוואי 

 המוצע.
 עיקרי הוראות התכנית:

בהתאם למצב  0646לפי ת.ב.ע ג/  29שינוי תוואי דרך 
 הקייים בשטח

הסדרת תוואי הדרך הקיימת, כדי לאפשר ביצוע הרחבת 
 הדרך מדרכות ותשתיות

ע"י מובל סגור הסדרת תוואי הניקוז של נחל ראש פינה 
 תת קרקעי בהתאם להנחיות רשות הניקוז.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 6260ובילקוט הפרסומים  43/13/4124

 .44/14/4124, בתאריך 6109
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 

 מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרתבנייה לתכנון ול
. וכן במשרדי: ועדה 12-6014000טלפון:  23022עילית 

אצבע הגליל,   חצור הגלילית  בנייה מקומית לתכנון ול
רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה12-6411133טלפון: 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 
 .www.pnim.gov.ilשל משרד הפנים  האינטרנט ובאתר
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 מקומי:בקעת בית הכרם מחוז: צפון, מרחב תכנון
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 29191ג/ מס' 
ממגורים למבני ומוסדות ייעוד שם התכנית:שינוי 

 ציבור סג'ור.
לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 29094ג/  מס'ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 4140ג/  שינוי

 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 00תמא/  כפיפות
 9/ 4תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 סאג'ור    .יישוב: 

 גושים וחלקות:
 .32חלקי חלקות:  29230גוש: 

 X: 233100קואורדינטה 
 Y: 760675קואורדינטה 

 מטרת התכנית:
ממגורים א' למבנים ומוסדות ציבור לבריאות ייעוד שינוי 

 על מנת לאפשר בנית בית אבות.
 עיקרי הוראות התכנית:

מאזור מגורים למבנים ומוסדות ציבור ייעוד א. שינוי 
 לבריאות.

 . קביעת התכליות והשימושים.ב
 220% -המרביים במגרש לבנייה ג. הגדלת זכויות 

 שטחים עיקריים. 211%מתוכם 
 וקווי הבנין.מרבי ד. קביעת מס' הקומות ה

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 6232ובילקוט הפרסומים  42/14/4124

 .22/19/4124, בתאריך 6036
 

כנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית הת
מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 12-6014000טלפון:  23022עילית 
בקעת בית הכרם, כרמיאל  בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה12-9041690טלפון: 
פתוחים לקהל,  בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

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

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גבעות אלונים
 29991ג/  מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 -ממגורים ג' למגורים ומסחר ייעוד שם התכנית: שינוי 
 שפרעם

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –תשכ"ה הוהבניה, 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
גבעות אלונים מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 29660ג/  מס'
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 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 21036ג/  שינוי
 0/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 20604ג/  כפיפות
 0/ ב/ 02מא/ ת כפיפות
 22040ג/  כפיפות
 20092ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שפרעם    .יישוב: 

 מרכז העיר -שפרעם 
 X: 215650קואורדינטה 
 Y: 746350קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .0חלקות במלואן:  21464גוש: 
 .21, 6 - 2, 4 - 2חלקי חלקות:  21464גוש: 
 .26, 00, 9חלקות: חלקי  21431גוש: 

 מטרת התכנית:
ממגורים ומסחר והסדרת דרכים ושצ"פ ומתן ייעוד שינוי 

 הקיימת. בנייה לגיטימציה ל
 עיקרי הוראות התכנית:

 . הרחבת דרך.2
. התוויה חדשה לדרכים ושצפ"ים בכדי למנוע הריסת 4

 חלק מהמבנים הסוטים לתוך הדרך או השצ"פ.
 גורים ומסחר.ממגורים ב' למייעוד . שינוי 0
 משטח לבניני ציבור לדרך ושצ"פ.ייעוד . שינוי 2
 מדרך משולבת למגורים ומסחר.ייעוד . שינוי 0
 משצ"פ למגורים ומסחר.ייעוד . שינוי 6

 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

טלפון:  23022עילית  רך קריית הממשלה  נצרתהצפון, ד
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה  .12-6014000

גבעות אלונים, שפרעם  טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 12-9014123

אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
מסתמכת ובהתאם  המאמת את העובדות שעליהן היא

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה
 .2949 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:גבעות אלונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
 29999ג/ מס' מפורטת 

שם התכנית:ביטול קטע דרך לצורך הסדרת מהנה 
 , קביעת זכויות בנייה והוראות למגורים, שפרעםקיים

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
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גבעות אלונים מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול
 29669ג/  מס'מקומית ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 26202גנ/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שפרעם    יישוב: 

 X: 215925קואורדינטה 
 Y: 746375קואורדינטה 

 ם וחלקות:גושי
 .06חלקי חלקות:  21431גוש: 

 מטרת התכנית:
תכנית לביטול קטע דרך לצורך הסדרתמבנה קיים 

 והוראות למגורים בשפרעם.בנייה לקביעת זכויות 
 עיקרי הוראות התכנית:

 201% -ל  241% -מ בנייה .הגדלת אחוזי 2
 00% -ל  21% -.הגדלת תכסית קרקע מ 4
 למגרש 2 -ל  4 -.הגדלת מס' יח"ד מ 0
.קווי הבניין המוצעים יהיו בהתאם לקונטור של המבנה 2

 הקיים.
 .ביטול קטע דרך מעל מבנה קיים0
 מ"ר. 039 -מ"ר ל   211 -.הקטנת גודל מגרש מינימלי מ 6
. היתר בנייה למבנה קיים ולתוספת מעליה שנבנה 3

יותנה בחיזוק המבנה והתוספות  220שלא בהתאם לת"י 
ומילוי  220ת אדמה ע"פ דרישות ת"י מעליה כנגד רעידו

 אחר התנאים הבאים:
 220הגשת חוות דעת המתבססת על איבחון לפי ת"י  -
)הנחיות להערכת עמידות מבנים קיימים ברעידות  4

אדמה ולחיזוקם( בדבר הצורך בחיזוק המבנה הקיים 
 בפני רעידות אדמה.

על הבקשה להיתר יחול נוהל ביצוע בקרה הנדסית  -
חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה מכוח תמ"א  הכוללת

)נספח א' לחוזר מנכ"ל משרד הפנים "עידוד חיזוק  04
ואמצעים  04מבנים מפני רעידות אדמה על פי תמ"א 

 (.4114ביוני  40נוספים" מיום 
 

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

.כל www.pnim.gov.il משרד הפנים  של האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה נון ולבעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכ

טלפון:  23022הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-6014000

גבעות אלונים, שפרעם  טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 12-9014123

אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
מת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם המא
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)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה
 .2949 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:גבעות אלונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
 11140ג/ מס' מפורטת 

 הדרך, אעבליןשם התכנית:ביטול חלק מ
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
גבעות אלונים מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 41120ג/  מס'מקומית ברמה מפורטת 
 לוקהללא איחוד וח איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 20101ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אעבלין    .יישוב: 

 X: 217900קואורדינטה 
 Y: 748225קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .01ואן: חלקות במל 24414גוש: 

 מטרת התכנית:
 ביטול חלק מהדרך.

 עיקרי הוראות התכנית:
 הסדרת דרך מאושרת, ביטול חלק מדרך והרחבה דרך.

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
ל פרט תכנוני אחר הרואה בקרקע, בבנין או בכמעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

טלפון:  23022הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-6014000

גבעות אלונים,   שפרעם  טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 12-9014123

אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית נייה בלתקנות התכנון וה
 .2949 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:גבעות אלונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
 11219ג/ מס' מפורטת 

ממגורים למגורים ומסחר ייעוד שם התכנית:שינוי 
 וקביעת קווי בניין, מנדא

לחוק התכנון  49הודעה, בהתאם לסעיף  נמסרת בזה
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
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גבעות אלונים מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול
 41209ג/  מס'מקומית ברמה מפורטת 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  ות:והרשאהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 3636ג/  שינוי
 12/ 14גא/ מק/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כפר מנדא    .יישוב: 

 X: 224425קואורדינטה 
 Y: 745975קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .29ות: חלקי חלק 23064גוש: 
 .22חלקי חלקות:  23031גוש: 

 מטרת התכנית:
בנייה ממגורים למגורים ומסחר וקביעת קווי ייעוד שינוי 

 בהתאם למסומן בתשריט.
 עיקרי הוראות התכנית:

ממגורים למגורים ומסחר וקביעת קווי ייעוד . שינוי 2
 בהתאם למסומן בתשריט.בנייה 

מתוכם  222% -. קביעת שטחי הבנייה המירביים ל4
 עיקרי למסחר. 20%-עיקרי למגורים ו 34%

 קומות. 2-למרבי . קביעת מס' הקומות ה0
 מדרך להולכי רגל לדרך משולבת.ייעוד . שינוי 2

 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ן מעוניי

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

טלפון:  23022ה  נצרת עילית הצפון, דרך קרית הממשל
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-6014000

גבעות אלונים, שפרעם  טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 12-9014123

אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
 המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה
 .2949 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:גבעות אלונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
 24110גנ/ מס' 

 שם התכנית:הגדלת אחוזי בניה, הקטנת קווי בנין, כאוכב
לחוק התכנון  223דעה, בהתאם לסעיף נמסרת בזה הו

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 24410גנ/  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:
 מספר התכנית סוג היחס

 20613 ג/ שינוי
 9339ג/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 היג'א.-כאוכב אבו אליישוב: 
 גושים וחלקות:

 .42חלקי חלקות:  23690גוש: 
 X: 223255קואורדינטה 
 Y: 748300קואורדינטה 

 מטרת התכנית:
 .42/2/4שינוי הוראות בנייה במגרש 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .221% -ל   41% -מ בנייה הגדלת אחוזי 

 הקטנת קוי בנין לפי תשריט מוצע.
 מטר. 20 -מטר ל  21 -שינוי בגובה מבנה מ

 .02%-ל 21%-הגדלת תכסית קרקע מ
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשע, עמוד 6130ובילקוט הפרסומים  29/14/4121

 .42/10/4121, בתאריך 4221
 

הועדה המחוזית התכנית האמורה נמצאת במשרדי 
מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 12-6014000טלפון:  23022עילית 
שפרעם  טלפון:  ם,גבעות אלוניבנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה בימים מעוניין , וכל ה12-9014123
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il של משרד הפנים  טהאינטרנ
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:גבעות אלונים
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 29190ג/ מס' 
שם התכנית:תוכנית מפורטת לשינוי תקנוני לתוכניות 

 בשכונה דרומית שפרעם. 9921ג/  -וג 0111ג/ 
ק התכנון לחו 223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 29090ג/  מס'ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 9920ג/  שינוי
 3140ג/  שינוי
 033ג/  ישינו
 9464ג/  שינוי

 22132ג/  כפיפות
 04/ 10גא/ מק/  כפיפות
 23402ג/  כפיפות
 20969ג/  כפיפות
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 מספר התכנית סוג היחס
 22042ג/  כפיפות
 24629ג/  כפיפות
 46/ 16גא/ מק/  כפיפות
 0023ג/  כפיפות
 22040ג/  כפיפות
 24616ג/  כפיפות
 24393ג/  כפיפות
 24442ג/  כפיפות
 20900ג/  כפיפות
 60/ 10גא/ מק/  כפיפות
 20/ 16גא/ מק/  כפיפות
 49/ 14גא/ מק/  כפיפות
 20020גנ/  כפיפות
 22001ג/  כפיפות
 23443גנ/  כפיפות
 23063גנ/  כפיפות
 24000ג/  כפיפות
 20229ג/  כפיפות
 21063ג/  כפיפות
 20240ג/  כפיפות
 20994ג/  כפיפות
 44/ 13גא/ מק/  כפיפות
 26441גנ/  כפיפות
 00/ 10גא/ מק/  כפיפות
 40/ 14גא/ מק/  כפיפות
 20600ג/  כפיפות
 22044ג/  כפיפות
 32/ 14גא/ מק/  כפיפות
 9116ג/  כפיפות
 21/ 16גא/ מק/  כפיפות
 24664ג/  כפיפות
 20391ג/  כפיפות
 20222ג/  כפיפות
 42/ 14גא/ מק/  כפיפות
 20/ 13גא/ מק/  כפיפות
 36/ 10גא/ מק/  כפיפות
 39/ 14גא/ מק/  כפיפות
 20966גנ/  כפיפות
 0643ג/  כפיפות
 22424ג/  כפיפות
 22040ג/  כפיפות
 22119ג/  כפיפות
 23042ג/  כפיפות
 26920גנ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שפרעם    .יישוב: 

 .39שטח בדרום העיר שפרעם בצמוד לדרך ארצית 
 וחלקות: גושים

 .21446, 21440, 21444גושים בשלמות: 
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 .40חלקי חלקות:  21433גוש: 
 .4חלקות במלואן:  21442גוש: 
 .4 - 0, 2חלקי חלקות:  21442גוש: 
 - 46, 42 - 42, 24, 26 - 0חלקות במלואן:  21440גוש: 

44 ,00 ,00 - 06 ,04 - 09 ,22 - 24 ,22 ,26 - 23 ,29 ,
02 - 04. 

 .40, 4 - 2לקי חלקות: ח 21440גוש: 
 .24, 22, 22 - 40, 22חלקות במלואן:  21442גוש: 
 .01 - 29, 20 - 24, 42 - 42, 9חלקי חלקות:  21442גוש: 
 .2חלקות במלואן:  21443גוש: 
 .00, 04, 01 - 49חלקי חלקות:  21492גוש: 
, 49 - 42, 42 - 29, 24 - 9חלקות במלואן:  21496גוש: 

02 - 04 ,03 - 04 ,22 - 23 ,29 ,00 ,04 ,62 ,62 - 60 ,
63 - 64 ,31 - 32 ,30 - 30. 

 - 44, 23, 20 - 20, 4, 6 - 2חלקי חלקות:  21496גוש: 
40 ,01 ,00 - 00 ,24 ,01 - 02 ,00 ,06 ,09 ,64 ,34. 

 .49 - 26, 0, 0 - 2חלקות במלואן:  21493גוש: 
 - 02, 49 - 44, 24, 24חלקות במלואן:  21011גוש: 

04 ,00 ,03 ,21 ,20. 
, 40, 29, 23 - 20, 22, 4חלקי חלקות:  21011גוש: 

04 ,24. 
 .22 - 21, 04, 43 - 40, 42חלקות במלואן:  21024גוש: 
, 03 - 02, 49 - 44, 40, 29חלקי חלקות:  21024גוש: 

09 ,24 - 20 ,23 - 01 ,09. 
 .44, 2 - 0, 2חלקות במלואן:  21044גוש: 
 .26, 21, 4לקות: חלקי ח 21044גוש: 
 .30, 62, 09, 00חלקי חלקות:  21049גוש: 
 .49 - 40, 40, 29, 24, 26-21חלקות במלואן:  21000גוש: 
 .42, 44, 41, 23, 9 - 3חלקי חלקות:  21000גוש: 
 41, 24, 26 - 21, 4 - 0, 4חלקות במלואן:  21030גוש: 

- 00 ,06 - 03. 
 .00 - 02, 29, 23 ,9, 2 - 0, 2חלקי חלקות:  21030גוש: 
 .49, 40 - 44, 3 - 6, 2 - 2חלקות במלואן:  21036גוש: 
 .43, 40 - 42, 0חלקי חלקות:  21036גוש: 

 X: 216730קואורדינטה 
 Y: 744750קואורדינטה 

 מטרת התכנית:
ג/ -ו 9920ג/  -ו 9464שינוי סעיפים בתקנון תכניות ג/ 

באישור אשר על פיהן חובה להכין תוכנת מפורטת  3140
 הועדה המחוזית, כתנאי למתן היתרי בניה.

 עיקרי הוראות התכנית:
ללא צורך בהכנת בנייה התוכנית מאפשרת מתן היתר 

תוכנית מפורטת וללא צורך באישור הועדה המחוזית , 
, ג/ 9464. בפרק ד' בתוכניות ג/ 2על ידי שינוי סעיף 

 .9920ג/ -ו 3140
ך בהפרשה בו מתבקש ההיתר אין צורשא. במקום 
 לצרכי ציבור.

ב. בתוכנית מתאר מתוכננת דרך גישה למגרש בו 
 מתבקש ההיתר.

ג. קיימת תכנית חלוקה מאושרת ע"י הועדה המקומית 
 במגרש בו מתבקש  ההיתר.
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 6232ובילקוט הפרסומים  23/14/4124

 .22/19/4124, בתאריך 6034
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 

מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת בנייה לתכנון ול
. וכן במשרדי: ועדה 12-6014000טלפון:  23022עילית 

גבעות אלונים,   שפרעם  טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול
רשאי לעיין בה בימים מעוניין , וכל ה12-9014123

 האמורים פתוחים לקהל, ובאתר ובשעות שהמשרדים
 .www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:גבעות אלונים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
 29409ג/ מס' מפורטת 

 99/4/0שם התכנית:שינויים תכנונים במגרש 
 חדשה כפר מנדאבנייה והתאמתו ל
לחוק התכנון  223בהתאם לסעיף  נמסרת בזה הודעה,

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 29409ג/  מס'מקומית ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 3636ג/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 כפר מנדא    .יישוב: 
 גושים וחלקות:

 .69חלקי חלקות:  23032גוש: 
 X: 224103קואורדינטה 
 Y: 746182קואורדינטה 

 מטרת התכנית:
 לשטח מגורים  ומסחר 2חלק ממגרש מגורים א' ייעוד שינוי 

 עיקרי הוראות התכנית:
 למגורים ומסחר 2רים א' בחלק מהמגרש ממגוייעוד שינוי 

 קביעת תכליות ושימושים קביעת הוראות וזכויות בניה
, הריסת קירוי 210הריסת בית קייים וסככה בתא שטח 

 214חניה בחזית אחורית בתא שטח 
קביעת קווי בנין כמסמן בתשריט )לפי מצב קיים בתא 

 (214שטח 
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

, התשעב, עמוד 6232ובילקוט הפרסומים  42/14/4124
 .22/19/4124, בתאריך 6039

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 12-6014000טלפון:  23022עילית 
גבעות אלונים,   שפרעם  טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה בימים מעוניין , וכל ה12-9014123
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
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 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:גבעות אלונים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 29404ג/ מס' מפורטת 
 פר מנדאשם התכנית:ביטול קטע דרך כ
לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 29432ג/  מס'מקומית ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית ססוג היח
 20402ג/  שינוי
 20144ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כפר מנדא    .יישוב: 

 גושים וחלקות:
 .09חלקי חלקות:  23064גוש: 

 X: 224200קואורדינטה 
 Y: 745500קואורדינטה 

 מטרת התכנית:
ביטול קטע קלדסק מדרך מאושרת והצעת אזור מסחר 

 ומלאכה במקום
 י הוראות התכנית:עיקר

 ביטול קטע דרך והצעת אזור מסחר ומלאכה במקום
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

, התשעג, עמוד 6246ובילקוט הפרסומים  44/19/4124
 .40/21/4124, בתאריך 240

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
לה  נצרת מחוז הצפון, דרך קרית הממשבנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 12-6014000טלפון:  23022עילית 
גבעות אלונים,   שפרעם  טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה בימים מעוניין , וכל ה12-9014123
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 תכנון מקומי: הגליל המרכזימחוז: צפון, מרחב 
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר :

 29419ג/ 
ושינוי קווי בנין בנייה שם התכנית: הגדלת אחוזי 

 אבו סנאן -בהתאם למסומן  בתשריט 
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
הגליל המרכזי מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 29249ג/  מס'
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית וג היחסס
 3020ג/  שינוי
 4333ג/  שינוי

 6331ג/  כפיפות
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אבו סנאן    .יישוב: 

 X: 215275קואורדינטה 
 Y: 763175קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .22חלקי חלקות:  24344גוש: 

 מטרת התכנית:
הגדלת אחוזי בניה, ותוספת קומה, ושינוי קווי בבניין 

 בישוב אבו סנאן. 24344בגוש :  22בחלקה : 
 עיקרי הוראות התכנית:

הגדלת אחוזי בניה, ותוספת קומה, ושינוי קווי בנין" 
 ".בהתאם למסומן בתשריט

 קומות. 2 -קומות ל 0 -שינוי גובה הבניין מ
 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

כאי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הז
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

טלפון:  23022ת עילית הצפון, דרך קריית הממשלה  נצר
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה , 12-6014000

      הגליל המרכזי, עכו  טלפון:בנייה לתכנון ולמקומית 
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 12-9924642

אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה
 .2949 -תו(, תשמ"ט סמכויות חוקר וסדרי עבוד

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:הגליל המרכזי
 מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 29919ג/ 
 שם התכנית:שינוי קו בנין והקטנת קילדקס ירכא

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית ייה בנלתכנון ול
הגליל המרכזי מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול
 29906ג/  מס'מקומית 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 9434ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ירכא    .יישוב: 

 X: 219250קואורדינטה 
 Y: 762500קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .20, 24חלקי חלקות:  24494גוש: 
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 מטרת התכנית:
 שינוי קו בנין והקטנת קילדסק

 עיקרי הוראות התכנית:
 הקטנת קלדסק

 )אפס( מ' 1 -מ' ל  0.1 -הקטנת קו בנין קדמי מ 
 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך דות לחוק, רשאי להגיש התנג 211סעיף 

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

פון: טל 23022הצפון, דרך קריית הממשלה  נצרת עילית 
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה , 12-6014000

        טלפון:  ,הגליל המרכזי, עכובנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 12-9924642

אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה
 .2949 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 ן מקומי:הגליל העליוןמחוז: צפון, מרחב תכנו

 מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 24190ג/ 

 1שם התכנית:קידוח נחל עמוד 
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
ון מופקדת תכנית מפורטת הגליל העליבנייה לתכנון ול

 24063ג/  מס'
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 00תמא/  כפיפות
 9/ 4תממ/  כפיפות
 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 01תתל/  כפיפות
 0/ ב/ 02מא/ ת כפיפות

 0תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 44תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 20תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מערבית לצומת הכניסה לישוב קדרים.

 X: 244783קואורדינטה 
 Y: 756758קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .24, 0חלקי חלקות:  20003גוש: 
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 מטרת התכנית:
הקרקע מקרקע חקלאית לקרקע המיועדת יעוד ישינוי 

 למתקנים הנדסיים ו
 עיקרי הוראות התכנית:

הקרקע מקרקע חקלאית לקרקע המיועדת ייעוד שינוי  -
 למתקנים הנדסיים

קביעת השימושים המותרים בשטח המיועד למתקנים  -
 הנדסיים

 קביעת הוראות למתן היתרי בנייה -
פול נופי להשתלבותו קביעת הוראות פיתוח והוראות טי -

 של האתר במרקם הקיים
 הסדרת זכות מעבר לרכב למתקן קידוח זמנית ועתידית 

 60לגבי כביש  0מתן הקלה מתמא 
 20מתן הקלה מתמא 

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

ל .כwww.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

טלפון:  23022ית הממשלה  נצרת עילית הצפון, דרך קר
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-6014000

ראש פינה , הגליל העליוןבנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא , 24211

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה תקנות התכנון והל
 .2949 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגליל התחתון

 11214ג/  מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
שם התכנית: תוספת הנחיות מיוחדות לפל"ח באזור 

 הזורעים 4חקלאי במשק 
לחוק התכנון  49דעה, בהתאם לסעיף נמסרת בזה הו

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
הגליל התחתון מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 41202ג/  מס'
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
ן להוציא תכנית שמכוחה נית והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 0062ג/  שינוי

 00תמא/  כפיפות
 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 9/ 4תממ/  כפיפות
 21944ג/  כפיפות

 20624ג/  פיפותכ
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 הזורעים    .יישוב: 
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 X: 739100קואורדינטה 
 Y: 247450טה קואורדינ

 גושים וחלקות:
 .03, 02חלקי חלקות:  20430גוש: 
 .0 - 2חלקי חלקות:  20434גוש: 

 מטרת התכנית:
 משטח חקלאי לשטחי פל"ח,ייעוד שינוי 

 עיקרי הוראות התכנית:
משטח חקלאי לשטחי פל"ח, בהם תותר ייעוד שינוי 
מ"ר ולשימושים  261ליחידות אירוח כפרי עד בנייה 

 מ"ר. 011מ"ר סה"כ  221ד מסחריים ע
 שינוי קווי בניין.

 קביעת השימושים המותרים בכל תא שטח.
 קביעת זכויות והוראות בניה.

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
פרט תכנוני אחר הרואה  בקרקע, בבנין או בכלמעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

טלפון:  23022עילית  הצפון, דרך קריית הממשלה  נצרת
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה  .12-6014000

                   הגליל התחתון, טלפון:בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 12-6644421

אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון והלתקנות 
 .2949 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:יזרעאלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
 11211ג/ מס' 

שם התכנית:הוספת שימושים תומכים לחקלאים 
 לילית, בית לחם הג22009גוש  12פעילים בחלקה 

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
יזרעאלים מופקדת תכנית מפורטת ברמה בנייה לתכנון ול
 41214ג/  מס'מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 4490ג/  שינוי

 10/ 4490יז/ מק/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 בית לחם הגלילית    .ישוב: י

 X: 218475קואורדינטה 
 Y: 737850קואורדינטה 
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 X: 739100קואורדינטה 
 Y: 247450טה קואורדינ

 גושים וחלקות:
 .03, 02חלקי חלקות:  20430גוש: 
 .0 - 2חלקי חלקות:  20434גוש: 

 מטרת התכנית:
 משטח חקלאי לשטחי פל"ח,ייעוד שינוי 

 עיקרי הוראות התכנית:
משטח חקלאי לשטחי פל"ח, בהם תותר ייעוד שינוי 
מ"ר ולשימושים  261ליחידות אירוח כפרי עד בנייה 

 מ"ר. 011מ"ר סה"כ  221ד מסחריים ע
 שינוי קווי בניין.

 קביעת השימושים המותרים בכל תא שטח.
 קביעת זכויות והוראות בניה.

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
פרט תכנוני אחר הרואה  בקרקע, בבנין או בכלמעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

טלפון:  23022עילית  הצפון, דרך קריית הממשלה  נצרת
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה  .12-6014000

                   הגליל התחתון, טלפון:בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 12-6644421

אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון והלתקנות 
 .2949 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:יזרעאלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
 11211ג/ מס' 

שם התכנית:הוספת שימושים תומכים לחקלאים 
 לילית, בית לחם הג22009גוש  12פעילים בחלקה 

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
יזרעאלים מופקדת תכנית מפורטת ברמה בנייה לתכנון ול
 41214ג/  מס'מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 4490ג/  שינוי

 10/ 4490יז/ מק/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 בית לחם הגלילית    .ישוב: י

 X: 218475קואורדינטה 
 Y: 737850קואורדינטה 
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 גושים וחלקות:
 .02חלקות במלואן:  22036גוש: 
 .32חלקי חלקות:  22036גוש: 

 מטרת התכנית:
הוספת שימושים תומכים לחקלאים פעילים לשם הקמת 

בבית  22036בגוש  02קליניקה לריפוי טבעי בחלקה 
 לחם הגלילית.

 עיקרי הוראות התכנית:
שטח חקלאי לשטח חקלאי עם הנחיות ייעוד שינוי 
 ותמיוחד
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 

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

בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  61בתוך נגדות לחוק, רשאי להגיש הת 211סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול
טלפון:  23022הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-6014000
טלפון:  24241יזרעאלים, עפולה בנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 12-6249661
אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה
 .2949 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 ומי:  יזרעאליםמחוז:  צפון, מרחב תכנון מק

 4144ג/  מס'הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
 לחוות לולים, כפר יהושעשינוי ייעוד שם התכנית: 

לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
,בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 .4124ג/  מס'
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 כפר יהושע.יישוב: 
 ושים וחלקות:ג

 .22חלקי חלקות:  22423גוש: 
 .4חלקי חלקות:  22462גוש: 

 מטרת התכנית:
 א. תיחום שטח פיתוח של אזורי גידול עופות של המושב  

 כפר יהושע.                                        
 ב. התווית רשת הדרכים הפנימיות והחיצוניות וסיווגן.  

 ונות המסדירות הקמת מבנים    שבנייה ג. קביעת הוראות 
 משקיים באזורים השונים.   

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 
 .46/12/2993, בתאריך 2310, התשנ'ז, עמוד 2240

התכנית האמורה נמצאת במשרדי: הועדה המחוזית 
מחוז הצפון, דרך קריית הממשלה  נצרת בנייה לתכנון ול

וכן במשרדי: ועדה , 12-6014000טלפון:  23022עילית 
טלפון:  24241יזרעאלים, עפולה בנייה מקומית לתכנון ול

כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים , ו12-6249661
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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 יזרעאלים:מרחב תכנון מקומי, צפוןמחוז: 
 תכנית מפורטת ברמה מפורטת אישורהודעה בדבר 

 54881ג/ ס' מ
 מרכז אנרגיה באזור תעשיה, אלון תבורשם התכנית:

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
מפורטת  תכניתבדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 14881ג/  ס'מ ברמה מפורטת
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  ה והרשאות:יתרי בנייה
 היתרים או הרשאות

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 10221ג/  שינוי
 1/ ב/ 11תמא/  כפיפות
 9/ ב/ 12תמא/  כפיפות
 1/ 11תמא/  כפיפות

 9/ 0תממ/  פותכפי
 11תמא/  כפיפות
 8/ ב/ 18תמא/  כפיפות
 / ב11תמא/  כפיפות
 4/ ד/ 12תמא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 גושים וחלקות:
 .01, 02 - 14, 10 - 11חלקי חלקות:  11240גוש: 
 .18, 10 - 11, 4 - 1, 1חלקי חלקות:  11241גוש: 
 .1חלקי חלקות:  11248גוש: 
 .1חלקי חלקות:  11244גוש: 

 X: 234500קואורדינטה 
 Y: 726500קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 ח במחז"מ בקוגנרציה בהספק של וא.הקמת תחנת כ

 מגוואט בשטח מפעל תנובה  אלון תבור. 12 - 51-כ
 

ב'  11ב. הוספת קו גז מתחנת הגז המאושרת בתמ"א 
 ח.וועד אתר תחנת הכ

ג. קביעת רצועת מעבר לקווי חשמל, בתחומה קו 
 החשמל שיוקם ויופעל ע"י חברת החשמל.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 ח.וא. קביעת ייעודי קרקע לתחנת הכ

 ב. קביעת רצועת מעבר לקוי חשמל להוצאת החשמל.
ג. קביעת רצועת מעבר להנחת צנרת גז טבעי ותשתיות 

 נוספות.
 ביעודי הקרקע השונים.ד. קביעת השימושים המותרים 

 ה. קביעת הוראות בניה ופיתוח השטח.
 ו. קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה.

 ז. קביעת תנאים להפעלת תחנת הכח.
 ח. קביעת הוראות סביבתיות ונופיות.

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 5845ובילקוט הפרסומים  21/29/0210

 .01/12/0210ך , בתארי841
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת 

ועדה  :וכן במשרדי. 28-5124111טלפון:  11111עילית 
טלפון:  14102עפולה  מקומית לתכנון ולבניה יזרעאלים,

וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים , 28-5809552
 באתרהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וות שובשע

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

 יזרעאלים:מרחב תכנון מקומי, צפוןמחוז: 
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 59491ג/ ס' מ תכנית מפורטת אישורהודעה בדבר 
החלפת שטחים אזור מבני משק ואזור שם התכנית:

 ציפורי -חקלאי  
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

 ת מפורטתתכניבדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 19491ג/  ס'מ

 

 המתיחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 122משצ/  שינוי
 9211ג/  שינוי

 1/ ב/ 18תמא/  כפיפות
 11תמא/  כפיפות
 11281ג/  כפיפות
 1/ 9211יז/ מק/  כפיפות
 21/ 9211יז/ מק/  כפיפות
 01תמא/  כפיפות
 א11/ 1תמא/  כפיפות
 9/ 0תממ/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 פורי    .יישוב: צ
 שטחים חקלאים ומשקים בציפורי.

 

 גושים וחלקות:
 .11 - 4, 8חלקי חלקות:  11511גוש: 
 .1חלקי חלקות:  11511גוש: 
 .9 - 4חלקי חלקות:  11518גוש: 
 .10 - 11, 9 - 1, 1 - 1חלקי חלקות:  11515גוש: 
 .1 חלקות במלואן: 11514גוש: 
 .1 - 5, 8 - 1חלקי חלקות:  11514גוש: 
 .12, 4 - 5, 8 - 1חלקי חלקות:  11519גוש: 

 
 X: 226850קואורדינטה 
 Y: 738850קואורדינטה 

 
 ת התכנית:מטר

המרת שטחים של מבני משק מאזור מבני משק וממבני 
 משק לחקלאי.

 
 עיקרי הוראות התכנית:

 שינוי יעוד קרקע מחקלאי למבני משק לחקלאי.
התאמת זכויות והגבלות בניה בשטחים ששונו בתחום 

ומש"צ  9211התכנית עפ"י הוראות תוכניות תקפות ג/ 
122. 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעא, עמוד 5008ובילקוט הפרסומים  01/21/0211

 .10/28/0211, בתאריך 1118
 
הועדה המחוזית  משרדיתכנית האמורה נמצאת בה

לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת 
ועדה  :וכן במשרדי. 28-5124111טלפון:  11111עילית 

טלפון:  14102עפולה  מקומית לתכנון ולבניה יזרעאלים,
וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים , 28-5809552

 באתרפתוחים לקהל, וות שהמשרדים האמורים ובשע
 .www.pnim.gov.il  םהפני משרד של האינטרנט
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 יזרעאלים:מרחב תכנון מקומי, צפוןמחוז: 
 תכנית מפורטת ברמה מפורטת אישורהודעה בדבר 

 54881ג/ ס' מ
 מרכז אנרגיה באזור תעשיה, אלון תבורשם התכנית:

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
מפורטת  תכניתבדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 14881ג/  ס'מ ברמה מפורטת
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  ה והרשאות:יתרי בנייה
 היתרים או הרשאות

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 10221ג/  שינוי
 1/ ב/ 11תמא/  כפיפות
 9/ ב/ 12תמא/  כפיפות
 1/ 11תמא/  כפיפות

 9/ 0תממ/  פותכפי
 11תמא/  כפיפות
 8/ ב/ 18תמא/  כפיפות
 / ב11תמא/  כפיפות
 4/ ד/ 12תמא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 גושים וחלקות:
 .01, 02 - 14, 10 - 11חלקי חלקות:  11240גוש: 
 .18, 10 - 11, 4 - 1, 1חלקי חלקות:  11241גוש: 
 .1חלקי חלקות:  11248גוש: 
 .1חלקי חלקות:  11244גוש: 

 X: 234500קואורדינטה 
 Y: 726500קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 ח במחז"מ בקוגנרציה בהספק של וא.הקמת תחנת כ

 מגוואט בשטח מפעל תנובה  אלון תבור. 12 - 51-כ
 

ב'  11ב. הוספת קו גז מתחנת הגז המאושרת בתמ"א 
 ח.וועד אתר תחנת הכ

ג. קביעת רצועת מעבר לקווי חשמל, בתחומה קו 
 החשמל שיוקם ויופעל ע"י חברת החשמל.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 ח.וא. קביעת ייעודי קרקע לתחנת הכ

 ב. קביעת רצועת מעבר לקוי חשמל להוצאת החשמל.
ג. קביעת רצועת מעבר להנחת צנרת גז טבעי ותשתיות 

 נוספות.
 ביעודי הקרקע השונים.ד. קביעת השימושים המותרים 

 ה. קביעת הוראות בניה ופיתוח השטח.
 ו. קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה.

 ז. קביעת תנאים להפעלת תחנת הכח.
 ח. קביעת הוראות סביבתיות ונופיות.

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 5845ובילקוט הפרסומים  21/29/0210

 .01/12/0210ך , בתארי841
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת 

ועדה  :וכן במשרדי. 28-5124111טלפון:  11111עילית 
טלפון:  14102עפולה  מקומית לתכנון ולבניה יזרעאלים,

וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים , 28-5809552
 באתרהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וות שובשע

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

 יזרעאלים:מרחב תכנון מקומי, צפוןמחוז: 
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 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: לב הגליל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 29914ג/  מס'מפורטת 
 שם התכנית: שינוי תוואי דרך והסדרת קווי בניין .

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
לב הגליל מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 29944ג/  מס'ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 9640ג/  שינוי
 6632ג/  שינוי
 24916ג/  שינוי
 9269ג/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 סח'נין.יישוב: 
 X: 228670קואורדינטה 
 Y: 752450קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .21חלקי חלקות:  29432גוש: 
 .261, 41, 0חלקי חלקות:  29020גוש: 

 מטרת התכנית:
שינוי תוואי דרך לשם התאמתו למצב הקיים בפועל, 
ושינוי בהוראות וזכויות הבנייה על מנת לאפשר הסדרת 

 .מבנה קיים ותוספות עתידיות מעליו
 עיקרי הוראות התכנית:

שינוי תוואי דרך לשם התאמתו למצב הקיים בפועל, 
ושינוי בהוראות וזכויות הבנייה על מנת לאפשר הסדרת 

 מבנה קיים ותוספות עתידיות מעליו.
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 

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

בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

חוז מבנייה בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול
טלפון:  23022הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-6014000
                לב הגליל,   סח'נין  טלפון:בנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 12-6326321
אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 

אמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם המ
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה

 .2949 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
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 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: לב הגליל
 11141ג/  מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

ר למגורים משטח לבניני ציבוייעוד שם התכנית: שינוי 
 ב' דרכים ושצ"פ

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
ג/  מס'לב הגליל מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

41124 
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 פר התכניתמס סוג היחס
 24916ג/  שינוי
 4111ג/  שינוי
 9269ג/  שינוי
 664ג/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 סח'נין    .יישוב: 
 X: 227550קואורדינטה 
 Y: 752300קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 - 243, 240 - 244, 01חלקות במלואן:  29442גוש: 
249 ,201 ,200. 
 .246, 219, 29, 00, 01קות: חלקי חל 29442גוש: 

 מטרת התכנית:
 משטח לבניני ציבור למגורים ב' במערב סכניןייעוד שינוי 

 עיקרי הוראות התכנית:
משטח לבניני ציבור למגורים ב' במערב ייעוד . שינוי 2

 סכנין.
 משטח לבניני ציבור לחניון.ייעוד . שינוי 4
 . קביעת תכליות  לכל ייעודי קרקע.0
 והנחיות בינוי ועיצוב.בנייה וראות . קביעת ה2

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

טלפון:  23022הצפון, דרך קריית הממשלה  נצרת עילית 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-6014000

               לב הגליל,   סח'נין  טלפון:ייה בנמקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 12-6326321

אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה
 .2949 -ו(, תשמ"ט סמכויות חוקר וסדרי עבודת
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 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: לב הגליל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 11111ג/  מס'מפורטת 
שם התכנית: תוכנית מפורטת לשינוי תוואי דרך מס' 

 חנא. -בדיר  211
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

י הועדה המחוזית כי במשרד, 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
לב הגליל מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 41401ג/  מס'ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 20204ג/  שינוי
 4001ג/  שינוי

 9/ 4תממ/  כפיפות
 00תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 02תמא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 דיר חנא.יישוב: 
 X: 235700קואורדינטה 
 Y: 751800קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .260, 0 - 2, 0, 2חלקי חלקות:  29244גוש: 
 ת התכנית:מטר

 בדיר חנא. 211שינוי תוואי דרך מס ' 
 עיקרי הוראות התכנית:

 בדיר חנא.  211. שינויי תוואי דרך מס' 2
 . הסדרת מבנים החורגים לתחום הדרך.4

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

טלפון:  23022דרך קרית הממשלה  נצרת עילית  הצפון,
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-6014000

                לב הגליל,   סח'נין  טלפון:בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 12-6326321

אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
בדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם המאמת את העו

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה
 .2949 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
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 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:לב הגליל
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 29194ג/ מס' מפורטת 
ח"ד ותכסית מס' יבנייה שם התכנית:הגדלת אחוזי 

 סכניןבנייה ה
לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 29094ג/  מס'מקומית ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 ת הבאות:המתייחסת לתכניו 

 מספר התכנית סוג היחס
 22/ 16/ 24102גלג/ מק/  שינוי
 24102ג/  שינוי

 0/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 סח'נין    .יישוב: 
 גושים וחלקות:

 .41חלקות במלואן:  42223גוש: 
 X: 229850קואורדינטה 
 Y: 751425קואורדינטה 

 מטרת התכנית:
 מס' יח"ד ותכסית הבניהבנייה הגדלת אחוזי 

 עיקרי הוראות התכנית:
 201%במקום  400% -ל בנייה . הגדלת אחוזי ה2
 01%במקום  02% -ל בנייה . הגדלת תכסית ה4

 בשאר הקומות 21%במקום  02% -בק.קרקע ו
 יח"ד 4יח"ד במקום  2 -. הגדלת מס' יח"ד ל0
 בהתאם למסומן בתשריט. שינויי קווי הבניין 2

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 6229ובילקוט הפרסומים  43/12/4124

 .42/10/4124, בתאריך 2242
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 

מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת בנייה לתכנון ול
וכן במשרדי: ועדה  .12-6014000טלפון:  23022עילית 

-12לב הגליל,   סח'נין  טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול
רשאי לעיין בה בימים ובשעות מעוניין , וכל ה6326321

 האינטרנט שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.il של משרד הפנים 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:לב הגליל

ת מתאר מקומית ברמה הודעה בדבר אישור תכני
 29011ג/ מס' מפורטת 

 סכנין 01ו  - 09שם התכנית:שינוי תוואי דרכים מס' 
לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 29340ג/  מס'מקומית ברמה מפורטת 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
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תכנית שמכוחה ניתן להוציא  אות:והרשהיתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות: 
 מספר התכנית סוג היחס

 3/ 10/ 9269ג/ לג/  שינוי
 9224ג/  שינוי
 664ג/  שינוי
 3022ג/  שינוי
 9269ג/  שינוי
 6046ג/  שינוי
 24916ג/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .  סח'נין  יישוב: 
 גושים וחלקות:

 .06, 02 - 00חלקי חלקות:  29432גוש: 
 .4 - 6חלקי חלקות:  29020גוש: 
 .36 - 30, 64 - 61, 04חלקי חלקות:  29041גוש: 

 X: 227550קואורדינטה 
 Y: 752900קואורדינטה 

 מטרת התכנית:
 בסכנין. 00 -ו  09שינוי תוואי דרכים מס' 

 עיקרי הוראות התכנית:
 משטח מגורים ב' לדרך מוצעת. ייעודשינוי 
 מדרך מאושרת למגורים ב'.ייעוד שינוי 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 6232ובילקוט הפרסומים  23/14/4124

 .22/19/4124, בתאריך 6043
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ית הממשלה  נצרת מחוז הצפון, דרך קרבנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 12-6014000טלפון:  23022עילית 
 לב הגליל, סח'נין  טלפון:בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה בימים מעוניין , וכל ה12-6326321
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 ב תכנון  מקומי: לב הגלילמחוז: צפון, מרח
 11109ג/ מס' הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

 שם התכנית: הקטנת קווי בנין, סכנין
לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 41006ג/  מס'

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  ת:והרשאוהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסות לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 24916ג/  שינוי
 6632ג/  שינוי
 06/ 12/ 9269ג/ לג/  שינוי
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 מספר התכנית סוג היחס
 9/ 4תממ/  כפיפות
 3022ג/  כפיפות
 00תמא/  כפיפות
 9269ג/  כפיפות
 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות

 

 כנית ומקומם:השטחים הכלולים בת
 סח'נין    .יישוב: 

 גושים וחלקות:
 .220, 03, 02חלקי חלקות:  29431גוש: 

 X: 229150קואורדינטה 
 Y: 752250קואורדינטה 

 מטרת התכנית:
תיקון  -כפי שמסומן בתשריט מוצע בנייה הקטנת קווי 
 טעות סופר.

 24916ג/  -ו 9269ג/  -ו 6632התאמה לתוכנית ג/ 
וגובה מבנה, הקטנת גודל מגרש ייה בנאחוזי  ביח"ד,

 מינימלי.
 עיקרי הוראות התכנית:

 כפי שמסומן בתשריט מוצע.בנייה . הקטנת קווי 2
 24916וג/  9269ג/  -ו 6632. התאמה לתוכנית ג/ 4

 וגובה מבנה.בנייה ביח"ד, אחוזי 
 . הקטנת גודל מגרש מינימלי.0

 

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
, התשע'ב, עמוד 6203ובילקוט הפרסומים  49/16/4124

 .14/14/4124, בתאריך 0324
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
מחוז הצפון, דרך קריית הממשלה  נצרת בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 12-6014000טלפון:  23022עילית 
 ן:טלפו סח'נין לב הגליל,בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 12-6326321
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:מבוא העמקים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 24021ג/ מס' 
 ות למגורים א', רמת ישימתיירשינוי ייעוד שם התכנית:

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מבוא העמקים מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 24324ג/  מס'ברמה מפורטת 
 ד וחלוקהללא איחו איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 10/ 6609מע/ מק/  שינוי
 6609ג/  שינוי
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רמת ישי.יישוב: 

 X: 215500קואורדינטה 
 Y: 734500קואורדינטה 

 קות:גושים וחל
 .60חלקי חלקות:  22242גוש: 

 מטרת התכנית:
 שינוי יעודי הקרקע מתיירות למגורים א"

 עיקרי הוראות התכנית:
 עודי הקרקע מתיירות למגורים א'ישינוי י
 הקרקע מתיירות לשצ"פ והרחבת דרך גישהייעוד שינוי 

 הסדרת מע' התנועה בהתאם לנספח תנועה
 קביעת קווי בניין

 

י לעיין בתכנית, בימים ובשעות רשאמעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ם ימי 61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

טלפון:  23022הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-6014000

נצרת  0מבוא העמקים, ציפורן בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית , 12-6264040טלפון:  23111עילית 

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
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2949 -תשמ"ט 
 

 מי:מבוא העמקיםמחוז: צפון, מרחב תכנון מקו
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 29919ג/ מס' מפורטת 
 בהוראאות וזכויות בנייהשינוי שם התכנית:

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מבוא העמקים מופקדת תכנית מתאר בנייה נון וללתכ

 29916ג/  מס'מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 24402ג/  שינוי

 

 ומם:השטחים הכלולים בתכנית ומק
 יפיע    .יישוב: 

 X: 226385קואורדינטה 
 Y: 731525קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .9חלקי חלקות:  26432גוש: 
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 מטרת התכנית:
 שינוי בהוראות ובזכויות הבנייה במגרש מגורים.

 עיקרי הוראות התכנית:
 הגדלת אחוזי בנייה.

 הגדלת מס' קומות וגובה המבנה.
 שינוי קווי בניין.

 ' יח"ד ותכסית הבנייה.הגדלת מס
 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

טלפון:  23022הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-6014000

נצרת  0ים, ציפורן מבוא העמקבנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית , 12-6264040טלפון:  23111עילית 

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
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2949 -ט תשמ"
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:מבוא העמקים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 29910ג/ מס' 
 שם התכנית:הסדרת מערכת דרכים בעילוט

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

ון ובמשרדי הועדה המקומית מחוז הצפבנייה לתכנון ול
מבוא העמקים מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 29913ג/  מס'ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 26426גנ/  שינוי

 3420ג/  נוישי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 עילוט    .יישוב: 

 X: 224750קואורדינטה 
 Y: 735850קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
, 69 - 63, 22, 04, 03 - 04חלקי חלקות:  23242גוש: 

31 ,30. 
 .43, 32 - 30, 26חלקי חלקות:  23012גוש: 

 מטרת התכנית:
 הסדרת מערכת הדרכים המקומית.
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 עיקרי הוראות התכנית:
 מדרך למגורים.ייעוד שינוי 
 ממגורים לדרך ולדרך משולבת.ייעוד שינוי 

 קימת.בנייה התאמת דרכים משולבות ושבילים ל
התרת קונזולה לקומות המגורים העליונות מעל המדרכה 

 .24, בתא שטח מס' 22בתוואי הדרך מס' 
 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

טלפון:  23022הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-6014000

נצרת  0מבוא העמקים, ציפורן בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית , 12-6264040טלפון:  23111עילית 

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

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

 .2949 -תשמ"ט 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:מבוא העמקים
דת תכנית מתאר מקומית ברמה הודעה בדבר הפק

 29941ג/ מס' מפורטת 
 שם התכנית:הרחבה נקודתית למגורים

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מתאר  מבוא העמקים מופקדת תכניתבנייה לתכנון ול

 29941ג/  מס'מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 20006ג/  שינוי
 4044ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .  כפר כנא  יישוב: 

 X: 233225קואורדינטה 
 Y: 739000קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .01 - 49חלקי חלקות:  23093גוש: 

 מטרת התכנית:
 הרחבה נקודתית למגורים.

 עיקרי הוראות התכנית:
 מחקלאי למגורים ב' ושביל. ייעוד שינוי 
 מדרך להולכי רגל לדרך. ייעוד שינוי 

 קביעת הוראות וזכויות בנייה. 
 מדרך מאושרת למגורים.ייעוד  שינוי
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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  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211ף סעי

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

טלפון:  23022הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-6014000

נצרת  0העמקים, ציפורן  מבואבנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית , 12-6264040טלפון:  23111עילית 

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
 בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(,

 .2949 -תשמ"ט 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:מבוא העמקים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 11124ג/ מס' מפורטת 
שם התכנית:הסדרת יעודי קרקע ותוואי דרכים, בסמת 

 טבעון
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

זית כי במשרדי הועדה המחו, 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מבוא העמקים מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 41422ג/  מס'מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 922ג/  שינוי

 44תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 בסמת טבעון    .יישוב: 

 X: 213675קואורדינטה 
 Y: 739150קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .21, 4חלקי חלקות:  21269גוש: 

 מטרת התכנית:
הרחבת אזור המגורים בהתאם לגבול השיפוט של 

 רת דרך לפי הקייםהמועצה והסד
 עיקרי הוראות התכנית:

 מחקלאי למגורים.ייעוד הסדרת אזור המגורים ע"י שינוי 
 דרך לפי הקיים בשטח.ייעוד הסדרת 

 24126הסדרת זכויות בנייה בהתאם לתוכנית המתאר ג/
 שבשלבי הפקדה.

 קביעת הנחיות בינוי ופיתוח בהתאם.
ת רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעומעוניין כל 

 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן
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.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

טלפון:  23022הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-6014000

נצרת  0מבוא העמקים, ציפורן בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית , 12-6264040טלפון:  23111עילית 

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
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2949 -תשמ"ט 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:מבוא העמקים
פקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת הודעה בדבר ה

 11124ג/ מס' 
 שם התכנית:שינוי בהוראות וזכויות בנייה, כפר כנא

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מופקדת תכנית מפורטת מבוא העמקים בנייה לתכנון ול

 41424ג/  מס'ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 4044ג/  שינוי
 22623ג/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 ר כנא    .כפיישוב: 
 X: 232657קואורדינטה 
 Y: 740075קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .2חלקי חלקות:  23094גוש: 

 מטרת התכנית:
 שינוי בהוראות וזכויות בנייה.

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי במספר קומות בגובה בניין ואחוזי בנייה לפי טבלת 

 זכויות.
 הגדרת קווי בניין למבנה קיים לפי תשריט.

 גדרת קווי בניין למדרגות בקומת הקרקע.ה
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 

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

בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 
על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך 

ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול
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טלפון:  23022הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-6014000

נצרת  0מבוא העמקים, ציפורן נייה במקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית , 12-6264040טלפון:  23111עילית 

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
עבודתו(,  בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי

 .2949 -תשמ"ט 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:מבוא העמקים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 11022ג/ מס' מפורטת 
שם התכנית:הסדרת תוואי שבילים ונגישות 

 למגרשים, ריינה
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

ועדה המחוזית כי במשרדי ה, 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מבוא העמקים מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 41022ג/  מס'מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 23442גנ/  שינוי
 3002ג/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 ריינה    .יישוב: 
 X: 229200קואורדינטה 
 Y: 736600קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .224 - 222, 210 - 93חלקות במלואן:  23042גוש: 
 .221, 20, 4 - 3חלקי חלקות:  23042גוש: 

 מטרת התכנית:
הסדרת תווואי שבילים בהתאם לקדסטר מאושר 

 והסדרת נגישות למגרשי המגורים.
 עיקרי הוראות התכנית:

 הסדרת תוואי שבילים בהתאם לקדסטר מאושר. 
 ממגורים א' לשביל. ייעוד שינויי 
 ממגורים לדרך משולבת.ייעוד שינויי 
 משביל למגורים. ייעוד שינויי 

 התווית זיקת הנאה למעבר תשתיות.
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 

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

בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  61בתוך דות לחוק, רשאי להגיש התנג 211סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול
טלפון:  23022הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
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. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-6014000
נצרת  0מבוא העמקים, ציפורן בנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית , 12-6264040טלפון:  23111ת עילי
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
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2949 -תשמ"ט 
 

 מרחב תכנון מקומי:מבוא העמקים מחוז: צפון,
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 11020ג/ מס' מפורטת 
 ריינה. -שם התכנית:שינויי בהוראות וזכויות בנייה 

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

במשרדי הועדה המקומית מחוז הצפון ובנייה לתכנון ול
מבוא העמקים מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 41020ג/  מס'מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 22023ג/  שינוי

 
 שטחים הכלולים בתכנית ומקומם:ה

 ריינה    .יישוב: 
 X: 230250קואורדינטה 
 Y: 737200קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .3חלקי חלקות:  23029גוש: 

 מטרת התכנית:
 שינוי בהוראות וזכויות בנייה .

 עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת זכויות בנייה, מס' קומות והתכסית והקטנת קווי 

 בניין
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות יין מעונכל 

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

בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  61 בתוךלחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול
טלפון:  23022הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-6014000
נצרת  0מבוא העמקים, ציפורן בנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית , 12-6264040טלפון:  23111עילית 
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
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2949 -תשמ"ט 
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 נון מקומי:מבוא העמקיםמחוז: צפון, מרחב תכ
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 24991ג/ מס' 
 קרקע למתחם פסולת, עין מאהלשינוי ייעוד שם התכנית:

לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 24994ג/  מס'ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 26004ג/  שינוי
 24140ג/  שינוי
 3619ג/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 עין מאה'ל.יישוב: 
 גושים וחלקות:

 .33מלואן: חלקות ב 26924גוש: 
 .232, 42, 0חלקי חלקות:  26900גוש: 
 .23, 20 - 22חלקי חלקות:  26922גוש: 
 .36 - 30, 62, 4 - 2חלקי חלקות:  26924גוש: 

 X: 233800קואורדינטה 
 Y: 735100קואורדינטה 

 מטרת התכנית:
 הקמת תחנת מעבר לפסולת יבשה עבור הישוב עין מאהל

 עיקרי הוראות התכנית:
משטח חקלאי לתחנת מעבר לפסולת יבשה עוד יישינוי 

 )מתקנים הנדסיים( ודרכים
 קביעת הוראות לפיתוח ומתן היתר בניה

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 6202ובילקוט הפרסומים  41/10/4124

 .22/16/4124, בתאריך 2694
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 12-6014000טלפון:  23022עילית 
נצרת  0מבוא העמקים, ציפורן בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי מעוניין , וכל ה12-6264040טלפון:  23111עילית 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

של משרד הפנים  נטרנטהאי לקהל, ובאתר
www.pnim.gov.il. 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:מטה אשר

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
 29200ג/ מס' 

גבול בין איזור המגורים למלונאות, שינוי שם התכנית:
 שבי ציון

לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
בדבר אישור תכנית מפורטת , 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 29200ג/  מס'ברמה מפורטת 
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 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 20301ג/  שינוי
 20141ג/  שינוי

 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 9/ 4תממ/  כפיפות
 20תמא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 שבי ציון    .יישוב: 
 גושים וחלקות:

 .4חלקות במלואן:  29900גוש: 
 .20, 3חלקי חלקות:  29900גוש: 

 X: 765500קואורדינטה 
 Y: 208400קואורדינטה 

 מטרת התכנית:
ת מאושרות להסדיר את הממשק/התפר בין שתי תכניו

 בצורה הנכונה ללא חפיפה.
 עיקרי הוראות התכנית:

בגוש  4בחלק הדרום מערבי של חלקה ייעוד .שינוי 2
ממלונאות ונופש מעורב מבני בריאות לאזור  22900

 מגורים א.
.תאום גבולות בין המגרשים למגורים, מדרום למגרש 4

 מלון חופית, מצפון.-המיועד למלונאות ונופש
דת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפק

, התשעב, עמוד 6202ובילקוט הפרסומים  49/16/4124
 .22/16/4124, בתאריך 2699

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 12-6014000טלפון:  23022עילית 
ד.נ גליל מערבי,     -מטה אשר בנייה ולמקומית לתכנון 

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה12-9439642טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:מעלה הגליל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 29124ג/ מס' רטת מפו
 והוראות בניה, שלומיייעוד שם התכנית:שינוי 

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
ד.נ מעלה הגליל מופקדת -מעלה הגלילבנייה לתכנון ול

 29422ג/  מס'מקומית ברמה מפורטת  תכנית מתאר
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
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 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 3444ג/  שינוי
 20124ג/  שינוי
 6132ג/  שינוי
 20362ג/  שינוי
 26240ג/  שינוי
 9/ 4תממ/  ותכפיפ

 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 00תמא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 שלומי    .יישוב: 
 X: 214450קואורדינטה 
 Y: 776025קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .204, 244חלקות במלואן:  24422גוש: 
 .200, 223חלקי חלקות:  24422גוש: 

 מטרת התכנית:
באזור מסחר עפ"י בנייה ת והוראות השינוי הגדרות זכויו

 לצורך התאמה לבינוי קיים. 20124ג/ 
 עיקרי הוראות התכנית:

 קרקע משטח מסחר לשטח מגוריםייעוד . שינוי 2
 שטח מסחר לשטח למבני ציבורייעוד . שינוי 4
 שטח למבני ציבור למסחרייעוד . שינוי 0
 204בחלקה בנייה . שינוי קווי בנין ואחוזי 2

 י לפי תשריטא. קדמ
 מטר 1 -מטר ל  4 -ב. צדדי מ 

 34.0% -ל  64.46% -של מסחר מ בנייה ג. שינוי אחוזי 
 

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

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

טלפון:  23022הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-6014000

ד.נ מעלה הגליל,   -מעלה הגלילבנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא , 12-9939609מעונה טלפון: 

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

)סדרי נוהל יה בנימסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2949 -תשמ"ט 
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 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:מעלה הגליל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 29449ג/ מס' 
שם התכנית:הרחבת מרכז השיקום, הסדרת דרכי 

 הוראותייעוד גישה וחניות, איחוד מגרשים ושינוי 
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
ד.נ מעלה הגליל מופקדת -מעלה הגלילבנייה לתכנון ול

 29229ג/  מס'תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 230ג/ במ/  שינוי
 433ג/ במ/  שינוי

 00תמא/  כפיפות
 9/ 4תממ/  כפיפות
 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 4/ 61/ 4תרשצ/  כפיפות

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כפר ורדים    .ישוב: י

דבולו הצפוני של כפר ורדים בצדו המערבי של הכביש 
 היורד מכפר ורדים למעלות תרשיחא.

 X: 225750קואורדינטה 
 Y: 767150קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .24, 42חלקי חלקות:  24221גוש: 
 .244חלקי חלקות:  24316גוש: 

 מטרת התכנית:
י בניה, לצורך הסדרה שינוי יעודי קרקע והגדלת אחוז

והרחבת מרכז השיקום הקיים, כולל הסדרת דרך גישה 
 למגרש.

 עיקרי הוראות התכנית:
משטח פרטי משולב במסחר  -א. שינוי יעודי קרקע 

ושירותים למבנים ומוסדות ציבור לבריאות וכן משצ"פ 
 לחניון ולדרך.

 ב. הסדרת דרך גישה למגרש ולמגרש הגובל מדרום.
 ון ציבורי בחלק משטח השצ"פ.ג. הסדרת חני

 שינויי בקווי בניין -
 הגדלת אחוזי בניה -
 הגדלת גובה  -
 הגדלת התכסית -

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
וני אחר הרואה בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנמעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול
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טלפון:  23022הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-6014000

ד.נ מעלה הגליל,   -מעלה הגלילבנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא , 12-9939609מעונה  טלפון: 

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

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

 .2949 -תשמ"ט 
 

 חוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:מעלה הגלילמ
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 29491ג/ מס' 
 שם התכנית:שכונת חילים משוחררים בינוח

 לחוק התכנון 49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
ד.נ מעלה הגליל מופקדת -מעלה הגלילבנייה לתכנון ול

 29294ג/  מס'תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
יא תכנית שמכוחה ניתן להוצ והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 21194ג/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 ג'ת    .-ינוחיישוב: 
 X: 765600קואורדינטה 
 Y: 222750קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .34, 00, 0חלקי חלקות:  24346גוש: 
 - 249, 246, 32 - 22חלקות במלואן:  29396גוש: 
201 ,209 - 221. 

 מטרת התכנית:
חלוקה מחדש של מגרשי הבנייה לקבלת שתי יחידות 
צמודות קרקע ברוב המגרשים, ואופציה לתוספת שתי 
יחידות מעליהן, כל זאת תוך שמירה על  הקיבלות 

 .21194המוגדרת בתכנית המאושרת ג/ 
 עיקרי הוראות התכנית:

 .חלוקה מחדש של מגרשי  מגורים
 הגדרת שצפי"ם.

 שינויים במערכת הדרכים
 ביטול שטחים למבנה ציבור.

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי  את עצמו נפגע על ידי
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

טלפון:  23022הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
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רדי ועדה . העתק ההתנגדות יומצא למש12-6014000
ד.נ מעלה הגליל,   -מעלה הגלילבנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא , 12-9939609מעונה  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
כנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, בהתנגדויות לת

 .2949 -תשמ"ט 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:מעלה הגליל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 11119ג/ מס' מפורטת 
, 91קרקע בנחלה מס' ייעוד שם התכנית:שינוי 

 צוריאל.
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
ד.נ מעלה הגליל מופקדת -מעלה הגלילבנייה לתכנון ול

 41149ג/  מס'תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 ו הרשאותהיתרים א
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 21494ג/  שינוי
 9900ג/  שינוי
 22400ג/  שינוי

 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 21/ ד/ 21תמא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 צוריאל    .יישוב: 
 X: 229725קואורדינטה 

 Y: 767775אורדינטה וק
 גושים וחלקות:

 .29, 4חלקי חלקות:  29912: גוש
 .2חלקי חלקות:  29914גוש: 

 מטרת התכנית:
שטח לקרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות בנחלה ייעוד 

במושב צוריאל, לצורך מימוש זכויות בנייה לפעילות  60
 לא חקלאית, ללא הגדלת השטח המיועד למגורים. 

 קביעת השימושים המותרים בכל תא שטח. 
 בניין המאושרים.שינויי בקווי ה

 עיקרי הוראות התכנית:
קרקע מאזור מגורים למבני משק,מגורים ייעוד שינויי 

ביישוב כפרי וקרקע חקלאית עם הנחייות מיוחדות, 
וממבני משק למגורים ביישוב כפרי לקרקע חקלאית עם 
הנחיות מיוחדות . אין שינוי בגודל השטח המיועד 

 למגורים. 
 0 -ל  6 -מבנים באזור המגורים מ שינוי במרווח המזערי בין 

 מטר. 
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מ' לכייון  1 -שינוי בקו בניין צידי בשטח למבני משק ל 
 הקרקע החקלאית עם הנחיות מיוחדות שבנחלה. 

 מ'.  1-מ ל 6-שינוי בקו בניין אחורינ בשטח למבני משק מ
 קביעת השימושים המותרים בכל תא שטח . 

 קביעת הוראות בנייה.
לעיין בתכנית, בימים ובשעות  רשאימעוניין כל 

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

בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

 ימים 61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול
טלפון:  23022הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-6014000
ד.נ מעלה הגליל,   -מעלה הגלילבנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא , 12-9939609מעונה  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(, 

 .2949 -תשמ"ט 
 

 עלה הגלילמחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:מ
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 11111ג/ מס' מפורטת 
במושב  02קרקע בנחלה מס' ייעוד שם התכנית:שינוי 

 חוסן .
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
קומית מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המבנייה לתכנון ול
ד.נ מעלה הגליל מופקדת -מעלה הגלילבנייה לתכנון ול

 41100ג/  מס'תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 4241ג/  שינוי
 9900ג/  ישינו

 9/ 4תממ/  כפיפות
 2914ג/  כפיפות
 00תמא/  כפיפות

 2/ ב/ 02תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 חוסן    .יישוב: 

 X: 228175קואורדינטה 
 Y: 767375קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .24חלקי חלקות:  29494גוש: 
 .4, 4חלקי חלקות:  29496גוש: 
 .00חלקי חלקות:  29493גוש: 
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 מטרת התכנית:
שינוי בתצורת שטח המגורים והאזור המשקי המאושרים 

במושב חוסן,ללא שינוי בגודל של כל  02בנחלה מס' 
 קרקע. ייעוד 

לאפשר שימושים חקלאיים ללא בעלי חיים בשטח למבני 
 משק. 

לאפשר הקמת מבנים ואו/ מתקנים לעיבוד תוצרת 
 ם. חקלאית באזור  המגורי

לאפשר הקמת מבנים לעסקים קטניםויזמות באזור 
 המגורים.

 41, מ 462קבלת הקלה מקו בניין של דרך אזורית מס' 
 .0לתמ"א  3מ' מהציר עפ"י שיינויי מס'   21מ' מהציר ל

 

 עיקרי הוראות התכנית:
קרקע משטח מגורים למבני משק ומאזור ייעוד שינויי 

כפרי. קבלת  מבני משק חקלאיים למגוריים בייישוב
מ'  41,מ 462הקלה מקו בניין של דרך אזורית מס' 

 0לתמ":א  3מ' מהציר, עפ"י שינוי מס'  21מהציר ל 
 ושינויי בקו הבניין המאושרים אחרים. 

 קביעת השימושים המותרים בכל תא שטח . 
 קביעת זכויות והוראות בנייה.

 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר ם האמורים פתוחים לקהל, וכןשהמשרדי
.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט

בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 
הפרסומים  ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
מחוז בנייה בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

טלפון:  23022הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-6014000

ד.נ מעלה הגליל,   -מעלה הגלילבנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא , 12-9939609מעונה  טלפון: 

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

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

 .2949 -תשמ"ט 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:מעלה הגליל
אר מקומית ברמה הודעה בדבר הפקדת תכנית מת

 11011ג/ מס' מפורטת 
שם התכנית:הוספת שטח מגורים ומבני משק למגרש 

 עבדון. - 2מס' 
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
ד.נ מעלה הגליל מופקדת -למעלה הגליבנייה לתכנון ול

 41004ג/  מס'תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 0034ג/  שינוי
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 מספר התכנית סוג היחס
 4460ג/  שינוי

 22004ג/  כפיפות
 20449ג/  יפותכפ

 23092ג/  כפיפות
 9/ 4תממ/  כפיפות
 00תמא/  כפיפות
 2212ג/  כפיפות
 9900ג/  כפיפות
 9900ג/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 עבדון    .יישוב: 
 X: 216900קואורדינטה 
 Y: 772500קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .2חלקי חלקות:  24611גוש: 
 .24 - 22, 24 - 2, 4חלקות במלואן:  24612גוש: 
 .20, 0, 2חלקי חלקות:  24612גוש: 
 .46, 42, 29, 26 - 20חלקי חלקות:  24614גוש: 
 .26 - 20, 0 - 4חלקי חלקות:  24636גוש: 
 .44 - 2חלקי חלקות:  24644גוש: 

 מטרת התכנית:
הוספת שטח מגורים ביישוב כפרי ומבני משק למגרש 

 .2מס' 
 ות התכנית:עיקרי הורא

 שינוי ייעודיי קרקע: 
 משטח פרטי פתוח למגורים ביישוב כפרי ומבני משק. 

 מאזור מגורים למגורים ביישוב כפרי. 
 משטח בניני משק למגורים ביישוב כפרי,

הסדרת קווי בניין באזור מגורים על מנת להתאים 
 סטטוטורי את  המצב הקיים בפועל במגרש. 

 קרקע.ייעוד ל קביעת התכליות המותרות לכ
 קביעת הוראות בנייה.

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

טלפון:  23022עילית  הצפון, דרך קרת הממשלה  נצרת
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה  .12-6014000

ד.נ מעלה הגליל,   -מעלה הגלילה בניימקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא , 12-9939609מעונה  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
ו(, בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודת

 .2949 -תשמ"ט 
 

198 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:מעלה הגליל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 11440ג/ מס' מפורטת 
עין  04-09קרקע בנחלות מס' ייעוד שם התכנית:שינוי 

 יעקב
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

מחוזית כי במשרדי הועדה ה, 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
ד.נ מעלה הגליל מופקדת -מעלה הגלילבנייה לתכנון ול

 41243ג/  מס'תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת 
איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה:

 בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מכוחה ניתן להוציא תכנית ש והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 22062ג/  שינוי

 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 00תמא/  כפיפות
 9/ 4תממ/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 עין יעקב    .יישוב: 
 X: 221950קואורדינטה 
 Y: 768250קואורדינטה 

 קות:גושים וחל
 .26חלקי חלקות:  24224גוש: 
 .260חלקי חלקות:  29499גוש: 

 מטרת התכנית:
הגדלת שטח המגורים בנחלות על מנת לתקן מצב מעוות 
בו לא ניתן לממש את זכויות הבנייה עפ"י תכנית ג/ 

 ייעוד ללא הגדלת מס' יח"ד המאושרות, שינוי 22062
 משטח חקלאי מיוחד )מבני משק(לקרקע חקלאית עם

 הנחיות מיוחדות )פל"ח(ולגיליזציה למצב הקיים בשטח.
 עיקרי הוראות התכנית:

 קרקע.ייעוד שינוי -
קרקע מ"אזור מגורים" ו"שטח חקלאי מיוחד ייעוד שינוי -

יחידות  4)מבני משק(" למגורים בישוב כפרי והוספת 
 00(ויחידת הורים בשטח של עד 30אירוח כפרי )לנחלה 

 יחידות הדיור. מ"ר בצמוד לאחת משתי 
קרקע מ"שטח חקלאי מיוחד )מבני משק(" ו" ייעוד שינוי -

אזור מגורים" לקרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות, 
הוספת יחידות אירוח כפרי ושימושים תומכים לחקלאים 

 פעילים. 
 קרקע.ייעוד קביעת השימושים המותרים בכל -
 קביעת זכויות והוראות הבניה.-
 התאם למצב הקיים והמתוכנן בשטח.שינוי קווי הבנין ב-

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 
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ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

טלפון:  23022הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-6014000

ד.נ מעלה הגליל,   -עלה הגלילמבנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא , 12-9939609מעונה  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(,

 .2949 -תשמ"ט 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:מעלה נפתלי
 מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 20910ג/ 
 שם התכנית:שמורת טבע חרבת בלטון, נחל שעל

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הצפוןבנייה לתכנון ול
מעלה נפתלי מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 23613ג/  מס'
 X: 221500קואורדינטה 
 Y: 770500קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .22, 9 - 3חלקי חלקות:  24624גוש: 
 .26, 24, 26 - 20, 9, 0 - 2חלקות במלואן:  24620גוש: 
 - 29, 23, 22 - 20, 4 - 6חלקי חלקות:  24620גוש: 

44 ,00 ,24 - 29. 
 .02, 2חלקי חלקות:  24626גוש: 
 .04 - 03, 00 - 02, 44 - 41חלקות במלואן:  24623גוש: 
 - 40, 29 - 24, 26, 20 - 22, 2חלקי חלקות:  24623גוש: 

40 ,43 ,49 - 01 ,02 - 06 ,09 ,29 - 01 ,04 - 00. 
 .31 - 69, 23חלקי חלקות:  24624גוש: 
 .40, 29חלקות במלואן:  24629 גוש:
 .02, 42, 44 - 41, 24 - 26, 6חלקי חלקות:  24629גוש: 
, 210, 30 - 32, 34 - 69חלקות במלואן:  24604גוש: 
213 - 221. 

, 33 - 36, 30, 64 - 66, 03חלקי חלקות:  24604גוש: 
39 ,92 - 94 ,214 - 212 ,216 ,222 ,224. 

 - 211, 20 - 24, 06 - 00חלקות במלואן:  24600גוש: 
212 ,210 - 222. 

, 04 - 49, 44 - 43, 26, 22חלקי חלקות:  24600גוש: 
03 ,26 ,92 ,90 - 92 ,99 ,214 ,220. 

 .62, 42 - 40, 20 - 24חלקות במלואן:  24602גוש: 
, 24 - 26, 22 - 21, 4 - 6, 2חלקי חלקות:  24602גוש: 

44 ,40 ,49 - 02 ,02 - 03 ,62 - 60. 
, 09 - 44, 40 - 42, 2 - 4חלקות במלואן:  24600ש: גו

22 - 29 ,02 - 00. 
 46, 42, 41 - 29, 21 - 0, 2חלקי חלקות:  24600גוש: 

- 43 ,21 ,01. 
 .26חלקי חלקות:  24606גוש: 
 .40 - 29חלקות במלואן:  24604גוש: 
 .02 - 00, 46 - 42, 24, 26 - 22חלקי חלקות:  24604גוש: 
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 .02 - 00, 00 - 04, 20, 9 - 2חלקות במלואן:  24609גוש: 
, 40, 40, 26 - 22, 24 - 21חלקי חלקות:  24609גוש: 

43 ,01 - 02 ,02 ,04. 
 .2חלקי חלקות:  24624גוש: 

 מטרת התכנית:
לייעד את השטח לשטח שייעודו שמורת טבע לפי חוק 
גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים, ואתרי 

בנייה ולפי חוק התכנון וה 2994 הנצחה התשנ"ח
 .2960התשכ"ה 

ליעד שטח לפארק ציבורי במטרה להוות בסיס יציאה 
 לטיולים באזור

 להתוות במדויק את גבול שמורת הטבע
להגדיר את התכליות והשימושים המותרים בתחום  

 התכנית 
קביעת זכויות בניה, הוראות בינוי, פיתוח ועיצוב אדריכלי 

 בשטח פארק ציבורי
 עיקרי הוראות התכנית:

 קביעת גבול שמורת נחל שעל
 שינוי יעוש משטח חקלאי / נוף כפרי פתוח לשמורת טבע

משטח לשמורת טבע לחקלאי עם הנחיות ייעוד שינוי 
 מיוחדות 

 מיער לטיפוח לשמורת טבעייעוד שינוי 
משטח חקלאי נוף כפרי פתוח לאזור פארק ייעוד שינוי 
 ציבורי

 מושים לאזורים השוניםקביעת תכליות ושי
 קביעת הנחיות סביבתיות

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

י לכך על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכא
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

טלפון:  23022הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-6014000
-מעלות 2מעלה נפתלי, האורנים בנייה ון ולמקומית לתכנ

התנגדות , 12-9934101טלפון:  42904תרשיחא 
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
קר וסדרי )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חו

 .2949 -עבודתו(, תשמ"ט 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:מעלה נפתלי
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 29941ג/ מס' מפורטת 
שם התכנית:שינוי הוראות בנייה, רח' שאול המלך , 

 מעלות תרשיחא.
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מעלה נפתלי מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 29940ג/  מס'מקומית ברמה מפורטת 
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 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 תכניות הבאות:המתייחסת ל

 מספר התכנית סוג היחס
 20ג/ במ/  שינוי

 04תמא/  כפיפות
 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 00תמא/  כפיפות
 26600ג/  כפיפות
 9/ 4תממ/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 תרשיחא    .-מעלותיישוב: 
 X: 226825קואורדינטה 
 Y: 769600קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .0חלקות במלואן:  29220ש: גו

 .09חלקי חלקות:  29220גוש: 
 מטרת התכנית:

 הסדרת זכויות והוראות בנייה במבנה קיים, ליגליזציה .
 עיקרי הוראות התכנית:

 . 46% -ל  01% -הגדלת אחוזי בנייה מ 
 . 0 - 4  -הגדלת מס' קומות מ 

 קביעת הוראות וזכויות בניה.
 .קביעת הוראות לפיתוח ועיצוב

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך גדות לחוק, רשאי להגיש התנ 211סעיף 

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

טלפון:  23022הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-6014000

-מעלות 2מעלה נפתלי, האורנים בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות , 12-9934101טלפון:  42904שיחא תר

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 

 .2949 -עבודתו(, תשמ"ט 
 

 ון, מרחב תכנון מקומי:מעלה נפתלימחוז: צפ
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 11111ג/ מס' מפורטת 
,יפה נוף 210שם התכנית:שינוי הוראות בנייה במגרש 

 מעלות.
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
הצפון ובמשרדי הועדה המקומית  מחוזבנייה לתכנון ול
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מעלה נפתלי מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול
 41111ג/  מס'מקומית ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 0229ג/  שינוי

 21004ג/  כפיפות
 26600ג/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 תרשיחא    .-מעלותיישוב: 
 X: 226475קואורדינטה 
 Y: 767750קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .2חלקי חלקות:  24092גוש: 
 .22 - 21חלקי חלקות:  24213גוש: 

 מטרת התכנית:
 ת.מעלו - 203שינוי הוראות בנייה במגרש 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מעלות.  - 203. שינוי  הוראות בנייה במגרש 2
 . שינוי קו בניין לפי התשריט. 4
 .  00%ל  20% -.הגדלת שטח בנייה עקרי מ 0
 . 61%ל  40% -. הגדלת תכסית מ 2

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  רנטהאינט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה ית לתכנון ולבעתונים, למשרדי הועדה המחוז

טלפון:  23022הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-6014000

-מעלות 2מעלה נפתלי, האורנים בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות , 12-9934101טלפון:  42904תרשיחא 

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

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

 .2949 -עבודתו(, תשמ"ט 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי :מעלה נפתלי
  מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 11194ג/ 
 ית: תחנת תדלוק ושירותי דרך, מעונה.שם התכנ

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מעלה נפתלי מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 41462ג/  מס'מקומית 
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ד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים איחו איחוד וחלוקה:
 בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 24249ג/  שינוי
 

 שטחים הכלולים בתכנית ומקומם:ה
 תרשיחא    .-מעלותיישוב: 

 X: 225800קואורדינטה 
 Y: 769000קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .24, 22, 9, 3חלקי חלקות:  24033גוש: 

 מטרת התכנית:
משצ"פ לתחנת תדלוק מדרגה ב' עפ"י ייעוד שינוי 

כחלק ממתחם שוק האיכרים של  2/ 24הוראות תמא" 
 מעלות תרשיחא.

 עיקרי הוראות התכנית:
 משצ"פ לתחנת תדלוק.ייעוד . שינוי 2
ביעת דרגת תחנת התדלוק לדרגה ב' וקביעת . ק4

 התכליות  והשימושים.
המרביים בשטח תחנת התדלוק בנייה . קביעת זכויות ה0
מ"ר המהווים שטחים  241מ"ר, מתוכם  201 -ל

 עיקריים.
. קביעת האמצעים וההנחיות הסביבתיות לצמצום 2

 ומניעת השלכות סביבתיות פוטנציאליות.
ושלבי ביצוע בנייה יתרי . קביעת התנאים למתן ה0

 התכנית.
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 

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

בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול
טלפון:  23022עילית  הצפון, דרך קריית הממשלה  נצרת

העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה  .12-6014000
-מעלות 2מעלה נפתלי, האורנים  בנייהמקומית לתכנון ול

התנגדות , 12-9934101טלפון:  42904תרשיחא 
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 

 .2949 -בודתו(, תשמ"ט ע
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:מעלה נפתלי
 מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 11142ג/ 
שם התכנית:קביעת זכויות והראות בנייה למבנים 

 ומוסדות ציבור במתחם ביה"ס.
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

די הועדה המחוזית כי במשר, 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
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מעלה נפתלי מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול
 41442ג/  מס'מקומית 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 4/ 00/ 3תרשצ/  שינוי
 4622ג/  שינוי
 4/ 00/ 0תרשצ/  שינוי

 26600ג/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 תרשיחא    .-מעלותיישוב: 

 X: 227250קואורדינטה 
 Y: 768800קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .24 - 23, 2חלקות במלואן:  24090גוש: 
 .02קות: חלקי חל 24090גוש: 
 .44, 29 - 24חלקות במלואן:  24096גוש: 
 .40חלקי חלקות:  24096גוש: 

 מטרת התכנית:
הסדרת ייעודי הקרקע והתאמתם לשימושים הקיימים, 

 הגדרת הוראות וזכויות בניה.
 עיקרי הוראות התכנית:

קרקע ממגרש לבניין ציבורי ואזור מגורים ב' ייעוד שינוי 
 רים א' ושצ"פ.למבנים ומסדות ציבור,מגו

קביעת השימושים המותרים והוראות בנייה למבנים 
 ומוסדות ציבור,מגורים א',שצ"פ,חניון ודרך. 

 קביעת הוראות בנייה :
קביעת שטחי הבנייה המירביים בשטח למבנים ומוסדות 

 המהוים שטחים עיקריים. 211%מתוכם  240%-ציבור ל
 60 -ל המירביים באזור מגורים א'בנייה קביעת שטחי ה

 המהוים שטחיים עיקריים. 01%מתוכם  %
קביעת הנחיות בינוי, עיצוב אדריכלי ושלבי ביצוע 

 התכנית.
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 

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

וני אחר הרואה בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנמעוניין 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול
טלפון:  23022הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-6014000
-מעלות 2מעלה נפתלי, האורנים בנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות , 12-9934101טלפון:  42904תרשיחא 
לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב 
בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות 

בנייה תכנון והשעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות ה
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי 

 .2949 -עבודתו(, תשמ"ט 
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 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:מעלה נפתלי

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
 29499ג/ מס' מפורטת 

שם התכנית:שינויים בהוראות התכנון מש' סרחאן 
 דאוד תרשיחא

לחוק התכנון  223, בהתאם לסעיף נמסרת בזה הודעה
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 29296ג/  מס'מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 0029 ג/ שינוי

 00תמא/  כפיפות
 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 04תמא/  כפיפות
 0129ג/  כפיפות
 9/ 4תממ/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 תרשיחא    .-מעלותיישוב: 
 גושים וחלקות:

 טח בנויש
 X: 225510קואורדינטה 
 Y: 768485קואורדינטה 

 שכונה: בנה ביתך
 מגרשים:

 0029ג/ בהתאם לתכנית  92
 מטרת התכנית:

שינוי מאזור מגורים מיוחד לאזור מגורים ב' ושינוי קווי 
 2 -ל  0 -והגדלת מס' קומות מ בנייה בנין הגדלת אחוזי 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קווי בנין לפי קונטור המבנה הקיים הגדלת אחוזי 

 0 -הגדלת מספר הקומות מ   231% -ל  30% -מ בנייה 
 24.0% -ל  40% -לת תכסית הקרקע מ והגד 2 -ל 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 6226ובילקוט הפרסומים  20/16/4124

 .26/13/4124, בתאריך 0044
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 

מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת בנייה לתכנון ול
. וכן במשרדי: ועדה 12-6014000ן: טלפו 23022עילית 

-מעלות 2מעלה נפתלי, האורנים בנייה מקומית לתכנון ול
מעוניין , וכל ה12-9934101טלפון:  42904תרשיחא 

רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
 של משרד הפנים האינטרנט פתוחים לקהל, ובאתר

www.pnim.gov.il. 
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 קומי:מעלה נפתלימחוז: צפון, מרחב תכנון מ
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 29949ג/ מס' מפורטת 
משטח חקלאי למבני משק ייעוד שם התכנית:שינוי 

 )בית אריזה וקירור( גוש חלב
לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 29646ג/  ס'ממקומית ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 2412ג/  שינוי
 26062ג/  שינוי

 00תמא/  כפיפות
 9/ 4ג/ תממ/  כפיפות
 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 24404ג/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 גוש חלב    .יישוב: 
 גושים וחלקות:

 .63חלקות במלואן:  22204גוש: 
 .49חלקי חלקות:  22204גוש: 

 X: 240900קואורדינטה 
 Y: 769800קואורדינטה 

 מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכוננית שתאפשר הקמת בית אריזה 

 וקירור, איחסון חקלאי.
 התכנית:עיקרי הוראות 

 הקרקעייעוד שינוי 
 קביעת תנאים למתן היתרי בניה

 קביעת הנחיות סביבתיות 
 קביעת השימושים זכויות והוראות למבני משק

 קביעת סה"כ שטחי הבניה
 קביעת קוי הבנין

 קביעת מגבלות בניה
 קביעת תכסית הקרקע

 קביעת גובה המבנים
 הנחיות בינויי קביעת הוראות לפיתוח השטח

 

ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה ע
, התשעב, עמוד 6206ובילקוט הפרסומים  41/13/4124

 .16/14/4124, בתאריך 0310
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 12-6014000טלפון:  23022עילית 
-מעלות 2מעלה נפתלי, האורנים בנייה תכנון ולמקומית ל
מעוניין , וכל ה12-9934101טלפון:  42904תרשיחא 
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רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
של משרד הפנים  האינטרנט פתוחים לקהל, ובאתר

www.pnim.gov.il. 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:מעלה חרמון
אר מקומית ברמה הודעה בדבר אישור תכנית מת

 29091ג/ מס' מפורטת 
 שם התכנית:מבנים ומוסדות ציבור בוקעאתא

לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 29364ג/  מס'מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
וחה ניתן להוציא תכנית שמכ והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 6242ג/  שינוי

 00תמא/  כפיפות
 0/ 4תממ/  כפיפות
 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 בוקעאתה    .יישוב: 
 גושים וחלקות:

 X: 273625קואורדינטה 
 Y: 789640קואורדינטה 

 מטרת התכנית:
מאזור מגורים א' לאיזור מבנים ומוסדות ייעוד שינוי 
 ציבור

 עיקרי הוראות התכנית:
 קביעת יעודי קרקע ואחוזי בניה

 מ' 24 -מ' ל  2 -הקלה בגובה מבנים מ 
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

, התשעב, עמוד 6229ובילקוט הפרסומים  19/10/4124
 .42/10/4124ריך , בתא2244

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 12-6014000טלפון:  23022עילית 
 24209מעלה החרמון,   מסעדה בנייה מקומית לתכנון ו

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה12-6942633טלפון: 
שעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, בימים וב

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

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מרום הגליל
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 24910מפורטת מספר :ג/ 
קרקע ייעוד שינוי  -שם התכנית: אמירי הגליל  

 להרחבת המלון.
לחוק התכנון  223ה, בהתאם לסעיף נמסרת בזה הודע
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 24943ג/  מס'מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
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תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 המתייחסות לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 3044/ ג שינוי
 2/ 24תמא/  כפיפות
 9/ 4תממ/  כפיפות
 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות

 0תמא/  אישור ע"פ תמ"מ
 00תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 אמירים    .יישוב: 
 שטח צמוד למתחם מלון אמירי הגליל שליד אמירים.

 גושים וחלקות:
 .4חלקי חלקות:  20600גוש: 
 .34חלקי חלקות:  20664גוש: 
 .32, 4חלקי חלקות:  20639גוש: 

 X: 241350קואורדינטה 
 Y: 760250קואורדינטה 

 מטרת התכנית:
קרקע בחלק של תכנית , הוספת שטחים ייעוד שינוי 
 הקרקע . ייעוד ושינוי 

 עיקרי הוראות התכנית:
קרקע  הצמוד למלון אמירי הגליל, חניון ייעוד שינוי 

 ת ונופש.ושפ"פ  למלונאו
 .3044שינוי להוראות התוכנית מס" ג/ 

 קביעת השימושים המותרים בכל תא שטח.
 קביעת זכויות  והוראות בניה.

 קביעת הנחיות לפיתוח תשתיות הנדסיות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

, התשע'ב, עמוד 6260ובילקוט הפרסומים  10/14/4124
 .44/14/4124, בתאריך 6129

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
מחוז הצפון, דרך קריית הממשלה  נצרת בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 12-6014000טלפון:  23022עילית 
 20921מרום הגליל,   מירון בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה 12-6929416טלפון: 
ים האמורים פתוחים לקהל, בימים ובשעות שהמשרד

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

יזרעאלים,  משגב,  מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
 גבעות אלונים

 מס'הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
 24190ג/  

 תכנית מתאר ביר אל מכסור שם התכנית:
נון לחוק התכ 223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 22190ג/  מס'מקומית 
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 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 222ג/ במ/  שינוי
 4920ג/  שינוי
 21109ג/  שינוי
 3222ג/  שינוי
 22200ג/  שינוי
 3911ג/  שינוי
 2600ג/  שינוי

 9042ג/  כפיפות
 0164ג/  כפיפות
 3426ג/  כפיפות
 21022ג/  כפיפות
 3440ג/  כפיפות
 9/ 4תממ/  כפיפות
 00/ 4תממ/  כפיפות
 0/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 22תמא/  כפיפות
 0תמא/  כפיפות
 40תמא/  כפיפות
 20/ 40תמא/  כפיפות
 9621ג/  כפיפות
 0426ג/  כפיפות
 22039ג/  כפיפות
 21/ 11גא/ מק/  כפיפות
 10/ 10גא/ מק/  כפיפות
 22119ג/  כפיפות
 21426ג/  כפיפות
 24406ג/  כפיפות
 24301ג/  כפיפות
 22062ג/  כפיפות
 24261ג/  כפיפות

 00תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 44תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 מכסור.-ביר אליישוב: 
 גושים וחלקות:

, 24424, 21014, 21062, 21002גושים בשלמות: 
24429. 

 .4חלקי חלקות:  21491גוש: 
 .44, 22 - 21חלקי חלקות:  21040גוש: 
 .0 - 2חלקי חלקות:  21000גוש: 
 .4, 0חלקות במלואן:  21006גוש: 
 .24, 26, 21 - 9, 6, 2 - 2חלקי חלקות:  21006גוש: 
 .02 - 43חלקות במלואן:  24426גוש: 
 .04, 40 - 41חלקי חלקות:  24426גוש: 
 .63 - 26, 21 - 2חלקות במלואן:  24423גוש: 
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 .20חלקי חלקות:  24423גוש: 
 .44חלקות במלואן:  23004גוש: 
 .42 - 41, 36חלקי חלקות:  23004גוש: 
 .00 - 41, 4חלקות במלואן:  23061גוש: 
 .24 - 23, 22 - 09, 29 - 20חלקי חלקות:  23061גוש: 
 .29, 2חלקי חלקות:  23034גוש: 
 .22, 2חלקי חלקות:  23626גוש: 
 .49 - 40, 24 - 22, 4 - 3, 0-2חלקות במלואן:  23623גוש: 
 .44 - 29, 9, 6 - 2חלקי חלקות:  23623גוש: 
 .02 - 44, 42, 44 - 2חלקות במלואן:  23624גוש: 
 .40, 40חלקי חלקות:  23624גוש: 
 .20, 4 - 2חלקות במלואן:  23604גוש: 
 .22, 24, 21 - 9חלקי חלקות:  23604גוש: 
 .21, 2חלקי חלקות:  23602גוש: 
 .20, 0 - 2חלקות במלואן:  23603גוש: 
 .22 - 20, 22 - 4, 6, 2חלקי חלקות:  23603גוש: 

 X: 743000קואורדינטה 
 Y: 221000קואורדינטה 

 מטרת התכנית:
א. הגדרת תחום לישוב ביר אל מכסור ושכונתיו ליצירת 

 וזהות כישוב אחד שלם. רצף תפקודי,
הישוב כמסגרת המקנה דימוי חזק בנייה ב. גיבוש מ

 ומושך לדורות.
ג. הקצאת שטחים למגורים שיספקו את צרכי הישוב עד 

תושבים, בצורה  20011 -לפחות עבור כ 4141לשנת 
 איכותית ויעילה לבעלי קרקע ולחוכרי הקרקע.
 מפורטות. ד. קביעת הוראות בינוי והוראות להכנת תוכניות

ה. הקצאת שטחים בפריסה הולמת למבני ציבור ושירותים 
 ברמה שכונתית ויישובית בהתאם לצורכי האוכלוסייה.

ו. הקצאת שטחים חקלאיים ואזורים מיוחדים לפיתוח 
 תעסוקה למען פרנסת הישוב וסביבתו ולרווחת תושביו.

ז. הקצאת שטחים ציבורים פתוחים ומעברים להולכי רגל 
 הולמת לרמה השכונתית והיישובית.בפריסה 

ח. שימור וחיזוק ערכי נוף לישוב, הנראים מתוכו ואליו, 
 לרווחת  התושבים ודימוי חיובי לישוב.

ט. חיזוק  ערכי הישוב ויחודו כישוב לאוכלוסייה בדואית 
 בגליל.

י. הסדרת מערכת דרכים, חניות, וכניסות לישוב בצורה 
 יעילה לתמיכה בכל אזורי הישוב.

 יא. הקצאת שטחים למתקנים הנדסיים ומערכות חיוניות.
 עיקרי הוראות התכנית:

ב. קביעת מרכז לישוב לכל השימושים המשותפים לישוב 
 כולו.

 ג. קביעת התכליות והשימושים המותרים לכל ייעודי הקרקע.
ד. שינוי מייעודי קרקע שונים לקרקע למגורים, מסחר, 

שטחים ציבורים  מבני ציבור, מרכז אזרחי משולב,
פתוחים, דרכים, אזורי תעסוקה מקומית, מתקנים 

 הנדסיים מרכזי תחבורה ושטחי ייעור.
 ה. התווית דרכים ותשתיות, וביטול דרכים שלא ניתן לביצוע.

לכל ייעודיי הקרקע והנחיות בנייה ו. קביעת הוראות 
 להכנת תוכניות מפורטות.
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 קיימים. ז. קביעת הנחיות סביבתיות ונטרול מפגעים
ח. קביעת אזורים מיוחדים וכללים להכנת תוכניות 
מקומיות, בהסכמה או שלא בהסכמת הבעלים, בהתאם 

 לפרק ג' סימן ז' לחוק.
 ט. ביצוע הפקעות לצרכי ציבור.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשסט, עמוד 0920ובילקוט הפרסומים  19/12/4119

 .10/14/4119, בתאריך 4449
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 12-6014000טלפון:  23022עילית 
              ד.נ משגב, טלפון:-משגבבנייה מקומית לתכנון ול

 יזרעאלים,  בנייה ועדה מקומית לתכנון ול, 12-9991214
ועדה מקומית , 12-6249661טלפון:  24241עפולה 

               גבעות אלונים,   שפרעם  טלפון:בנייה לתכנון ול
רשאי לעיין בה בימים מעוניין , וכל ה12-9014123

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט

 
 מקומי:משגבמחוז: צפון, מרחב תכנון 

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
 29429ג/ מס' מפורטת 

 לבון 200במגרש בנייה שם התכנית:הגדלת אחוזי 
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול

ד.נ משגב מופקדת תכנית מתאר -משגבבנייה נון וללתכ
 29429ג/  מס'מקומית ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 4/ 226מש/ מק/  שינוי
 226ג/ במ/  שינוי

 9/ 4תממ/  כפיפות
 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 לבון    .יישוב: 
 X: 227325קואורדינטה 
 Y: 761075קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .6חלקי חלקות:  24419גוש: 

 מטרת התכנית:
 .203וקביעת הוראות במגרש מס' בנייה הגדלת זכויות ה

 עיקרי הוראות התכנית:
 מ"ר. 211 -מ"ר ל  401 -מ בנייה הגדלת שטחי . 2
 . תוספת קומה.4
 . הגדלת גובה המבנה.0
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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  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

צמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי את ע
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

טלפון:  23022הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
נגדות יומצא למשרדי ועדה . העתק ההת12-6014000

             ד.נ משגב, טלפון: -משגבבנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 12-9991214

אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

ויות לתכנית )סדרי נוהל בהתנגדבנייה לתקנות התכנון וה
 .2949 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:משגב

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
 11101ג/ מס' מפורטת 

, 219שם התכנית:הגדרת זכויות בנייה במגרש 
 הררית

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
ד.נ משגב מופקדת תכנית מתאר -משגבבנייה לתכנון ול

 41134ג/  מס'מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:המתיי

 מספר התכנית סוג היחס
 23404ג/  שינוי
 49ג/ במ/  שינוי

 

 שטחים הכלולים בתכנית ומקומם:ה
 הררית    .יישוב: 

 X: 234760קואורדינטה 
 Y: 750250קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .04חלקי חלקות:  29004גוש: 

 מטרת התכנית:
 חריגות בניה.בקווי בנין להסדרת שינוי הוספת  שטחי ו

 עיקרי הוראות התכנית:
 מ"ר. 461-מ"ר ל 401-א. הגדלת שטח עיקרי מ
 מ"ר. 31-מ"ר ל 61-ב. הגדלת שטח שירות מ

 ג. הקטנת קו בניין אחורי כמסומן בתשריט.
 

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

.כל www.pnim.gov.il  של משרד הפנים האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
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מחוז  בנייהבעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול
טלפון:  23022הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-6014000
                 ד.נ משגב, טלפון:-משגבבנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 12-9991214
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

 .2949 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:משגב
 24119ג/ מס' הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

 שם התכנית:מרכז כישורית
לחוק התכנון  223סעיף נמסרת בזה הודעה, בהתאם ל

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 24009ג/  מס'

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 22932ג/  שינוי
 2/ 22932מש/ מק/  שינוי

 23149ג/  כפיפות
 

 גושים וחלקות:
 .00 - 04חלקי חלקות:  24919גוש: 

 X: 224070קואורדינטה 
 Y: 761000רדינטה קואו

 מטרת התכנית:
ביעודי הקרקע המיועדים בנייה קביעת הוראות וזכויות 

לבנייה ו/או לפיתוח למרכז הכשרה, אשר הכלולים 
 ובנספח הבינוי שלה 22932בתשריט תכנית ג/ 

 עיקרי הוראות התכנית:
. לקבוע את השימושים המותרים בכל תחום מרכז 2

 22932ההכשרה לפי תכנית ג/ 
 למתחמים.בנייה לקבוע הוראות . 4
לקבוע הנחיות בינוי ועיצוב למתחמים במרכז  .0

 ההכשרה.
 מבלי לשנות תכסית.בנייה . הגדלת זכויות 2

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעא, עמוד 6400ובילקוט הפרסומים  20/10/4122

 .46/16/4122, בתאריך 0224
משרדי הועדה המחוזית התכנית האמורה נמצאת ב

מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת בנייה לתכנון ול
. וכן במשרדי: ועדה 12-6014000טלפון:  23022עילית 

-12ד.נ משגב,     טלפון: -משגבבנייה מקומית לתכנון ול
רשאי לעיין בה בימים ובשעות מעוניין , וכל ה9991214

 נטרנטהאי שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.il של משרד הפנים 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:משגב

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
 24901גנ/ מס' 

נקודתי לצורך התאמת דרך ומבנה שינוי שם התכנית:
 למצב קיים, קיבוץ כישור

לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 – והבניה, התשכ"ה

 24600גנ/  מס'ברמה מפורטת 
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 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 0012ג/  שינוי
 2/ 0012מש/ מק/  שינוי

 23149ג/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כישור.יישוב: 

 גושים וחלקות:
 .22חלקי חלקות:  24919גוש: 
 .42 - 40חלקי חלקות:  24904גוש: 

 X: 223750קואורדינטה 
 Y: 761450קואורדינטה 

 מטרת התכנית:
לגיטימציה של מבנה המשמש כמבנה ציבור על ידי הגדלת 

 אי דרךהשטח למבנים ומוסדות ציבור והסדרת תו
 עיקרי הוראות התכנית:

 א. שינוי תוואי דרך בהתאם למצב קיים
קרקע ממגורים ומשטח פרטי פתוח ייעוד ב. שינוי 

 למבנים ומוסדות ציבור
ו / או בנייה ג. הוראות בנייה ביעודי הקרקע המיועדים ל

 לפיתוח והכלולים בתשריט.
 ד. קביעת תנאים והנחיות להכנת בקשות להיתרי בנייה

 ביעת תנאים והנחיות לתשריט חלוקהה. ק
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעא, עמוד 6422ובילקוט הפרסומים  24/14/4122

 .23/10/4122, בתאריך 0410
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 12-6014000ן: טלפו 23022עילית 
-12ד.נ משגב,     טלפון: -משגבבנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה בימים ובשעות מעוניין , וכל ה9991214
 האינטרנט שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il של משרד הפנים 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:עמק הירדן
דבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה הודעה ב

 11120ג/ מס' מפורטת 
 שם התכנית:הרחבת לולים סירין א' .

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
תכנית מתאר  עמק הירדן מופקדתבנייה לתכנון ול

 41123ג/  מס'מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
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 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 22202ג/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .    אשדות יעקב )אחוד(יישוב: 

 X: 250650קואורדינטה 
 Y: 727050קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .24, 21, 3חלקי חלקות:  40434גוש: 

 מטרת התכנית:
מבני משק לצורך הוספת מבנה לול ייעוד הרחבת 

 והסדרת דרך גישה
 עיקרי הוראות התכנית:

משטח חקלאי לשטח מבני משק ייעוד שינויי  4.42
 יחידת לול. תוספת -להרחבת חוות לולים 

 מחקלאות לדרך  ייעוד שינוי מדרך למבני משק שינוי 
 תוספת זכויות בנייה .  4.4.4
קביעת זכויות ומגבלות בנייה והנחיות בינוי  4.4.0

 ועיצוב. 
 קביעת הוראות בדבר איכות הסביבה . 4.4.2

 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה רדי הועדה המחוזית לתכנון ולבעתונים, למש

טלפון:  23022הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-6014000

                       עמק הירדן, טלפון:בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 12-6303606

תב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר אלא אם כן הוגשה בכ
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה
 .2949 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: עמק הירדן

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
 24114ג/  מס'

 שם התכנית: מתן הנחיות מיוחדות, כנרת
לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 24014ג/  מס'ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 יחסות לתכניות הבאות:המתי

 מספר התכנית סוג היחס
 4144ג/  שינוי

 9/ 4תממ/  כפיפות
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 מספר התכנית סוג היחס
 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות
 00תמא/  כפיפות
 / ג22/ 0תמא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 כנרת    .יישוב: 
 גושים וחלקות:

 .00חלקות במלואן:  20014גוש: 
 .216, 61, 01חלקי חלקות:  20014גוש: 

 X: 253300קואורדינטה 
 Y: 736150קואורדינטה 

 מטרת התכנית:
 הסדרת דרך לשטח התכנית.

לשימושים בשטח החקלאי בנייה מתן הוראות וזכויות 
 ולפעילות הלא חקלאית בשטח התכנית.

 עיקרי הוראות התכנית:
 תוספת שימושים בשטח החקלאי.

 ירות.משטח חקלאי לשטח שייעודו מסחר ותיייעוד שינוי 
 לפיתוח ולמתן היתרי בניהבנייה קביעת זכויות והוראות 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשע'ב, עמוד 6202ובילקוט הפרסומים  40/10/4124

 .22/16/4124, בתאריך 2312
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 

לה  נצרת מחוז הצפון, דרך קריית הממשבנייה לתכנון ול
. וכן במשרדי: ועדה 12-6014000טלפון:  23022עילית 

-12עמק הירדן, טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 6303606

 האינטרנט שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 . .gov.ilwww.pnimשל משרד הפנים 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:עמק המעיינות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
 29099ג/ מס' 

 משטח ספורט לשטח חקלאיייעוד שם התכנית:שינוי 
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית  בנייהלתכנון ול
עמק המעיינות מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 29396ג/  מס'ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 001ג/  שינוי

 20תמא/  כפיפות
 00תמא/  כפיפות
 9/ 4תממ/  כפיפות
 2/ ב/ 02תמא/  כפיפות
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מנחמיה    .יישוב: 

 X: 252740קואורדינטה 
 Y: 729825קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .46חלקי חלקות:  20232גוש: 

 מטרת התכנית:
 בשטח התוכנית.יצירת מסגרת למתן היתרים ואישורים 

 עיקרי הוראות התכנית:
 משטח ספורט לשטח חקלאי.ייעוד שינוי 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 

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

בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי  את עצמו נפגע

ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול
טלפון:  23022הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 

מצא למשרדי ועדה . העתק ההתנגדות יו12-6014000
עמק המעיינות, בית שאן  טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 12-6160401
אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה
 .2949 -מכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט ס

 אלכס שפול                                              

 ו"ר הועדה המחוזית י                                        

 צפוןחוז מבנייה לתכנון ול                                     

 
 דרוםהמחוז 

 
 קומי: אילתמחוז: דרום, מרחב תכנון מ

 מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 1 /10 /124 /21 
 אילת   – 9שכונת שחמון, רובע  011שם התכנית: מגרש 

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
  מס'אילת מופקדת תכנית מפורטת בנייה וללתכנון 

4 /10 /422 /20 
 ללא איחוד וחלוקה. איחוד וחלוקה:

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

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 422/ 10/ 4 שינוי
 223/ מק/ 4 שינוי

 
 קומם:השטחים הכלולים בתכנית ומ

 מרחב תכנון מקומי: אילת
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, שכונת שחמון 202המגרש ממוקם ברח' דרך הבשמים 
 אילת. - 6רובע 

  X 290421ואורדינטה ק
  Y 040230קואורדינטה 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 גושים וחלקות:
 .244, חלקי חלקות 39, מוסדר, חלק בשלמות 21249גוש 

 מטרת התכנית:
זו מהווה מסגרת תכנונית המאפשרת תוספת  תכנית

 6בשכונת שחמון, רובע  040בתא שטח בנייה זכויות 
 באילת.

הקבוע  1.11 -כמו כן משנה התכנית את מפלס ה
בתכנית הבינוי וזאת ללא שינוי הגובה האבסולוטי 

המקורי. בנוסף משנה  1.11 -המותר ביחס למפלס ה
ח הבינוי תכנית זו את מיקום החניה המוגדר בנספ

ומגדירה שטח למצללה לחניה וזאת על מנת להרחיק את 
הסמוך המיועד למבנה  A778אזור המגורים ממגרש 

 .1ציבור אשר לו הוגדר קו בנין 
 עיקרי הוראות התכנית:

  –בנייה .תוספת זכויות 2
 מ"ר שטח עיקרי 241 מאושר

 מ"ר שטח שרות   41
 לחניה רותימ"ר שטח ש 01

 טח עיקרי  מ"ר ש 461    מוצע
 מ"ר( 41)תוספת של 

 מ"ר( 00)תוספת של  רותימ"ר שטח ש 60
 רות לחניה.ימ"ר שטח ש 01

הקבוע בתכנית ללא שינוי הגובה  1.11-. שינוי מפלס ה4
 המקורי. 1.11 -האבסולוטי המותר ביחס למפלס ה

 .90.01 /  מוצע   92.11מאושר      
יותר להקים  –. הגדרת השטח המותר למצללות 0

מצללות בשטחים כמוגדר בחוק התכנון והבניה. בנוסף 
 מ"ר. 40יותר להקים מצללה לחניה בשטח של 

 . שינוי מיקום החניה כפי שמוגדר בנספח הבינוי.2
 

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

כל .www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

                        טלפון: 42211באר שבע  2ה הדרום, התקו
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-6460390

אילת   2אילת, חטיבת הנגב בנייה מקומית לתכנון ו
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 14-6063222טלפון: 

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

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

 .2949 -תשמ"ט 
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 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אילת
 מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 1 /10 /124 /29 
שכונת שחמון, רובע  022שם התכנית: מבנה במגרש 

 תאיל  - 9
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול

 מס'אילת מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול
 4 /10 /422 /29 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
ית שמכוחה ניתן להוציא תכנ והרשאות:בנייה היתרי 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 223/ מק/ 4 שינוי
 422/ 10/ 4 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אילת מרחב תכנון מקומי :

, שכונת 224המגרש ממוקם ברחוב דרך הבשמים 
 אילת - 6שחמון, רובע 
 X 290261קואורדינטה 
 Y 040621קואורדינטה 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 גושים וחלקות:
 .241, מוסדר, חלק בשלמות 21249גוש 

 מטרת התכנית:
 קביעת זכויות ומגבלות בניה.

 עיקרי הוראות התכנית:
. שינוי קו בניין תת קרקעי למטרת בריכה וח. מכונות 2

 מ'.  2מ', מוצע  4 -בלבד. מאושר
מ"ר, תוספת  241 -: מאושר בנייה . תוספת זכויות 4

 מ"ר. 061 -מ"ר עיקרי. סה"כ  241
 +.- 1.11 -. בניית קומה מתחת למפלס ה0
 . מרפסת ומצללה מעל החניה המקורה עד קו בניין 2
מ"ר, תוספת  411מ"ר, מאושר  401 -. שינוי תכסית ל0

 מ"ר. 01
עות כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובש

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

בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 
המאוחרת בין הפרסומים ממועד פרסומה של ההודעה 

מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול
                     טלפון:  42211באר שבע  2הדרום, התקוה 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-6460390
אילת  2ת הנגב אילת, חטיבבנייה מקומית לתכנון ו

תקבל ולא התנגדות לתכנית לא ת, 14-6063222טלפון: 
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(, 

 .2949 -תשמ"ט 

221 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אילת
 מס'מפורטת הודעה בדבר הפקדת תכנית 

 1 /10 /124 /12 
שכונת  012מגרש בנייה שם התכנית: שינוי בזכויות 
 אילת -  9שחמון רובע 

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 מס'קדת תכנית מפורטת אילת מופבנייה לתכנון ול

 4 /10 /422 /42 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:בנייה היתרי 
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 223/ מק/ 4 שינוי
 422/ 10/ 4 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אילת יישוב: 

, שכונת שחמון, 4שטח התכנית נמצא ברחוב שן הארי 
 אילת - 6רובע 

 X   290011קואורדינטה 
 Y   040011קואורדינטה 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 גושים וחלקות:
 .216, מוסדר, חלק בשלמו 21249גוש 

 מטרת התכנית:
 קביעת זכויות ומגבלות בניה. 

 :עיקרי הוראות התכנית
שינוי קו בניין תת קרקעי למטרת בריכה וח. מכונות  -

 מ'.  2מ', מוצע  4 -בלבד. מאושר 
 01.41+. מוצע  02.11 -+. מאושר  1.11שינוי מפלס  -

 מ'.  1.3+. שינוי של 
 241מ''ר, תוספת  241 -: מאושרבנייה תוספת זכויות  -

 מ''ר.  061 -מ''ר עיקרי. סה''כ 
 .1החניה המקורה עד קו בניין מרפסת ומצללה מעל גג  -

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 91בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211יף סע

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

-14טלפון:  42211באר שבע  2הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 6460390

אילת  2ב אילת, חטיבת הנגבנייה מקומית לתכנון ו
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 14-6063222טלפון: 

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(, 

 .2949 -תשמ"ט 
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 , מרחב תכנון מקומי: אילתמחוז: דרום
 מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 1 /10 /124 /11 
שכונת  049שם התכנית: מבנה צמוד קרקע במגרש 

 אילת -  9שחמון, רובע 
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
ובמשרדי הועדה המקומית מחוז הדרום בנייה לתכנון ול

 מס'אילת מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול
 4 /10 /422 /40 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 223/ מק/ 4 שינוי
 422/ 10/ 4 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מרחב תכנון מקומי : אילת

, שכונת שחמון, 4שטח התכנית ממוקם ברחוב קורנית 
 אילת - 6רובע 

 X 290000קואורדינטה 
 Y 040361קואורדינטה 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 גושים וחלקות:
 .9, מוסדר, חלק בשלמות 21243גוש 

 ית:מטרת התכנ
 קביעת זכויות ומגבלות בניה.

 עיקרי הוראות התכנית:
מטר.  2בנייה .  תותר בנית בריכה וחדר מכונות בקו 2

 מ'. 2מ', מוצע  4מאושר 
 241 -מ"ר, מוצע 241 -.  תוספת זכויות בניה: מאושר4

מ''ר לקומה מתחת  41מ''ר. מתוכם  061 -מ"ר. סה''כ 
  1.11-ל
 .1.11-.  בניית קומה מתחת ל0
 1.  מרפסת מעל החניה המקורה עד קו בניין 2

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

י לכך על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכא
 ימים 91בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

-14טלפון:  42211באר שבע  2הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 6460390

אילת  2ת הנגב ילת, חטיבאבנייה מקומית לתכנון ו
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 14-6063222טלפון: 

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(, 

 .2949 -תשמ"ט 
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 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אילת
 מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 1 /10 /124 /14 
שכונת  191שם התכנית: מבנה צמוד קרקע במגרש 

 אילת - 9שחמון, רובע 
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית ה בניילתכנון ול

 מס'אילת מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול
 4 /10 /422 /44 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 223/ מק/ 4 שינוי
 422/ 10/ 4 וישינ

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:

 אילת מרחב תכנון מקומי :
, שכונת שחמון, 93המגרש ממוקם ברחוב דרך הבשמים 

 אילת - 6רובע 
 X 290021קואורדינטה 
 Y 040030קואורדינטה 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 גושים וחלקות:
 .222מות , מוסדר, חלקות בשל21249גוש 

 מטרת התכנית:
 קביעת זכויות ומגבלות בניה.

 עיקרי הוראות התכנית:
מטר.  2בנייה . תותר בניית בריכה וחדר מכונות בקו 2

 מ'. 2 -מ', מוצע  4 -מאושר 
 241מ"ר, תוספת  241 -: מאושרבנייה . תוספת זכויות 4

מ"ר לקומה  41מ"ר, מתוכם  061 -מ"ר עיקרי. סה"כ 
 .1.11 -מתחת ל

 . 1.11 -. בניית קומה מתחת ל0
 .1. חניה מקורה, מרפסת ומצללה מעל, עד קו בניין 2

 

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

. כל  www.pnim.gov.ilשל משרד הפנים  האינטרנט
קע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה המעוניין בקר

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 91בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

                      טלפון: 42211באר שבע  2הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-6460390

אילת  2אילת, חטיבת הנגב בנייה מקומית לתכנון ו
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 14-6063222טלפון: 

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(, 

 .2949 -תשמ"ט 
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 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אילת
  מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

1 /10 /124 /19 
שכונת  199שם התכנית: מבנה צמוד קרקע במגרש 

 אילת - 9שחמון, רובע 
לחוק התכנון  49זה הודעה, בהתאם לסעיף נמסרת ב
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
  מס'אילת מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

4 /10 /422 /49 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

ניתן להוציא  תכנית שמכוחה והרשאות:בנייה היתרי 
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 223/ מק/ 4 שינוי
 422/ 10/ 4 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אילת - 6, שחמון 49רחוב דרך הבשמים 
 אילת מרחב תכנון מקומי :

 X 290030קואורדינטה 
 Y 040000קואורדינטה 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 גושים וחלקות:
 .214מוסדר, חלק בשלמות  21249גוש 

 מטרת התכנית:
 קביעת זכויות ומגבלות בניה.

 עיקרי הוראות התכנית:
. שינוי קו בניין תת קרקעי למטרת בריכה וח.מכונות 2

 מ'.  4 -מ' מקו מגרש, מאושר  2בלבד. 
 241-''ר, תוספתמ 241-. תוספת זכויות בניה: מאושר4

מ''ר לקומה  41מ''ר מתוכם  061-מ''ר עיקרי. סה''כ
 . 1.11 -מתחת ל

 . 1.11 -. בניית קומה מתחת ל0
 . 1. מרפסת מעל החניה המקורה עד קו בניין 2

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 91בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
חוז מבנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

                     טלפון:  42211באר שבע  2הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-6460390

אילת  2ת הנגב אילת, חטיבבנייה מקומית לתכנון ו
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 14-6063222טלפון: 

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

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

 .2949 -תשמ"ט 
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 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אילת
  מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

1 /10 /111 
 אילת -שם התכנית: הבית המדברי שכונת אופיר 

לחוק התכנון  49רת בזה הודעה, בהתאם לסעיף נמס
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 מס'אילת מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 4 /10 /404 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

ניתן להוציא  תכנית שמכוחה והרשאות:בנייה היתרי 
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 212/ 14/ 4 כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אילת מרחב תכנון מקומי:

 2200המגרש ממוקם בשכונת אופיר, רחוב לוס אנג'לס 
 אילת. -

 X 292140קואורדינטה 
 Y 040630קואורדינטה 

 ת:גבולות התכני
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 גושים וחלקות:
 .60, חלקי חלקות 22מוסדר, חלק בשלמות  21103גוש 

 מטרת התכנית:
הקיימת בנייה תכנית זו מהווה מסגרת תכנונית להסדרת 

 בפועל. 
קיימת תכנית זו מגדירה את זכויות בנייה לאור הסדרת 

 י אילת.   בניה, קוי בניין ותכסית עבור בניין הבית המדבר
 עיקרי הוראות התכנית:

קיימת תכנית זו מגדירה את זכויות בנייה לשם הסדרת 
 בניה, קוי בניין ותכסית עבור בניין הבית המדברי אילת.

 שטח עיקרי::  תוספת זכויות בניה
 מ"ר   4323מאושר:                                 
 מ"ר  0404מוצע:                                    

 שטח שירות:              
 מ"ר   420מאושר:                                    
 מ"ר       420מוצע:                                       

 קביעת קווי בנין כמצוין בתשריט:
 מ' 9.2קו בניין צפוני      
 מ' 3.1קו בניין דרומי     
 מ' 24.91-29.41קו בניין מזרחי    

 מ' 3.1קו בניין מערבי     
 קביעת  קווי בנין למצללה כמצוין בתשריט:

 מ' 0.0קו בניין למצללה  צפוני      
 מ' 4.3קו בניין למצללה  דרומי     
 מ' 9.1-26.1קו בניין למצללה  מזרחי    
 מ'                                  0.2קו בניין למצללה  מערבי    
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 כמצוין בתשריט:הוראות הבינוי 
עבור דירות בקומת קרקע )דירות מס' 

( תותר: הקמת מחסנים 2,4,9,21,23,24,40,46
 מ"ר בקו בניין אפס. 6בחצרות עד 

 מ"ר. 04.11הקמת מצללות עד 
עבור דירות בשאר הקומות תותר: הקמת מצללות 

 מ"ר. 3.41במרפסות עד 
 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר רדים האמורים פתוחים לקהל, וכןשהמש

. כל  www.pnim.gov.ilשל משרד הפנים  האינטרנט
המעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

 ימים 91ך בתולחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול
                  טלפון:  42211באר שבע  2הדרום, התקווה 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-6460390
אילת  2ת הנגב אילת, חטיבבנייה מקומית לתכנון ו

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא , 14-6063222טלפון: 
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(, 

 .2949 -תשמ"ט 
 

 מי: אילתמחוז: דרום, מרחב תכנון מקו
 מס' הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

1  /11 /212 /229 
 שם התכנית: שטח למבני ציבור

לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 229/ 212/ 14/ 4 מס'מקומית 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  שאות:והרהיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 09/ 212/ 14/ 4 שינוי
 212/ 14/ 4 שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 אילת.יישוב: 
 מזרחית  למתחם בגין: רחוב האצטדיון,

 מערבית: דרך ההרים
 התכנית: גבולות

 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
 גושים וחלקות:

 .2חלקי חלקות:  21120גוש: 
 .39חלקי חלקות:  21126גוש: 

 לא מוסדר:
 .2חלקי חלקות:  21131גוש: 
 .2חלקי חלקות:  21130גוש: 
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 X: 193801קואורדינטה 
 Y: 386383קואורדינטה 

 מטרת התכנית:
ה ציבור יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור למבנ

 לרווחת תושבי העיר.
 עיקרי הוראות התכנית:

ממגורים  שצ"פ  ודרכים למבנה ציבור,  ייעוד . שינוי 2
 דרכים ותעלה.

 . קביעת שימושים מותרים.4
 . קביעת הנחיות בינוי.0
 . קביעת קווי בניין.2
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.0

ך הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתארי
עמוד , התשעג, 6292ובילקוט הפרסומים  12/22/4124

 .12/22/4124, בתאריך 342
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 

באר שבע  2מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול
. וכן במשרדי: ועדה 14-6460390טלפון:  42211

אילת   2אילת, חטיבת הנגב בנייה מקומית לתכנון ו
רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה14-6063222טלפון: 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 
 .www.pnim.gov.ilשל משרד הפנים  האינטרנט ובאתר

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אילת

 מס' הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
1 /10 /124 /0 

(  GAIIERY) 9רובע  944, 941ת: מגרשים שם התכני
 441/ מק/ 1מס' קודם  -אילת  9רובע 

לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 3/ 422/ 10/ 4 מס'
איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה:

 התכניתבכל תחום התכנית/בחלק מתחום 
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 223/ מק/ 4 שינוי
 422/ 10/ 4 שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 אילת רחוב: שד ששת הימים  יישוב: 
רח' שד' , דרומית ל6שכונת שחמון, צפון מערב רובע 

 ששת הימים. 
 גבולות התכנית:

 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
 גושים וחלקות:

 .04, 0 - 4חלקות במלואן: מוסדר,  21246גוש: 
 X: 192825קואורדינטה 
 Y: 383875קואורדינטה 
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 מגרשים:
 422/ 10/ 4בהתאם לתכנית  642-640

 422/ 10/ 4בהתאם לתכנית  912
 מטרת התכנית:

 מגורים ג' . ייעוד בינוי בשני מגרשים ב שינוי הנחיות
 עיקרי הוראות התכנית:

 א. איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים.  
 ב. שינוי ההוראות הנוגעות לקומת הקרקע. 

מעל לכניסה בנייה ג. הגדלת מס' הקומות המותר ל
קומות + גג טכני מעל לכניסה  6 -קומות ל 0 -הקובעת מ
 הקובעת. 

 משימוש מסחר לשימוש מגורים.ייה בנד. העברת שטחי 
מ"ר שטח  021למגורים: עד בנייה ה. תוספת של זכויות 

 מ"ר שטח שירות.  461עיקרי ועד 
 64יח"ד לעד  06ו. הגדלת מס' יחידות הדיור מסה"כ 

 יח"ד . 
 מ'.   4.3 -מ' ל 0 -ז. שינוי בקווי הבנין הצידיים מ
 ח. קביעת קווי בנין למצללות . 

 ית מסחרית .ט. ביטול חז
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 6232ובילקוט הפרסומים  20/19/4124

 .22/19/4124, בתאריך 6092
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  2מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 14-6460390טלפון:  42211
אילת   2אילת, חטיבת הנגב בנייה מקומית לתכנון ו

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה14-6063222טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אשדוד
  מס'הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

0 /11 /212 /229 
 ''4שם התכנית: אגני שקוע והחדרה ''יבנה 

לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 229/ 212/ 14/ 0 מס'
איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה:

 בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:ה היתרי בניי

 היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 213/ 10/ 0 שינוי
 220/ 212/ 14/ 0ד/  שינוי
 212/ 14/ 0 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אשדוד.יישוב: 

 אזור תעשיה צפוני חדש
 נית:גבולות התכ

 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
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 גושים וחלקות:
 .42, 29, 26 - 20, 9, 3 - 2חלקי חלקות:  4120גוש: 
 .02, 02, 0 - 4חלקי חלקות:  4122גוש: 
 .4חלקי חלקות:  2441גוש: 
 .40 - 41, 24חלקות במלואן:  2444גוש: 
 .44 - 42, 29, 23 - 20, 9, 3חלקי חלקות:  2444גוש: 

 ית:מטרת התכנ
 . איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים. 2
 -מאזור רזרבה לתעשיה  אחסנה ויעור לייעוד . שינוי 4

 מתקנים הנדסיים, שפ"פ ודרך.
מתקנים הנדסיים,  -מאזור אגני החדרה ל ייעוד . שינוי 0

 תעשיה, שפ"פ ודרך. 
 . קביעת זכויות בניה.2
 . קביעת תנאים למתן היתרי בניה. 0
ראות בדבר מגבלות לאזור אגני החדרה . קביעת הו6

 למי קולחין.  
 . יצירת מעבר לכלי רכב לאזור המתקנים ההנדסיים.3

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשסט, עמוד 0932ובילקוט הפרסומים  46/16/4119

 .49/16/4119, בתאריך 2612
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 

באר שבע  2מחוז הדרום, התקוה בנייה ון וללתכנ
. וכן במשרדי: ועדה 14-6460390טלפון:  42211

אשדוד  21אשדוד, הגדוד העברי בנייה מקומית לתכנון ול
רשאי לעיין מעוניין , וכל ה14-4020012טלפון:  33211

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 
 .www.pnim.gov.ilשל משרד הפנים  האינטרנט ובאתר

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אשקלון

 מס' הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
4  /10 /292 

 ג' אשקלון -שם התכנית: תחנת שאיבה שכונת ברנע ב' ו
לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 292/ 10/ 2 מס'

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 260/ 10/ 2 שינוי

 2/ 221/ 10/ 2 ביטול
 / א20תמ''א/  אישור ע"פ תמ"א

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

  חוב: אמנון.אשקלון ריישוב: 
 ג'-אשקלון שכונת ,ברנע ב' ו
מגרש  -מגרש חנייה , בדרום  –גבולות התכנית :בצפון 

 חוף רחצה  -חנייה, במערב 
 ג'.-רח' רפאל איתן, שכונת ברנע ב' ו–במזרח 
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 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .002, 020, 01חלקי חלקות:  2906גוש: 
 .046חלקות במלואן:  2966גוש: 
 .040, 2חלקי חלקות:  2966גוש: 

 X: 159450קואורדינטה 
 Y: 623150קואורדינטה 

 מגרשים:
242A  260/ 10/ 2בהתאם לתכנית 

 260/ 10/ 2בהתאם לתכנית  40
 מטרת התכנית:

 הקמת תחנת שאיבה ומצפור
 עיקרי הוראות התכנית:

 חים ומתקנים הנדסיים.של  דרך לשטחים פתוייעוד . שינוי 2
מ', לכל אורך  0 -מ'  ל 20 -. שינוי בקו בניין מדרך מ4

 תא השטח עבור תחנת השאיבה.
 )קו בניין לרח' רפאל איתן(   
 . קביעת תנאים למתן היתר בניה.0
 . הנחיות לעיצוב נופי2
 ופיתוח.בנייה . קביעת הוראות 0
 עבור מתקן הנדסיבנייה .  קביעת זכויות 6

 

על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך  הודעה
עמוד , התשעב, 6204ובילקוט הפרסומים  20/13/4124

 .19/14/4124, בתאריך 0302
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 

באר שבע  2מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול
. וכן במשרדי: ועדה 14-6460390טלפון:  42211

אשקלון   3אשקלון, הגבורה ייה בנמקומית לתכנון ול
רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה14-6394000טלפון: 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 
 של משרד הפנים  האינטרנט ובאתר

www.pnim.gov.il. 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר שבע
 . מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

1 /11 /211 /121 
רח' וילנסקי  2111שם התכנית: מגורים במגרש מס' 

 באר שבע -, שכ' נאות לון 11משה 
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 מס'ת באר שבע מופקדת תכנית מפורטבנייה לתכנון ול

0 /14 /214 /424 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:בנייה היתרי 
 היתרים או הרשאות
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 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 4124/ מק/ 0 שינוי
 42/ 214/ 14/ 0 שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 שבע-ארב מרחב תכנון מקומי : 
, שכונת 00שטח התכנית נמצא ברחוב וילנסקי משה 

 שבע.-נאות לון, באר
 X   233240קואורדינאטה 

 Y 034460קואורדינאטה   
 גבולות התכנית:

 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
 גושים וחלקות:

 .09, 04, חלקי חלקות 03מוסדר, חלק בשלמות  04009גוש 
 מטרת התכנית:

 2414במגרש מגורים )תא שטח( מס' בנייה הגדלת היקפי 
 , שכונת נאות לון, באר שבע.00ברחוב וילנסקי משה 

 עיקרי הוראות התכנית:
-ל 20%-הגדלת זכויות הבנייה למטרה עיקרית מ  4.4.2
60%. 
 01+  06%) 20% -הגדלת התכסית המירבית מ  4.4.4

 .22% -מ"ר לחניה מקורה( ל
צוניות פתוחות קביעת תנאים להקמת מדרגות חי  4.4.0

ולעמודים וקורות מבטון המהווים חלק בלתי נפרד 
 המבנה. מקונסטרוקציית

 שינוי קווי בניין בהתאם לבנייה הקיימת.  4.4.2
קביעת קווי בנין לסככת רכב ולעמודים וקורות מבטון  4.4.0

 המהווים חלק בלתי נפרד מקונסטרוקציית המבנה.
 קביעת תנאים למתן היתרי בניה.  4.4.6
 קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.  4.4.3

 

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

. כל  www.pnim.gov.ilשל משרד הפנים  האינטרנט
המעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 

עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי  את
 ימים 91בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

                   טלפון: 42211באר שבע  2הדרום, התקוה 
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה  .14-6460390

באר  4נחם באר שבע, בגין מבנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא , 14-6260413שבע טלפון: 

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

והל )סדרי נבנייה מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

 .2949 -תשמ"ט 
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 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:באר שבע
 מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

1 /10 /210 /91 
שם התכנית:המוסד לביטוח לאומי, מרכז אזרחי, באר 

 שבע
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –תשכ"ה הוהבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מס' באר שבע מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

0 /10 /210 /64 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 ות הבאות:המתייחסת לתכני

 מספר התכנית סוג היחס
 00/ 210/ 10/ 0 שינוי
 29/ 210/ 10/ 0 שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 6מרכז אזרחי, רח' וולפסון , באר שבעיישוב: 
 קריית הממשלה, רחוב התקווה באר שבע

 X 241440קואורדינטה 
 Y 034311קואורדינטה 

 גבולות התכנית:
 כחול רצוףכמסומן בתשריט בקו 

 גושים וחלקות:
 .9מוסדר, חלקי חלקות  04120גוש 
 .42מוסדר, חלקי חלקות  04126גוש 

 מטרת התכנית:
הגדלת מתחם המינהל הציבורי עבור המוסד לביטוח 

 במרכז אזרחי באר שבע. 01, 49לאומי במגרשים 
 עיקרי הוראות התכנית:

 . קביעת זכויות בניה.2
 יסה הקובעת.. קביעת מספר קומות מעל הכנ4
 קרקעית.-. קביעת הנחיות ומגבלות בנייה עבור חניה תת0
 ממסחר למבנים ומוסדות ציבור למנהל ציבורי.ייעוד . שינוי 2
 . קביעת קווי בנין.0
 . קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי.6
 . קביעת שלבי ביצוע התוכנית.3
 . קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה.4

 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 
פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים  ממועד

מחוז בנייה בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול
                      טלפון: 42211באר שבע  2הדרום, התקוה 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-6460390
באר  4באר שבע, בגין מנחם בנייה מקומית לתכנון ול
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התנגדות לתכנית לא , 14-6260413שבע  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(, 

 .2949 -תשמ"ט 
 

 שבע מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר
 מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 1 /10 /291 /00 
רח' יעקב חזן  90שם התכנית: מגורים במגרש מס' 

 באר שבע -, שכונת רמות 19
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מקומית מחוז הדרום ובמשרדי הועדה הבנייה לתכנון ול
 מס'באר שבע מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

1 /10 /291 /00 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:בנייה היתרי 
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 0/ 02/ במ/ 0 שינוי
 

 מם:השטחים הכלולים בתכנית ומקו
 באר שבע מרחב תכנון מקומי :

, שכונת רמות, באר 49המגרש ממוקם ברחוב יעקב חזן 
 שבע

 X 244641קואורדינאטה 
 Y 036100קואורדינאטה 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 גושים וחלקות:
 .249, חלקי חלקה 69מוסדר, חלק בשלמות  04294גוש 

 מטרת התכנית:
חסן נפרד מהבית במגרש )תא שטח( ומבנייה הוספת 

, שכונת 49המיועד למגורים א', רחוב יעקב חזן  63מס' 
 רמות, באר שבע.

 עיקרי הוראות התכנית:
 -הגדלת זכויות בנייה למטרה עיקרית מ        4.4.2
 . 60%-ל 20%
  24% -הגדלת תכסית קרקע מירבית מ   4.4.4

 .04% -ל
פרד קביעת הנחיות להקמת מחסן נ  4.4.0

 מהבית, כולל קביעת קווי בניין עבורו.
קביעת הנחיות לקירוי של שתי מקומות   4.4.2

 החניה, כולל שינוי בהוראות בינוי ועיצוב אדריכלי.
הסדרת קווי הבניין בהתאם לבנייה   4.4.0

הקיימת ושינויים נקודתיים בקווי הבניין עבור קורות בטון 
 וגגוני הצללה.

 יצוב אדריכלי. קביעת הנחיות ע  4.4.6
 קביעת תנאים להוצאת היתרי הבניה.  4.4.3
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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
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

וכן כל הזכאי לכך על פי  את עצמו נפגע על ידי התכנית,
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

                   טלפון: 42211באר שבע  2הדרום, התקוה 
די ועדה . העתק ההתנגדות יומצא למשר14-6460390

באר  4חם באר שבע, בגין מנבנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא , 14-6260413שבע  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
כויות חוקר וסדרי עבודתו(, בהתנגדויות לתכנית סמ

 .2949 -תשמ"ט 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר שבע
 מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 1 /10 /121 /20 
ברח' אלברט  90שם התכנית: מגורים במגרש מס' 

 באר שבע -, שכונת רמות 4מנדלר 
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –כ"ה התשוהבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 מס'באר שבע מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

0 /10 /420 /20 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:בנייה היתרי 
 היתרים או הרשאות

 הבאות: המתייחסת לתכניות
 מספר התכנית סוג היחס

 240/ במ/ 0 שינוי / כפיפות 
 4140/ מק/ 0 שינוי / כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 שבע-מרחב תכנון מקומי: באר
, ברחוב אלברט 63שטח התכנית ממוקם במגרש מס' 

 באר שבע -, רמות 2מנדלר 
 X  242,941קואורדינטה 
 Y  030,420קואורדינטה 

 ולות התכנית:גב
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 גושים וחלקות:
 )ארעי(. 6, לא מוסדר, חלק בחלקות 04160גוש 

 מטרת התכנית:
 63למבנה מגורים במגרש מס' בנייה הגדלת זכויות 

 באר שבע. -, רמות 2ברחוב אלברט מנדלר 
 עיקרי הוראות התכנית:

 -קע מלמטרת שירות מתחת לקרבנייה א. הגדלת זכויות 
 מ"ר. 263 -מ"ר ל 61

 ב. קביעת קווי בנין עבור בריכה.
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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
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

ת, וכן כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי התכני
 ימים 61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

                   טלפון:  42211באר שבע  2הדרום, התקוה 
משרדי ועדה . העתק ההתנגדות יומצא ל14-6460390

באר  4נחם באר שבע, בגין מבנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא , 14-6260413שבע 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
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, בהתנגדויות לתכנית 

 .2949 -תשמ"ט 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר שבע
 מס'הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

 1 /10 /111 /9 
רחוב נתן ילין  1101שם התכנית: מגורים במגרש מס' 

 שכונת רמות 4מור 
לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 9/ 414/ 10/ 0 מס'

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 414/ 10/ 0 שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .  4מור -ב: יליןבאר שבע רחויישוב: 
, שכ' רמות, 4שטח התכנית נמצא ברח' נתן ילין מור 

 שבע.-באר
 גבולות התכנית:

 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
 גושים וחלקות:

 .61חלקות במלואן: מוסדר,  04423גוש: 
 .226חלקי חלקות: מוסדר,  04423גוש: 

 X: 183135קואורדינטה 
 Y: 575970קואורדינטה 

 מגרשים:
 414/ 10/ 0בהתאם לתכנית  0130

 מטרת התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה, הגדלת תכסית ושינוי קווי בניין 

  0130במגרש מגורים )תא שטח( מס' 
 , שכ' רמות, באר שבע.4ברח' נתן ילין מור 

 עיקרי הוראות התכנית:
-מ"ר ל 262-הגדלת זכויות הבנייה למטרה עיקרית מ•

 (.60%מ"ר )עד  463
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בנייה למטרת שרות מעל המפלס  הגדלת זכויות•
מ"ר,    4מ"ר )מחסן  21-מ"ר ל 42-הכניסה הקובעת מ

 מ"ר(. 24מ"ר, ממ"ד  41חנייה מקורה 
 ביטול זכויות בנייה לעליית גג.•
 .29% -ל 20% -הגדלת תכסית קרקע מרבית מ•
 שינוי קווי בניין בהתאם לבנייה הקיימת.•
רות בטון עם קביעת קווי בניין למחסן נפרד מהבית, קו•

 תמיכה ומדרגות חיצוניות.
קביעת הוראות לבניית מחסן נפרד מהבית, קורות בטון •

 עם תמיכה המהוות חלק בלתי נפרד קונסטרוקציה 
 של הבית ומדרגות חיצוניות.   
 קביעת תנאים למתן היתרי בניה.•
 קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.•

תאריך הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים ב
, התשעג, עמוד 6299ובילקוט הפרסומים  14/22/4124

 .29/22/4124, בתאריך 2114
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 

באר שבע  2מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול
. וכן במשרדי: ועדה 14-6460390טלפון:  42211

באר  4באר שבע, בגין מנחם בנייה מקומית לתכנון ול
רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה14-6260413לפון: שבע  ט

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 
 .www.pnim.gov.ilשל משרד הפנים  האינטרנט ובאתר

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר שבע

 מס'הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
 1 /10 /110 /9 

ב בר הלל ברחו A 121שם התכנית: מגורים במגרש 
 רמות באר שבע 9יהושע 

לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 6/ 410/ 10/ 0 מס'
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 ת:המתייחסת לתכניות הבאו 

 מספר התכנית סוג היחס
 3/ 6/ במ/ 0 שינוי
 2/ 6/ במ/ 0 שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .  6באר שבע רחוב: בר הלל יהושע יישוב: 
 , מגורים א' בשכונה רמות A121מגרש  

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 גושים וחלקות:
 .222 חלקות במלואן:מוסדר,  04261גוש: 
 .294חלקי חלקות: מוסדר,  04261גוש: 

 X: 181400קואורדינטה 
 Y: 575400קואורדינטה 
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 מגרשים:
A 121  2/ 6/ במ/ 0בהתאם לתכנית 

 מטרת התכנית:
והנחיות בינוי במגרש מגורים בנייה שינויים בדבר זכויות 

A121  שכונה רמות.6ברח' בר הלל , 
 עיקרי הוראות התכנית:

 -מ"ר ל 201 -למטרה עיקרית מבנייה ת . הגדלת זכויו2
 מ"ר 203

 . שינוי  בינוי סטנדרטי 4
 מ"ר. 242. קביעת  תכסית מרבית 0
 . שינוי קווי  בניין  2
 . קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי0
 . קביעת תנאים למתן היתר בניה6

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
עמוד , התשעב, 6232סומים ובילקוט הפר 40/21/4124

 .22/19/4124, בתאריך 6094
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 

באר שבע  2מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול
. וכן במשרדי: ועדה 14-6460390טלפון:  42211

באר  4באר שבע, בגין מנחם בנייה מקומית לתכנון ול
רשאי לעיין בה יין מעונ, וכל ה14-6260413שבע  טלפון: 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,  ובשעותבימים 
 .www.pnim.gov.ilשל משרד הפנים  האינטרנט ובאתר

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נתיבות

 מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 11 /10 /219 /11 

באזור  A0שם התכנית: מגרש למסחר ותעסוקה 
 תעשיה, נתיבות

לחוק התכנון  49זה הודעה, בהתאם לסעיף נמסרת ב
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
/ 44 מס'נתיבות מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

10 /216 /41 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
חה ניתן להוציא תכנית שמכו והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 20/ 216/ 10/ 44 שינוי
 2/ 216/ 10/ 44 שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 נתיבות  יישוב: 
 אזור התעשייה נתיבות, רח' בעלי המלאכה

 X 262401קואורדינטה 
 Y 092901קואורדינטה 
 כנית:גבולות הת

 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
, חלקי חלקה רישום ישן 6גוש שומא  גושים וחלקות:

23. 
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 222/30הערה: ראה תוכנית לצרכי רישום 
 מטרת התכנית:

יצירת מסגרת תכנונית להקמת שטח למסחר ותעסוקה 
בא.ת. נתיבות ע"י שינויים ביעודי קרקע וקביעת זכויות 

 ומגבלות בניה.
 תכנית:עיקרי הוראות ה

מגרשים ושינוי ייעודם מאזור תעשייה  4א. איחוד 
 ומלאכה למסחר ותעסוקה.

ב. הגדרת השימושים והתכליות המותרים למסחר 
 ותעסוקה.

 ג. הגדרת זכויות ומגבלות בניה.
 ד. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר ל, וכןשהמשרדים האמורים פתוחים לקה

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה משרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבעתונים, ל

                    טלפון:  42211באר שבע  2הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-6460390

נתיבות  2נתיבות, שד ירושלים בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא , 14-9904300טלפון:  41411

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

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

 .2949 -תשמ"ט 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נתיבות
 מס'הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

 11 /10/ 214 /10 
 שם התכנית: מגרש למסחר באזור תעשיה נתיבות

לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 43/ 212/ 10/ 44 מס'
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 6/ 212/ 10/ 44 שינוי
 4/ 212/ 10/ 44 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 נתיבות   יישוב: 

אזור התעשיה נתיבות, רח' בעלי המלאכה, רח' המסגר 
 ורח' האומן.

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 גושים וחלקות:
 .04חלקות במלואן: מוסדר,  09040וש: ג
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 .60 - 62, 61חלקי חלקות: מוסדר,  09040גוש: 
 X: 161700קואורדינטה 
 Y: 592050קואורדינטה 

 מגרשים:
 6/ 212/ 10/ 44בהתאם לתכנית  2

 מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שטח למסחר בא.ת. 

ת ומגבלות נתיבות ע"י שינויים ביעודי קרקע וקביעת זכויו
 בניה.

 עיקרי הוראות התכנית:
הקרקע מאזור תעשייה ושפ"פ למסחר ייעוד א. שינוי 

 ומשפ"פ לדרך.
 ב. הגדרת השימושים והתכליות המותרות למסחר. 

 ג. הגדרת זכויות, הוראות ומגבלות בניה.
 ד. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 6292ובילקוט הפרסומים  43/19/4124

 .12/22/4124, בתאריך 300
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 

באר שבע  2מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול
. וכן במשרדי: ועדה 14-6460390טלפון:  42211

נתיבות  2נתיבות, שד ירושלים בנייה מקומית לתכנון ול
רשאי לעיין מעוניין , וכל ה14-9904300 טלפון: 41411

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 
 .www.pnim.gov.ilשל משרד הפנים  האינטרנט ובאתר

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: קרית גת

  מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
9 /11 /241 /2 

 12מתחם  –שם התכנית: קרית גת צפון 
לחוק התכנון  49בזה הודעה, בהתאם לסעיף  נמסרת

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
/ 9 מס'קרית גת מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

14 /221 /2 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
וחה ניתן להוציא תכנית שמכ והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 464/ 14/ 6ד/  שינוי

 202/ 10/ 6 ביטול
 221/ 14/ 9 פירוט

 2/ א/ 03תמא/  כפיפות
 24/ 22/ 2תממ/  אישור ע"פ תמ"מ

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 קרית גת  יישוב: 
 00מצפון לדרך מס'  ,21מזרחית לדרך מס' 

 X 233,301קואורדינטה 
 Y 620,111קואורדינטה 
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 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 : שקמים.מרחבי תכנון גובלים
 גושים וחלקות:

, 26, 21, 9, 4, 3, 2, 4, מוסדר, חלקי חלקות 0141גוש 
41 ,42 ,44. 

 מטרת התכנית:
בנים ומתקנים הקמה ופיתוח של שכונת מגורים, כולל מ

 לשירות הציבור ושטחי פארק עירוני.
 עיקרי הוראות התכנית:

 . תכנית ללא איחוד וחלוקה. 2
. הגדרת סך כל השטחים שנקבעו בתכנית מס' 4

לצרכי ציבור, כמפורט להלן: מבנים  ומוסדות  221/14/9
ציבור, מבנים ומוסדות ציבור לחינוך, דרכים, דרכים 

 פתוחים. משולבות ושטחים ציבוריים
 . הרחבה, התוויה ושינוי דרכים.0
. קביעת השימושים המותרים והוראות הבנייה עבור כל 2

 אחד מיעודי הקרקע.
 . פירוט זכויות הבנייה עבור כל אחד מייעודי הקרקע.0
 ולאכלוס.בנייה . קביעת התנאים למתן היתר 6
. קביעת הוראות לפיתוח השטח, הקמת חיץ אקוסטי 3

ות תשתית כגון: דרכים, ביוב, ניקוז, והתוויית מערכ
 חשמל, גז וכדומה.

 . קביעת הנחיות לבינוי ולעיצוב אדריכלי.4
 . קביעת הנחיות סביבתיות.9

 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
ע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה בקרקמעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

                   טלפון: , 42211באר שבע  2הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-6460390

 , 14-6440694לפון: , טקרית גתבנייה מקומית לתכנון ול
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 תכנון והה
 .2949 -חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: בני שמעון

 מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
02 /11 /011 /90 

 דרך גישה לסנסנה - 0110שם התכנית: דרך מס' 
התכנון לחוק  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מס' בני שמעון מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

02 /14 /010 /90 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
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תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 שאותהיתרים או הר

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 010/ 14/ 3 שינוי
 44/ 010/ 14/ 3ד/  שינוי
 44משד/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

,  דרך הגישה לישוב סנסנה, בין דרך מס' 0400דרך מס' 
 .61לדרך מס'  004

 X 291401קואורדינטה 
 Y 040011קואורדינטה 
 כנית:גבולות הת

 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
 יו"שמרחב תכנון גובל: 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 מספרי חלקות בחלקן מספר גוש
211429/2 2,4,3 
211429/4 0,2,3 

211429 3,4,9,21,22,26,24,29,41,
42,42 

 מטרת התכנית:
 התווית דרך גישה לישוב סנסנה.

 עיקרי הוראות התכנית:
 .א. ליעד שטחים לדרך

 ב. לקבוע הנחיות ומגבלות בתחום התכנית.
ג. ליעד את השטח המסומן לדרך להקמת דרכים, מתקני 
דרך, מבני שירות, גשרים, גשרונים, מעברים, תעלות, 

 גדרות, קירות   
תומכים וכן לביצוע כל עבודות חפירה, עבודות בניה,    

 עבודות    סלילה, מילוי והריסה הכרוכים בסלילת הדרך.
ליעד שטחים בתחום התכנית מקרקע חקלאית ויער ד. 

 לדרך, לטיפול נופי.
 ה. לבטל דרכים כנדרש על ידי התכנית.

 ו. לקבוע הוראות לביצוע הדרך.
 ז. להסדיר הסתעפויות וצמתים.

 ח. להסדיר ניקוז בתחום התכנית.
ט. בשטח הכלול בתוכנית ניתן יהיה באמצעות היתר 

 לאפשר התוויית שביל אופניים.
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 

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

בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  91בתוך ות לחוק, רשאי להגיש התנגד 211סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול
                      טלפון: 42211באר שבע  2הדרום, התקוה 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-6460390
קמה  בני שמעון, בית קמה  ביתבנייה מקומית לתכנון ול
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התנגדות לתכנית לא , 14-6403941טלפון:  40011
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(, 

 .2949 -תשמ"ט 
 

 ום, מרחב תכנון מקומי: בני שמעוןמחוז: דר
 מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

02 /10 /241 /4 
 שם התכנית: מבנים חקלאיים , מושב תדהר

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

ת מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומיבנייה לתכנון ול
מס' בני שמעון מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

02 /10 /220 /2 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 010/ 14/ 3 שינוי

 06/ 010/ 14/ 3 מופקדת
 41/ 010/ 14 /3 כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 תדהר   יישוב: 
 למושב תדהר 40חלקה חקלאית בצמוד לדרך מס' 

  X       262111 קואורדינאטה
  Y 043211 קואורדינאטה

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 גושים וחלקות:
 .2ה י חלקמוסדר, חלק 211092גוש 

 מטרת התכנית:
מסגרת תכנונית להקמת מבנים חקלאיים במושב  יצירת

 תדהר.
 עיקרי הוראות התכנית:

 קביעת קווי בניין.• 
 קביעת שימושים מותרים בקרקע חקלאית.• 
 בדבר:בנייה קביעת הנחיות והוראות • 
 קביעת זכויות ומגבלות בניה. -   
 קביעת הנחיות בינוי ועיצוב. -   
 קביעת תנאים לקבלת היתר. -   

 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך  לחוק, רשאי להגיש התנגדות 211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
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מחוז בנייה בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול
                      טלפון: 42211באר שבע  2הדרום, התקוה 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-6460390
מה בני שמעון, בית קמה  בית קבנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית לא , 14-6403941טלפון:  40011
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(, 

 .2949 -תשמ"ט 
 

 , מרחב תכנון מקומי:חבל אילותמחוז: דרום
 מס' הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

21 /11 /290 
 שם התכנית:מרכז מסחרי אילות

לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 260/ 14/ 24 מס'מקומית 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:י בנייה היתר
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות: 
 מספר התכנית סוג היחס

 212/ 14/ 4 שינוי
 20/ 212/ 14/ 4 שינוי
 02/ 212/ 14/ 4 שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 אילות.יישוב: 
תקן , צפונית למ91מקום: אילות, מזרחית לכביש מס' 

 הסבחה -ההתפלה של מקורות 
 X  296911קוארדינטות 
                044411 Y 

 גבלות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 גושים וחלקות:
 בהסדר.

 .21166, 21104גושים בחלקיות: 
 מטרת התכנית:

יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתחם מסחרי ותחנת 
 דלק בכניסה לעיר אילת.

 ת התכנית:עיקרי הוראו
לאזור מסחרי, בנייה הקרקע משטח לא לייעוד . שינוי 2

שטח שירותי דרך, שטח למתקנים הנדסיים, דרכים 
 ושצ"פ מיוחד.

מ"ר  21,111 -לאזור מסחרי כבנייה . קביעת שטחי ה4
 מ"ר עיקרי. 641 -עיקרי ותחנת תדלוק 

 . קביעת התכליות המותרות בכל תא שטח.0
 והוראות בניה.בנייה יתרי . קביעת התנאים למתן ה2

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשסז, עמוד 0603ובילקוט הפרסומים  20/10/4113

 .01/12/4113, בתאריך 4031
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  2מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

משרדי: ועדה . וכן ב14-6460390טלפון:  42211
              חבל אילות,  אילות  טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה בימים מעוניין , וכל ה14-6000429
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: ערבה תיכונה
 022/ 10/ 01 מס'אישור תכנית מפורטת  הודעה בדבר

 (0114/ מק/ 01שם התכנית: חניון מואה )מספר קודם 
לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 022/ 10/ 01 מס'

איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה:
 חלק מתחום התכניתבכל תחום התכנית/ב

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 439/ 14/ 21 שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מועצה אזורית ערבה תיכונה

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 גושים וחלקות:
 .2, 0חלקי חלקות:  09120גוש: 

 מטרת התכנית:
ור שרותי יציאה לדרך" לדרך, שצ"פ, מ"אזייעוד א. שינוי 

 חניה, בניני ציבור ומתקנים הנדסיים. 
 מ"שטחים פתוחים" לקרקע חקלאית.ייעוד שינוי     

 ב. חלוקת "אזור שרותי יציאה לדרך" למגרשים.
 למגרשים.בנייה ג. שינוי וקביעת זכויות 

 ד. שינוים בהוראות בינוי ועיצוב אדריכלי וקווי בניה. 
הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על 

עמוד , התשעב, 6202ובילקוט הפרסומים  21/10/4124
 .22/16/4124, בתאריך 2322

 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  2מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 14-6460390טלפון:  42211
ערבה תיכונה, ספיר  ספיר  , וכל  בנייהמקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין ה
של משרד  האינטרנט האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:רמת נגב
 מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 11 /10 /211 /22 
 חדר טרפ"ו -ריון שם התכנית: מדרשת בן גו

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
  מס'רמת נגב מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

41 /10 /241 /22 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
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תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:בנייה  היתרי
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / א4/ 241/ 14/ 41 שינוי
 0142/ מק/ 41 שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 מדרשת בן גוריון יישוב: 
 4אזור דרומי למדרשת בן גוריון, בסמוך לדרך מס' 

 X 234311ינטה קואורד
 Y 049111קואורדינטה 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 גושים וחלקות:
 .21מוסדר, חלקי חלקות  09140גוש 

 מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת חדר טרפ"ו בשטח 

 לבנייני ציבור במדרשת בן גוריון.
 עיקרי הוראות התכנית:

 טרפ"ו.. קביעת תא שטח להקמת חדר 2
 . קביעת שימושים, הנחיות ומגבלות בנייה.4
 . קביעת תנאים למתן התרי בנייה.0

 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי  את
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

               טלפון: 42211באר שבע  2הדרום, התקוה 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה  . העתק14-6460390

                          לפון:טרמת נגב, בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 14-6062249

אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

והל בהתנגדויות לתכנית )סדרי נבנייה לתקנות התכנון וה
 .2949 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:שמעונים

 מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
0 /11 /201 /19 

 שם התכנית: מבנים ומוסדות ציבור תל שבע
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית  ,2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
/ 3 מס'שמעונים מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

14 /234 /46 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
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 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית היחס סוג

 2/ 234/ 14/ 3 שינוי
 20/ 234/ 14/ 3 שינוי
 203/ 10/ 3 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
   2שכונה , בעתל שיישוב: 

 X 246201קואורדינטה 
 Y 034401קואורדינטה 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 גושים וחלקות:
 .2לקי חלקות , לא מוסדר, ח211109גוש 

 מטרת התכנית:
וחלוקת בנייה יצירת מסגרת תכנונית למתן זכויות 

בתל  2מגרשים בשטח מבנים ומוסדות ציבור בשכונה 
 שבע.

 עיקרי הוראות התכנית:
המירביים למבנים ומוסדות בנייה א. קביעת שטחי ה

 מ"ר המהווים שטחים עיקריים. 22,943 -ציבור ל
ימושים באזור מבנים ב. קביעת תכליות, מגבלות וש

 ומוסדות ציבור.
תאי שטח וקביעת קווי בניין  0ג. קביעת חלוקת השטח ל 

 המירביים במגרשים.
 ד. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

 ה. קביעת מבנים להריסה
 .בנייה ו. קביעת התנאים למתן היתרי 

 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר ם פתוחים לקהל, וכןשהמשרדים האמורי

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

                   טלפון: 42211באר שבע  2הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-6460390

                טלפון:שדרות  שמעונים,בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 14-6499696

לא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר א
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה
 .2949 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: שמעונים

 מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 0 /10 /111 /11 

 שגב שלום - 4שכונה  219שם התכנית: מגרש 
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
  מס'שמעונים מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

3 /10 /441 /44 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
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תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:בנייה היתרי 
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 292/ במ/ 3 שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שמעונים מרחב תכנון מקומי:

 שגב שלום - 4שכונה  219מגרש 
 : X 184375קואורדינטה 
 Y  :566862קואורדינטה 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 ושים וחלקות:ג
 .6מוסדר, חלקי חלקות  09334גוש 

 מטרת התכנית:
שכונה  219למגרש מגורים א' מס' בנייה הגדלת זכויות 

 בישוב שגב שלום. 4
 עיקרי הוראות התכנית:

 -ל 21% -' מבמגרש מגורים אבנייה א. הגדלת אחוזי 
 עיקרי + שטחי שירות.      91%

 ב. קביעת השימושים המותרים והמגבלות.
 ג. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

 ד. קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי.
 יח"ד. 0 -ה. קביעת מס' יח"ד ל

 

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

. כל  www.pnim.gov.ilשל משרד הפנים  האינטרנט
המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

 ימים 91בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 
דעה המאוחרת בין הפרסומים ממועד פרסומה של ההו

מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול
                   טלפון: 42211באר שבע  2הדרום, התקוה 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-6460390
                שמעונים, שדרות  טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול

תכנית לא תתקבל ולא תידון התנגדות ל, 14-6499696
אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה
 .2949 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: שמעונים

  מס'ר הפקדת תכנית מפורטת הודעה בדב
0 /10 /100 /4 

 שם התכנית: תחנת סניקה לביוב מבטחים
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
  מס' שמעונים מופקדת תכנית מפורטתבנייה לתכנון ול

3 /10 /400 /2 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
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תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 0/ 400/ 10/ 3 שינוי
 02תמא/  כפיפות
 22/ 2תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
  דרומית למושב מבטחים, טחיםמביישוב: 

 בתחום מועצה אזורית: אשכול
 X 220.061קואורדינטה דרום צפון    
 Y 032.031קואורדינטה מערב מזרח 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 גושים וחלקות:
 .09, 4, 6מוסדר, חלקי חלקות  211499גוש 

 מטרת התכנית:
תחנת  –ן הנדסי יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתק

 סניקה לביוב.
 עיקרי הוראות התכנית:

למתקן הנדסי ייעוד קרקע משטח ללא ייעוד א. שינוי 
 ולקרקע חקלאית והוספת זיקת הנאה. 

 ב. קביעת שימושים מותרים.
 לשטחים עיקריים ולשטחי שרות.בנייה ג. קביעת זכויות 

 ד. קביעת הנחיות ומגבלות בניה.
 היתרי בניה.ה. קביעת תנאים להוצאת 

 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך י להגיש התנגדות לחוק, רשא 211סעיף 

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

                       טלפון: 42211באר שבע  2הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-6460390

 , 14-6499696טלפון: שמעונים, בנייה מקומית לתכנון ול
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
 .2949 -חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 כנון מקומי: שמעוניםמחוז: דרום, מרחב ת

 מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 0 /10 /141 /14 

 חורה - 24, מגרש 21שם התכנית: שכונה 
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
  מס'שמעונים מופקדת תכנית מפורטת ייה בנלתכנון ול

3 /10 /421 /42 
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 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 421/ 10/ 3 שינוי
 0/ 421/ 10/ 3 שינוי

 
 קומם:השטחים הכלולים בתכנית ומ

 שמעונים מרחב תכנון מקומי :
 חורה - 21שכונה  22מגרש מס' 

 X 290430קואורדינטה 
 Y 034430קואורדינטה 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 גושים וחלקות:
 .34, חלקי חלקות 3, מוסדר, חלק בשלמות 211003גוש 
 , לא מוסדר.211124גוש 

 מטרת התכנית:
ן, הגדלת זכויות בניה, תוספת קומה שינוי קווי בני

שלישית, תוספת חזית מסחרית, הוספת שתי יח"ד 
שכ'  22למגרש והריסת חלק ממבנה קיים במגרש מס' 

 חורה. - 21
 עיקרי הוראות התכנית:

 שינוי קווי בניין  כמסומן בתשריט .•  
 -הגדלת שטחי הבנייה המירביים באזור מגורים א' מ•  

מ"ר המהווה  622"ר מתוכם מ 330) 211% -ל 21%
 שטחים  עיקריים(.

סימון להריסה של מבנה )קיים(, למעט קטע מבנה •  
 21בחזית המגרש שישמש לחזית מסחרית בגודל של 

 מ"ר. 
 יח"ד. 2יח"ד, כך שסה"כ במגרש יהיו  4תוספת •  
 תוספת קומה שלישית למבנה.•  
 קביעת התכליות והשימושים.•  
 וי ופיתוח.קביעת הוראות בינ•  
 קביעת תנאים למתן היתר בניה.•  

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

. כל  www.pnim.gov.ilשל משרד הפנים  האינטרנט
ה המעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרוא

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

                     טלפון: 42211באר שבע  2הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-6460390

                  שמעונים, שדרות  טלפון:בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 14-6499696

אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית יה בנילתקנות התכנון וה
 .2949 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
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 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: שמעונים
 מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 0 /10 /021 /11 
 ערערה בנגב -א'  4שכונה  4שם התכנית: מגרש 

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה  והבניה,

מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 מס'שמעונים מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

3 /10 /021 /41 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:בנייה היתרי 
 היתרים או הרשאות

 ניות הבאות:המתייחסת לתכ
 מספר התכנית סוג היחס

 046/ 10/ 3 שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שמעונים מרחב תכנון מקומי:

 ערערה בנגב. -א' 2שכונה  2מגרש 
 X 412224קואורדינטה 
 Y 064901קואורדינטה 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 גושים וחלקות:
 .292חלקי חלקות מוסדר,  211049גוש 
 .42בשלמות  המוסדר, חלק 211001גוש 

 מטרת התכנית:
-2שכונה  2למגרש מגורים א' מס' בנייה הגדלת זכויות 

 א' ערערה בנגב.
 עיקרי הוראות התכנית:

 -ל 21% -למגרש מגורים א' מבנייה א.  הגדלת אחוזי 
 עיקרי +שטחי שירות.  91%

מ' בחלק בהתאם  2.0 -ל 0 -ב.  שינוי קוו בנין אחורי מ
 לבינוי הקיים.   

 ג.  קביעת השימושים המותרים והמגבלות.
 ד.  קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

 ה. קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי.
 יח"ד. 2 -ו.  קביעת מספר יח"ד ל

  
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 

 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן
. כל  www.pnim.gov.ilשל משרד הפנים  האינטרנט

המעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

 ימים 61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 
אוחרת בין הפרסומים ממועד פרסומה של ההודעה המ

מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול
                     טלפון: 42211באר שבע  2הדרום, התקוה 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-6460390
                 שמעונים, שדרות  טלפון:בנייה מקומית לתכנון ול

ת לא תתקבל ולא תידון התנגדות לתכני, 14-6499696
אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
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המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה

 .2949 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: שמעונים
  מס'קדת תכנית מפורטת הודעה בדבר הפ

0 /10 /022 /01 
 ב' ערערה בנגב -1, שכונה 209שם התכנית: מגרש 

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
/ 3 מס'מפורטת שמעונים מופקדת תכנית בנייה לתכנון ול

10 /022 /04 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:בנייה היתרי 
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 ב2/ 022/ 10/ 3 שינוי
 2/ 022/ 10/ 3 שינוי

  
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 מי:  שמעוניםמרחב תכנון מקו
 -ב'  4, שכונה 209שטח התכנית ממוקם במגרש 

 ערערה בנגב
 X 410311קואורדינטה 
 Y 060401קואורדינטה 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 גושים וחלקות:
 .66מוסדר, חלק בשלמות, חלקי חלקות  211046גוש 

 מטרת התכנית:
, תוספת קומה שינוי קווי בניין, הגדלת אחוזי בנייה

והוספת חזית  2 -ל 4 -שלישית, הגדלת מס' יח"ד מ
 ערערה בנגב. -ב'  4, שכונה 209מסחרית במגרש 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר,  2111 -מ"ר ל 211 -מבנייה הגדלת זכויות • 

 מ"ר המהווים שטחים עיקרים. 301מתוכם 
 בהתאם למסומן בתשריט.בנייה שינוי קווי • 
 מ"ר. 241מסחרית בגודל של הוספת חזית • 
 קביעת התכליות והשימושים.• 
 קביעת הנחיות הוראות ומגבלות בניה.• 
 קביעת התנאים 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
קרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה במעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 91בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

                    טלפון: 42211באר שבע  2הדרום, התקוה 
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. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-6460390
                               שמעונים, שדרות  טלפון:בנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 14-6499696
אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 

ובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם המאמת את הע
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה

 .2949 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: שמעונים
  מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

0 /10 /022 /42 
 בנגב ערערה - 1, שכונה 114שם התכנית: מגרש מגורים 

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
/ 3 מס'שמעונים מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

10 /022 /22 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  ת:והרשאובנייה היתרי 
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / ב2/ 022/ 10/ 3 שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שמעונים מרחב תכנון מקומי:

 ערערה בנגב - 442, מגרש 4שכונה 
 X   :202775קואורדינטה 
  :Y  563887קואורדינטה 

 התכנית:גבולות 
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 גושים וחלקות:
 .0מוסדר, חלקי חלקות  211142/0גוש 

 מטרת התכנית:
יח''ד  4הגדלת זכויות בניה, שינוי קווי בניין ותוספת 

 בישוב ערערה בנגב.  4, שכונה 442במגרש מגורים 
 עיקרי הוראות התכנית:

י קווי ושינו 43% -עיקרי ל 21% -א. הגדלת זכויות מ
 בניין כמסומן בתשריט מצב מוצע. 

 יח''ד במגרש.  2ב. קביעת 
 קומות.  0עד בנייה ג.  גובה ה

 ד. קביעת השימושים המותרים והמגבלות. 
 ה. קביעת תנאים למתן היתרי בניה. 

 ו.  קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי. 
 ז.  קביעת שלבי ביצוע התכנית. 

 

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

. כל  www.pnim.gov.ilשל משרד הפנים  האינטרנט
המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

 ימים 91בתוך חוק, רשאי להגיש התנגדות ל 211סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
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מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול
                     טלפון: 42211באר שבע  2הדרום, התקוה 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-6460390
                 עונים,  שדרות  טלפון: שמבנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 14-6499696
אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה
 .2949 -מ"ט סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תש

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: שמעונים

 מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 0 /10 /021 /9 

 ערערה בנגב - 2א', שכונה  211שם התכנית: מגרש 
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
הדרום ובמשרדי הועדה המקומית מחוז בנייה לתכנון ול
 מס'שמעונים מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

3 /10 /024 /9 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 4/ 024/ 10/ 3 שינוי

 4001/ מק/ 3 כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ערערה בנגב - 2א', שכונה  201מגרש 

 מרחב תכנון מקומי: שמעונים
 X 414301קואורדינטה 
 Y 060011קואורדינטה 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 גושים וחלקות:
, 310-312מוסדר, חלקות בשלמות  211142/9גוש 

 .21חלקי חלקה 
 מטרת התכנית:

שינוי קווי בנין, הגדלת זכויות בניה, תוספת קומה 
 - 2א' שכונה  201שלישית והוספת יח"ד במגרש מס' 

 ערערה בנגב.
 עיקרי הוראות התכנית:

-המירביים באזור מגורים א' מבנייה הגדלת זכויות ה• 
מ"ר המהווה  2691מ"ר, מתוכם  4111-מ"ר ל 411

 שטחים עיקריים.
 קומה שלישית.הוספת • 
 יח"ד. 9-ל 2-הגדלת מס' יח"ד במגרש מ• 
 שינוי קוו בניין בהתאם למסומן בתשריט. • 
 קביעת התכליות והשימושים.• 
 קביעת הוראות בינוי ופיתוח.• 
 קביעת תנאים למתן היתר בניה.• 
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כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 תרבא שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 91בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה עדה המחוזית לתכנון ולבעיתונים, למשרדי הו
                   טלפון:  42211באר שבע  2הדרום, התקוה 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-6460390
                 שמעונים, שדרות  טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 14-6499696
כתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר אלא אם כן הוגשה ב

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

 .2949 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: שמעונים
 מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 0 /10 /020 /1 
  44, מגרש 0התכנית: ערערה בנגב שכונה  שם

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
/ 3 מס'שמעונים מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

10 /020 /0 
 איחוד וחלוקהללא  איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:בנייה היתרי 
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / א2/ 020/ 10/ 3 שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שמעונים מרחב תכנון מקומי:

 ערערה בנגב - 0שכונה  42מגרש 
 X 414940קואורדינטה 

  Y 064030רדינטה קואו
 גבולות התכנית:

 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
 גושים וחלקות:

 .2לא מוסדר, חלקי חלקות  211142גוש 
 מטרת התכנית:

שינוי קווי בניין, הגדלת אחוזי בנייה, תוספת קומה 
 42יח"ד במגרש  2 -ל 4 -שלישית והגדלת מס' יח"ד מ

 ערערה בנגב. - 0שכונה 
 אות התכנית:עיקרי הור

מ"ר  960 -קביעת שטחי הבנייה המירביים במגרש ל -
 למטרות שירות(.  36.0 -מ"ר למטרות עיקריות, ו 444.3)
 .42יח"ד בתא שטח  2יח"ד, כך שסה"כ יהיו  4הוספת  -
 שינוי קווי בניין לפי המסומן בתשריט. -
 הוספת קומה שלישית. -
 קביעת התכליות והשימושים. -
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 ות לתשתיות.קביעת הנחי -
 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. -

 

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

. כל  www.pnim.gov.ilשל משרד הפנים  האינטרנט
רואה המעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר ה

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

                  טלפון:  42211באר שבע  2הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-6460390

                 שמעונים, שדרות  טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 14-6499696

אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית יה בנילתקנות התכנון וה
 .2949 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: שמעונים

  מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
0 /10 /092 /9 

 לקיה - 2, שכונה 44שם התכנית: מגורים במגרש 
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה  והבניה,
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
/ 3 מס'שמעונים מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

10 /062 /6 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:בנייה היתרי 
 היתרים או הרשאות

 יות הבאות:המתייחסת לתכנ
 מספר התכנית סוג היחס

 062/ 10/ 3 שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מרחב תכנון מקומי: שמעונים
 לקיה - 2, שכונה 22המגרש ממוקם במגרש מס' 

   X 187850קואורדינטה 
 Y   581675קואורדינטה 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 גושים וחלקות:
 .99, חלקי חלקות 24מוסדר, חלק בשלמות  211226גוש 

 מטרת התכנית:
 0ושינוי קווי בניין על מנת להקים בנייה הגדלת זכויות 

 בלקיה. 2, שכונה 22יח"ד במגרש 
 עיקרי הוראות התכנית:

, מתוכם 99.44% -המירביים לבנייה א. קביעת שטחי 
 שטחי שירות. 22.26% -שטחים עיקריים ו 40%

 יח"ד בשני מבנים. 0 -יח"ד. סה"כ 0ב. תוספת 
 ג. קביעת השימושים המותרים והמגבלות.

 ד. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
 ה. קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי.
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כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות  
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

. כל  www.pnim.gov.ilשל משרד הפנים  האינטרנט
המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

 ימים 61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה די הועדה המחוזית לתכנון ולבעיתונים, למשר
                     טלפון: 42211באר שבע  2הדרום, התקוה 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-6460390
               שמעונים, שדרות  טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 14-6499696
שה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר אלא אם כן הוג

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

 .2949 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: שמעונים
 מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

0 /10 /049 /9 
 לקיה - 9, שכונה 94שם התכנית: מגרש 

לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
/ 3 מס'שמעונים מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

10 /046 /9 
 חוד וחלוקהללא אי איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:בנייה היתרי 
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 046/ 10/ 3 שינוי
 2/ 44/ 4 כפיפות
 21/ 240/ 14/ 3 כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 לקיה     - 6, שכונה 64מגרש יישוב: 
 קומי: שמעוניםמרחב תכנון מ

 X X=188025קואורדינטה 
 Y Y=581925קואורדינטה 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 גושים וחלקות:
, חלקי חלקות 44מוסדר, חלק בשלמות  211220גוש 
246 ,200. 

 מטרת התכנית:
הגדלת אחוזי בניה, תוספת יח"ד ושינוי קוי בנין בתא 

 יה.לק - 6, שכונה 64שטח מס' 
 עיקרי הוראות התכנית:

 -למגורים א' למטרות עיקריות מבנייה א. הגדלת זכויות 
 שטחי שירות. 24.34% -ו 46.02% -ל 21%

 ב. מבנה מגורים נוסף במקום מחסן קיים.
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המירביים למטרות עיקריות בנייה ג. קביעת שטחי ה
 ושטחי שירות.

 ד. קביעת השימושים המותרים והמוגבלות.
 ים למתן היתרי בניה.ה. קביעת תנא

 ו.  קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי.
 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי 
 ימים 61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

                      טלפון: 42211באר שבע  2הדרום, התקוה 
יומצא למשרדי ועדה . העתק ההתנגדות 14-6460390

                  שמעונים, שדרות טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 14-6499696

אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

יות לתכנית )סדרי נוהל בהתנגדובנייה לתקנות התכנון וה
 .2949 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

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

 0 /11 /011 /10 
 שם התכנית: תחנת תדלוק בצומת מבטחים

לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
ישור תכנית מתאר , בדבר א1965 –והבניה, התשכ"ה 

 40/ 014/ 14/ 3 מס'מקומית 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 236/ 10/ 3 שינוי
 26משד/  שינוי

 00תמא/  כפיפות
 2/ 24תמא/  כפיפות

 22/ 2תממ/  תכפיפו
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ישע    .יישוב: 

ודרך  404שטח חקלאי הסמוך לצומת מבטחים, על דרך 
 המובילה לגוש צוחר 4021

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 גושים וחלקות:
 .42חלקי חלקות:  211019גוש: 

 מוסדר:
 .24, 9חלקי חלקות:  211019גוש: 
 X: 143100ורדינטה קוא

 Y: 574000קואורדינטה 
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המירביים למטרות עיקריות בנייה ג. קביעת שטחי ה
 ושטחי שירות.

 ד. קביעת השימושים המותרים והמוגבלות.
 ים למתן היתרי בניה.ה. קביעת תנא

 ו.  קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי.
 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי 
 ימים 61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

                      טלפון: 42211באר שבע  2הדרום, התקוה 
יומצא למשרדי ועדה . העתק ההתנגדות 14-6460390

                  שמעונים, שדרות טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 14-6499696

אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

יות לתכנית )סדרי נוהל בהתנגדובנייה לתקנות התכנון וה
 .2949 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

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

 0 /11 /011 /10 
 שם התכנית: תחנת תדלוק בצומת מבטחים

לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
ישור תכנית מתאר , בדבר א1965 –והבניה, התשכ"ה 

 40/ 014/ 14/ 3 מס'מקומית 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 236/ 10/ 3 שינוי
 26משד/  שינוי

 00תמא/  כפיפות
 2/ 24תמא/  כפיפות

 22/ 2תממ/  תכפיפו
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ישע    .יישוב: 

ודרך  404שטח חקלאי הסמוך לצומת מבטחים, על דרך 
 המובילה לגוש צוחר 4021

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 גושים וחלקות:
 .42חלקי חלקות:  211019גוש: 

 מוסדר:
 .24, 9חלקי חלקות:  211019גוש: 
 X: 143100ורדינטה קוא

 Y: 574000קואורדינטה 
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 מטרת התכנית:
 ליעד שטח לתחנת תדלוק.

 עיקרי הוראות התכנית:
דרכים  -מקרקע חקלאית לתחנת תדלוק  ייעוד א. שינוי 

 ופרטי פתוח
 ב. לקבוע תנאים למתן היתר בניה

 ג. קביעת הנחיות זכויות ומגבלות בניה.
 ד. קביעת שימושים ותכליות מותרות.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 6292ובילקוט הפרסומים  24/21/4124

 .12/22/4124, בתאריך 306
 

המחוזית  הועדההתכנית האמורה נמצאת במשרדי 
באר שבע  2מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 14-6460390טלפון:  42211
-14שמעונים,   שדרות  טלפון: בנייה ולמקומית לתכנון 

רשאי לעיין בה בימים ובשעות מעוניין , וכל ה6499696
 האינטרנט שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il של משרד הפנים 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: שמעונים
 מס' הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

0 /10 /101 /9 
 מושב שדה צבי - 42נית: מגרש מס' שם התכ

לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 9/ 404/ 10/ 3 מס'
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 אות:המתייחסת לתכניות הב 

 מספר התכנית סוג היחס
 404/ 10/ 3 שינוי

 042/ 14/ 3 כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שדה צבי    .יישוב: 
 במושב שדה צבי 22מגרש 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 גושים וחלקות:
 .30חלקי חלקות: מוסדר,  211432גוש: 

 X: 172350קואורדינטה 
 Y: 595570ינטה קואורד

 מגרשים:
 404/ 10/ 3בהתאם לתכנית  22

 מטרת התכנית:
יחידות  0קביעת שימוש זכויות ומגבלות בנייה להקמת   -

 אירוח כפרי.
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 עיקרי הוראות התכנית:
יחידות אירוח  0קביעת שימוש זכויות בנייה להקמת   -

 מ"ר.  411כפרי בשטח כולל של 
 שינויים בקווי בניין:  -

 מ'. 4מ' במקום  0 –קדמית ל  בחזית   
מ',  0מ' במקום  0 –ל  24בחזית צדדית מצד מגרש    

 מ'. 4.41 –ושינוי נקודתי עד 
 מ'.  0מ' במקום  0 –בחזית לצד שצ"פ ל    
 מ'. 4מ'  במקום  1.1 –ובחזית אחורית ל    

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 6232ם ובילקוט הפרסומי 22/21/4124

 .22/19/4124, בתאריך 6210
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 

באר שבע  2מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול
. וכן במשרדי: ועדה 14-6460390טלפון:  42211

             שמעונים,   שדרות  טלפון:בנייה מקומית לתכנון ול
שאי לעיין בה בימים רמעוניין , וכל ה14-6499696

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: שמעונים

 מס' הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
0  /10 /021 /4 

ותוספת קומה בנייה שם התכנית: הגדלת אחוזי 
 בערעה בנג 2שכ'  94למגרש 

לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 4/ 024/ 10/ 3 מס'
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 4/ 024/ 10/ 3 וישינ

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 ערערה בנגב    .יישוב: 
 ערערה בנגב 2שכ'  62מגרש 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 גושים וחלקות:
 חדש רשום:

 .2חלקות במלואן:  211142/0גוש: 
 X: 202675קואורדינטה 
 Y: 562250קואורדינטה 

 מטרת התכנית:
קווי בניין,הגדלת אחוזי בנייה,הגדלת תכסית שינוי 

 מרבית ,תוספת קומה שלישית והגדלת מס' יח"ד 
 ערערה בנגב. 2שכ"  62יח"ד במגרש  0ל  4מ 
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 עיקרי הוראות התכנית:
המרביים באזור מגורים א' בסך בנייה קביעת שטחי • 

  22%-למטרות עיקריות, ו 46%מ"ר ) 2111של 
 למטרות שירות(.

 ומה שלישית.הוספת ק• 
 הגדלת מס' יח"ד.• 
 שינוי קווי בניין לפי המסומן בתשריט.• 
 קביעת התכליות והשימושים.• 
 קביעת הנחיות לתשתיות.• 
 קביעת תנאים למתן היתרי בניה.• 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 6223ובילקוט הפרסומים  23/14/4124

 .29/13/4124, בתאריך 0046
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 

באר שבע  2מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול
. וכן במשרדי: ועדה 14-6460390טלפון:  42211

                 שמעונים,   שדרות  טלפון:בנייה מקומית לתכנון ול
רשאי לעיין בה בימים מעוניין , וכל ה14-6499696

 רדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתרובשעות שהמש
 .www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: שמעונים

 מס'הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
 / א1/ 020/ 10/ 0 

שכונה  -למגורים במגרש ה' ייעוד שם התכנית: שינוי 
 ערערה בנגב 0

לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 / א4/ 020/ 10/ 3 מס'
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: 

 מספר התכנית היחססוג 
 / א020/ 10/ 3 שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 ב42א, 42מספרי בתים: , 0שכונה , ערערה בנגביישוב: 
 גבולות התכנית:

 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
 גושים וחלקות:

 חדש רשום:
 .2חלקות במלואן:  211040גוש: 

 בהסדר:
 .2חלקי חלקות:  211144גוש: 

 X: 202925נטה קואורדי
 Y: 562525קואורדינטה 

 מגרשים:
 / א בהתאם לתכנית ח2/ 020/ 10/ 3
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 מטרת התכנית:
קרקע ממבנים ומוסדות ציבור למגורים א ייעוד שינוי  -

 וחלוקת השטח לשני מגרשי מגורים כשבכל 
 יח"ד דיור 6יח"ד  סה"כ  0מגרש    

 עיקרי הוראות התכנית:
 -א-דות ציבור למגורים שטח ממבנים ומוסייעוד שינוי 

א']תא -המירבים באזור מגוריםבנייה קביעת שטחי ה• 
מ"ר      631מ"ר מתוכם  411א[ ל 42שטח מס" 

 422ב[ ל 42המהווים שטחים עיקריים ו ]תא שטח מס" 
 מ"ר המהווים  שטחים עיקריים 642מ"ר מתוכם 

 קביעת התכליות והשימושים.• 
 קביעת הנחיות לתשתיות.• 
 התנאים למתן היתרי בניה. קביעת• 
 קביעת שלבי ביצוע התכנית.• 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 6204ובילקוט הפרסומים  16/13/4124

 .19/14/4124, בתאריך 0364
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 

באר שבע  2מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול
. וכן במשרדי: ועדה 14-6460390טלפון:  42211

               שמעונים,   שדרות  טלפון:בנייה מקומית לתכנון ול
רשאי לעיין בה בימים מעוניין , וכל ה14-6499696

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט

 
 מי: שקמיםמחוז: דרום, מרחב תכנון מקו

 מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 9 /11 /240 /9 

 שם התכנית: תחנת תדלוק מנוחה
לחוק התכנון  49נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 מס'נית מפורטת שקמים מופקדת תכבנייה לתכנון ול

 6 /14 /240 /6 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 4123/ מק/ 6 ביטול
 4/ 240/ 10/ 6 שינוי

 2/ 24תמא/  כפיפות
 

 מם:השטחים הכלולים בתכנית ומקו
 מנוחה   יישוב: 
 מזרחית לצומת קוממיות 000כביש 

 בתחום מועצה אזורית: לכיש
 X 177980קואורדינטה 
 Y 617751קואורדינטה 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
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 גושים וחלקות:
 .24, 22מוסדר, חלקי חלקות:  2311גוש: 

 מטרת התכנית:
לוק קיימת המותרים בתחנת תדבנייה הגדלת אחוזי 

, וכן שינוי דרגת התחנה 2תיקון  24בהתאם לתמא/ 
 מדרגה א' לדרגה ב'.

 עיקרי הוראות התכנית:
 .2/ 24מותרים על פי תמ"א בנייה . הגדלת שטחי 2
 . שינוי דרגת התחנה מדרגה א' לדרגה ב'.4

 

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

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

 טלפון: 42211באר שבע  2הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-6460390 

, 14-4011310 שקמים, טלפון:בנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 

ובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות הע
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות בנייה התכנון וה

 .2949 -חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:שקמים
 מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מפורטת 

 9 /11 /010 
 גיאה -שם התכנית:כביש גישה לתלמי יפה 

לחוק התכנון  49ה הודעה, בהתאם לסעיף נמסרת בז
כי במשרדי הועדה המחוזית , 2960 –התשכ"ה והבניה, 

מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
שקמים מופקדת תכנית מתאר מפורטת בנייה לתכנון ול

 013/ 14/ 6 מס'
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
ניתן להוציא  תכנית שמכוחה והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 0/ 240/ 10/ 6 שינוי
 / ע24 שינוי

 / א22תתל/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ומחבר את הישובים בית  2הכביש מתחיל מכביש מס' 

 שקמה, גיאה ותלמי יפה.  
 לוןבתחום מועצה אזורית: חוף אשק

 X: 162000קואורדינטה 
 Y: 614000קואורדינטה 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
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 גושים וחלקות:
 מוסדר:
מספר 

 גוש
מספרי חלקות 

 מספרי חלקות בחלקן בשלמותן

4062   2,0,9 
4063  4,02,04 
4064  4,0,2,0,6 
4030  4,0,2 
4033  26,23,24,04 
4034  00,24,01,02,03 
4039  4,2,6 
4041  4 
4042 26 2,0,20 
0262  60,66,31,39,41,42,44 

 

 טרת התכנית:מ
יצירת מסגרת תכנונית בטיחותית לסלילת כביש המחבר 

עם הישובים בית שקמה, גיאה ותלמי  2את כביש מס' 
 יפה.

 עיקרי הוראות התכנית:
עם הישובים בית  2התווית כביש המחבר את כביש • 

 ותלמי יפה. שקמה, גיאה
 קביעת הוראות לביצוע הדרך• 
 דרך מוצע.ייעוד קרקע חקלאית לייעוד שינוי • 
קביעת הוראות לפתוח השטח כולל תשתיות ושירותיים • 

 כגון: דרכים, ניקוז. 
קביעת הוראות ומגבלות לשימושי הקרקע הנובעים • 

 מהדרך.
 תאום להסדרת תשתיות.• 

ימים ובשעות רשאי לעיין בתכנית, במעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  61בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  211סעיף 

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

                טלפון: 42211באר שבע  2הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 14-6460390

 , 14-4011310שקמים, טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול
אלא אם כן  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות בנייה התכנון וה
 .2949 -חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי :תמר

 'מסהודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
 21 /11 /211 /44 

לכריה באזור בנייה שם התכנית: תוספת זכויות 
 תעשיה מישור רותם
לחוק התכנון  223נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 42/ 211/ 14/ 21 מס'מקומית 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה 

אורית שוחט, מפרקת

ר.צ. סטאר - אכספורט בע"מ
)ח"פ 51-101208-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2013 3 3, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גד צוקרמן, ת"ז 8027849, 

מרח' חיל משמר 11, תל אביב, למפרק החברה 

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה 

גד צוקרמן, מפרק

מחסן מזרונים מרכזי בע"מ
)ח"פ 51-143787-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,72 יפו  ברח'   ,10 00 בשעה   ,19 5 2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

                                    אלעזר רוזנפלד, מפרק

אוטו-טיב ניהול )2003( בע"מ
)ח"פ 51-335445-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2013 2 23, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק פרדו, ת"ז 57940330, 
מרח' הטווס 16, הוד השרון, ואת אבי פרדו, ת"ז 54591953, מרח' 

אמנון ותמר 14, הרצליה, ביחד ולחוד, למפרקי החברה 

יצחק פרדו, מפרק

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

ר ת א בע"מ
)ח"פ 51-017846-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
התקבלה   ,1 3 2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורית שוחט, ת"ז 

004209318, מרח' של"ג 11, תל אביב, למפרקת החברה 

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל 
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וחה ניתן להוציא תכנית שמכ והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות: 
 מספר התכנית סוג היחס

 49/ 211/ 14/ 21 שינוי
 00/ 211/ 14/ 21 שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 אזור התעשייה מישור רותם
 גבולות התכנית:

 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
 גושים וחלקות:

 .4חלקי חלקות:  מוסדר, 211224גוש: 
 .0חלקי חלקות: מוסדר,  211220גוש: 

 X: 215840קואורדינטה 
 Y: 551540קואורדינטה 

 מטרת התכנית:
קביעת זכויות בנייה למשקל, למתקנים לניפוי חול ולמבני 

 עזר.
 עיקרי הוראות התכנית:

קביעת זכויות בנייה למשקל, למתקנים לניפוי חול ולמבני 
 עזר.

תכנית פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת ה
, התשעג, עמוד 6292ובילקוט הפרסומים  22/19/4124

 .12/22/4124, בתאריך 320
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 

באר שבע  2מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול
. וכן במשרדי: ועדה 14-6460390טלפון:  42211

                 ה זהר  טלפון:תמר,   נובנייה מקומית לתכנון ול
רשאי לעיין בה בימים מעוניין , וכל ה14-6644422

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.il של משרד הפנים  האינטרנט

 אבי הלר                                                 

 יו"ר הועדה המחוזית                                          

  הדרוםחוז מבנייה לתכנון ול                                       
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דינה בגדי ילדים בע"מ 
)ח"פ 51-263951-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2013 2 24, לאחר שכל החברים 
מראש,  ימים   21 של  מוקדמת  הודעה  לקבל  זכותם  על  ויתרו 
מאיה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

ניימן, ת"ז 28980035, מקיבוץ ברקאי 37860, למפרקת החברה 

מאיה ניימן, מפרקת

מור סנטר רהיטים בע"מ 
)ח"פ 51-281012-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2013 2 21, לאחר שכל החברים 
מראש,  ימים   21 של  מוקדמת  הודעה  לקבל  זכותם  על  ויתרו 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יריב אוקנין, 

ת"ז 31886435, מרח' גיבורי ישראל 6, נתניה, למפרק החברה 

יריב אוקנין, מפרק

ג.י. חומרי בניין והובלות מנוף בע"מ 
)ח"פ 51-428792-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

החברות  לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2013 2 26, לאחר שכל החברים ויתרו 
התקבלה  מראש,  ימים   21 של  מוקדמת  הודעה  לקבל  זכותם  על 
ת"ז  ג'אן,  אליעזר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

054290135, מבית מס' 91, מושב כלנית 14995, למפרק החברה 

אליעזר ג'אן, מפרק

ענבי בר בניה והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-347543-4(

)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 
הנ"ל לא תתכנס ביום 2013 4 1, ותתכנס ביום 2013 4 28, בשעה 
00 10, במשרדי נשיץ, ברנדס ושות', רח' תובל 5, תל אביב, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה 

                                    יאיר ברדה, מפרק

ניצן פארם בע"מ 
)ח"פ 51-314729-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
לאחר   ,20 2 2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
 21 של  מוקדמת  הודעה  לקבל  זכותם  על  ויתרו  החברים  שכל 
ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את ברי גולדברג, ת"ז 017390691, מרח' גרשון שופמן 18, חיפה, 

למפרק החברה 
ברי גולדברג, מפרק

חוג דואו בע"מ 
)ח"פ 51-444129-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
שכל  לאחר   ,26 2 2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
צבי פינקלמן, ת"ז 006910392, מרח' ז' בחשוון 25, רמת השרון, 

למפרק החברה 
צבי פינקלמן, מפרק

אבשלום קור - לאוהבי העברית וארץ ישראל בע"מ 
)ח"פ 51-468407-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2013 2 5, לאחר שכל החברים 
מראש,  ימים   21 של  מוקדמת  הודעה  לקבל  זכותם  על  ויתרו 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבשלום 

קור, ת"ז 050302439, מרח' בארי 7, תל אביב, למפרק החברה 

אבשלום קור, מפרק

טוליפ שווק - חברה להלבשה )1989( בע"מ 
)ח"פ 51-140742-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
שכל  לאחר   ,24 2 2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
נתניה,   ,7/8 הכהן  מתתיהו  מרח'   ,03278041 ת"ז  גיטר,  אדיבה 

למפרקת החברה 

אדיבה גיטר, מפרקת
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דאב תור )2009( בע"מ
)ח"פ 51-423734-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 2013 5 1, בשעה 00 16, במשרד המפרק, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים,   ,19 חרוצים  יד 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

                                    נחום הרפז, עו"ד, מפרק

גלוזמן חוברס נאמנות )1994( בע"מ
)ח"פ 51-198448-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2013 5 7, בשעה 00 10, במרכז עזריאלי 5, המגדל 
המרובע, קומה 29, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

                                    נדב קוליץ, עו"ד, מפרק

ש.ח.מ - שירותי חיטוי מתקדמים בע"מ
)ח"פ 51-357223-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
דואני  שדרות  ברח'   ,16 00 בשעה   ,8 5 2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  יבנה,   ,49
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

                                    יהודה כהן, עו"ד, מפרק

א.ל.מ.פ מסחר הוגן בע"מ
)ח"פ 51-270148-3(

)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 
 ,4 באייר  ה'  ברח'   ,10 00 בשעה   ,10 5 2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הרצליה, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

                                    אברהם לוין, מפרק

הום פורט שיווק נכסים והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-389691-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 2013 4 30, בשעה 00 10, ברח' בן יהודה 36ב, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

                                    דניאל לנדאו, עו"ד, מפרק

מיתרים בניה והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-413840-3(

)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 30, בשעה 00 10, ברח' בן יהודה 36ב, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

                                    דניאל לנדאו, עו"ד, מפרק

גנזה אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ 51-225952-4(

)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 
 ,13 הסדנא  ברח'   ,12 00 בשעה   ,1 5 2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רעננה 43650, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

                                    טוביה גולדמינץ, מפרק

אם האדמונית חברה לניהול שותפות מוגבלת בע"מ
)ח"פ 51-354438-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 2013 5 8, בשעה 00 12, ברח' גולדה מאיר 3, 
קומה 7, נס ציונה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

                                    ד"ר אדם רויטר, מפרק




