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הודעה על מינוי מנהל כללי
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה 
ברגר  אבי  את  הממשלה  מינתה  התשי"ט-11959,  )מינויים(, 
לתפקיד המנהל הכללי של משרד התקשורת במקום עדן בר–טל2.

תוקף המינוי מיום כ"ח בחשוון התשע"ד )1 בנובמבר 2013(.

כ' בחשוון התשע"ד )24 באוקטובר 2013(
)חמ 3-56-ה1(

  אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"א, עמ' 7.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 5166.  2

הודעה על פטור מחובת מכרז
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

המדינה  שירות  לחוק   21 סעיף  לפי  כי  בזה,  מודיעים 
)מינווים(, התשי"ט-11959 )להלן - החוק(, ועל פי הצעת ועדת 
שירות המדינה, החליטה הממשלה להאריך את תוקף החלטת 
 ,)2009 במאי   7( התשס"ט  באייר  י"ג  מיום   82 מס'  הממשלה 
לנציגויות  אזוריים  טכנאים  למשרות  מועמדים  מינוי  ולהתיר 
ישראל בחוץ לארץ, באגף תקשוב במשרד החוץ, בלי שהוכרז 
עליהם לפי סעיף 19 לחוק, ובלבד שהמועמדים הועסקו בפועל 
ל"ספקי  מרכזי  מכרז  במסגרת  החוץ  במשרד  תקשוב  באגף 
המידע  טכנולוגיות  מקצוע  בתחום  אדם  בכוח  סיוע  שירותי 
תפחת  שלא  הכשרה  ועברו  הכללי",  החשב  של  והתקשוב 
משלוש שנים במשרד החוץ, בהתאם לנוהל שנקבע בין נציבות 

שירות המדינה למשרד החוץ.

ועדת  תבחן  זו  תקופה  בתום  שנים;  ל–6  ההחלטה  תוקף 
לרבות  האמור,  מהמכרז  הפטור  בחידוש  הצורך  את  השירות 
שיצטבר  הניסיון  בסיס  על  שיידרשו,  ככל  שינויים,  עריכת 
בתקופה האמורה; האמור בהחלטה זו אינו גורע מחובת משרד 

החוץ לקיים מכרזים פנימיים ביחס למשרות האמורות.

כ' בחשוון התשע"ד )24 באוקטובר 2013(
)חמ 3-274(

  אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשי"ט, עמ' 86.  1

הודעה על מינוי חבר למועצת מקרקעי ישראל
לפי חוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-1960

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 4א)א( לחוק רשות מקרקעי 
לחבר  לפלר  דוד  את  הממשלה  מינתה  התש"ך-11960,  ישראל, 

במועצת מקרקעי ישראל כנציג השר להגנת הסביבה.

כ' בחשוון התשע"ד )24 באוקטובר 2013(
)חמ 3-394-ה1(

  אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה  

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

הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

והבנייה,  התכנון  לחוק   54 חוק  לפי  בזה,  מודיעים 
לפי  סמכותה  בתוקף  אישרה  הממשלה  כי  התשכ"ה-11965, 
סעיפים 53 ו–76ג)10( לחוק האמור, תכניות מיתאר ארציות אלה:

מים  וקו  טבעי  גז  הולכת  למערכת  ארצית  מיתאר  תכנית 
תמ"א   - ושורק  בפלמחים  ההתפלה  למיתקני  אשדוד  מאזור 

37/ה/2;

להוצאת  חשמל  קווי  רצועת   - ארצית  מיתאר  תכנית 
אנרגיה מדרום אשקלון אל קו 400 ק"ו קיים צפית - רמת חובב 

- תמ"א 10/ג/8;

תכנית מיתאר ארצית - תחנת כוח אתגל אשדוד - תמ"א 
10/ד/6;

תכנית מיתאר ארצית לתחנת כוח בקוגנרציה בהספק של 
510 מגוואט במפעלי ים המלח סדום - תמ"א 10/ד/9;

חמישית  מערכת   - לאומית  לתשתית  ארצית  תכנית 
להספקת מים לירושלים וסביבותיה בקטע המזרחי אשתאול-

כסלון-שורק-עין כרם-מוצא - תת"ל 24א;

תכנית מיתאר ארצית - דרך מס' 39 בקטע מצומת האלה 
ועד לירושלים - תמ"א 29/3/א;

עכו  מסילת   - לאומית  לתשתית  ארצית  מיתאר  תכנית 
כרמיאל בקטעים: תחנת רכבת כרמיאל והפרדה מפלסית בזק 

- תת"ל 12ג;

טבע  שמורות  לאומיים,  לגנים  ארצית  ארצית  תכנית 
ושמורות נוף, שינוי מס' 3 - תמ"א 3/8;

תכנית מיתאר ארצית ליער ויעור, שינוי מס' 9 - תמ"א 9/22;

נוסעים  עתירת  תחבורה  למערכת  ארצית  מיתאר  תכנית 
)מתע"ן( במטרופולין תל אביב, שינוי מס' 2 - תמ"א 23/א/2/4;

תכנית מיתאר ארצית לשינוי בגבולות היערות בתחום יער 
קצרין 1278 - תמ"א 8/22.

כ' בחשוון התשע"ד )24 באוקטובר 2013(
)חמ 3-697-ה6(

  אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשס"ב, עמ' 146.  1

הודעה על הרכב ועדת רישום ומענה
לפי חוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977

לחוק  13)ב()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיעה,  אני 
הפסיכולוגים, התשל"ז-11977, מיניתי את ריטה באומגרטן ואריאל 
רישום  בוועדת  הפסיכולוגים  מועצת  מטעם  לחברים  צ'ולקמן 

לעניין החוק האמור לתקופת כהונה שנייה2 בוועדת הרישום.

ההודעה על מינוי ועדת רישום ומענה3, תותקן לפי זה.

י' בחשוון התשע"ד )14 באוקטובר 2013(
)חמ 3-400-ה2(

יעל גרמן  
שרת הבריאות  

ס"ח התשל"ז, עמ' 158.  1

י"פ התשע"א, עמ' 443.  2

י"פ התשנ"ז, עמ' 5224; התשע"א, עמ' 2774.  3
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הודעה בדבר הארכת תוקפה של זכות נפט
לפי חוק הנפט, התשי"ב-1952

אני מודיע בהתאם לסעיף 65 לחוק הנפט, התשי"ב-11952 
)15 באוקטובר  י"א בחשוון התשע"ד  כי ביום  )להלן - החוק(, 
2013(, הארכתי את תוקפו של רישיון 378/"גבריאלה"2 עד יום 

ו' באלול התשע"ד )1 בספטמבר 2014( לפי סעיף 18)ב()1( לחוק.

י"ג בחשוון התשע"ד )17 באוקטובר 2013(
)חמ 3-629-ה1(

אלכסנדר וורשבסקי  
הממונה על ענייני הנפט  

ס"ח התשי"ב, עמ' 322.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 5318; התשע"ג, עמ' 251.  2

הודעה בדבר הארכת תוקפה של זכות נפט
לפי חוק הנפט, התשי"ב-1952

אני מודיע בהתאם לסעיף 65 לחוק הנפט, התשי"ב-11952 
באוגוסט   27( התשע"ג  באלול  כ"א  ביום  כי  החוק(,   - )להלן 
2013(, הארכתי את תוקפו של רישיון 343/"אירוס"2 עד יום כ"ב 

בטבת התשע"ד )25 בדצמבר 2013( לפי סעיף 18)ב()1( לחוק.

ט"ז בחשוון התשע"ד )20 באוקטובר 2013(
)חמ 3-629-ה1(

אלכסנדר וורשבסקי  
הממונה על ענייני הנפט  

ס"ח התשי"ב, עמ' 322.  1

י"פ התשס"ח, עמ' 2618; התשע"ג, עמ' 250.  2

הודעה בדבר הארכת תוקפה של זכות נפט
לפי חוק הנפט, התשי"ב-1952

אני מודיע בהתאם לסעיף 65 לחוק הנפט, התשי"ב-11952 
)15 באוקטובר  י"א בחשוון התשע"ד  כי ביום  )להלן - החוק(, 
2013(, הארכתי את תוקפו של רישיון 380/"יצחק"2 עד יום כ"א 
בתשרי התשע"ה )15 באוקטובר 2014( לפי סעיף 18)ב()1( לחוק.

י"ג בחשוון התשע"ד )17 באוקטובר 2013(
)חמ 3-629-ה1(

אלכסנדר וורשבסקי  
הממונה על ענייני הנפט  

ס"ח התשי"ב, עמ' 322.  1

י"פ התש"ע, עמ' 518; התשע"ג, עמ' 251.  2

הודעה בדבר הארכת תוקפה של זכות נפט
לפי חוק הנפט, התשי"ב-1952

אני מודיע בהתאם לסעיף 65 לחוק הנפט, התשי"ב-11952 
)16 באוקטובר  י"ב בחשוון התשע"ד  ביום  כי  - החוק(,  )להלן 
2013(, הארכתי את תוקפו של רישיון 382/"בר–אור"2 עד יום כ' 
בתשרי התשע"ה )14 באוקטובר 2014( לפי סעיף 18)ב()1( לחוק.

י"ג בחשוון התשע"ד )17 באוקטובר 2013(
)חמ 3-629-ה1(

אלכסנדר וורשבסקי  
הממונה על ענייני הנפט  

ס"ח התשי"ב, עמ' 322.  1

י"פ התש"ע, עמ' 519; התשע"ג, עמ' 2122.  2

הודעה בדבר הארכת תוקפה של זכות נפט
לפי חוק הנפט, התשי"ב-1952

אני מודיע בהתאם לסעיף 65 לחוק הנפט, התשי"ב-11952 
באוקטובר   9( התשע"ד  בחשוון  ה'  ביום  כי  החוק(,   - )להלן 
כ'  יום  381/"אופק"2 עד  רישיון  2013(, הארכתי את תוקפו של 
בתשרי התשע"ה )14 באוקטובר 2014( לפי סעיף 18)ב()1( לחוק.

ט' בחשוון התשע"ד )13 באוקטובר 2013(
)חמ 3-629-ה1(

אלכסנדר וורשבסקי  
הממונה על ענייני הנפט  

ס"ח התשי"ב, עמ' 322.  1

י"פ התש"ע, עמ' 519; התשע"ג, עמ' 251.  2

הודעה בדבר הארכת תוקפה של זכות נפט
לפי חוק הנפט, התשי"ב-1952

אני מודיע בהתאם לסעיף 65 לחוק הנפט, התשי"ב-11952 
)15 באוקטובר  י"א בחשוון התשע"ד  כי ביום  )להלן - החוק(, 
2013(, הארכתי את תוקפו של רישיון 383/"ים חדרה"2 עד יום 

ו' באלול התשע"ד )1 בספטמבר 2014( לפי סעיף 18)ב()1( לחוק.

י"ג בחשוון התשע"ד )17 באוקטובר 2013(
)חמ 3-629-ה1(

אלכסנדר וורשבסקי  
הממונה על ענייני הנפט  

ס"ח התשי"ב, עמ' 322.  1

י"פ התשע"א, עמ' 2567; התשע"ג, עמ' 3593.  2

הודעה בדבר פקיעתה של זכות נפט
לפי חוק הנפט, התשי"ב-1952

אני מודיע בהתאם לסעיף 65 לחוק הנפט, התשי"ב-11952, 
על פקיעתו של הרישיון 388/"שמואל"2 ביום כ"ד באב התשע"ג 

)31 ביולי 2013(.

י"ג בתשרי התשע"ד )17 באוקטובר 2013(
)חמ 3-629-ה4(

אלכסנדר וורשבסקי  
הממונה על ענייני הנפט  

ס"ח התשי"ב, עמ' 322.  1

י"פ התשע"א, עמ' 2568.  2

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

אני מודיעה כי בהתאם לסעיף 22)א( לחוק זכות מטפחים 
החלטתי  החוק(,   - )להלן  התשל"ג-11973  צמחים,  זני  של 
להעביר למועצה לזכויות מטפחים את הבקשות האלה לרישום 

זכות מטפחים שלהלן:

מספר הבקשה: 4461/13
שם המבקש: .HZPC Holland B.V.; D. Biemond B.V, הולנד 

)על ידי עמוס יניב, תל אביב(
שם המטפח: .HZPC Holland B.V.; D. Biemond B.V, הולנד

שם הגידול: תפוח אדמה
תאריך הבקשה: 23/07/2013

 
ס"ח התשל"ג, עמ' 272; התשנ"ו, עמ' 92.  1
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שם המטפח: .Nunhems B.V, הולנד
שם הגידול: ארטישוק

תאריך הבקשה: 03/09/2013
OPERA :השם המוצע לזן
 NUN 4021 AR :כינוי הזן

בינונית;   - אונות  יצירת  עוצמת  עלה:  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
אורך  דק,   - מהבסיס  ס"מ   35 במרחק  עובי  מרכזית:  צלע 
קוצים - אין או קצר מאוד; גבעול תפרחת ראשית: קוטר 
- קטן; קרקפת תפרחת ראשית: אורך - בינוני, קוטר - קטן; 
קרקפות  מספר  צמח:  עבה;   - בבסיס  עובי  חיצוני:  חפה 
גובה  ראשי:  גבעול  בינוני;   - ראשי  גבעול  על  צדדיות 
מהבסיס עד לקרקפת פרח מרכזי - בינוני; קרקפת תפרחת 
חיצוני:  חפה  מעוגלת;   - אורכי  בחתך  צורה  ראשית: 

עוצמת צבע סגול בצד החיצוני - חזקה; 
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף 23 לחוק, יגיש את 
התנגדותו לידי ציפי רצבי במשרד המועצה לזכויות מטפחים, 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250. 

לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר מסירת 
זכות מטפחים  מסמכי ההתנגדות בהתאם לתקנה 12 לתקנות 

של זני צמחים, התשל"ד-21974.

כ"ג בחשוון התשע"ד )27 באוקטובר 2013(
)חמ 3-325-ה1(

מיכל גולדמן  
רשמת זכויות מטפחים  

ק"ת התשל"ד, עמ' 713.  2

הודעה על בקשה לרישום ראשון
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

של   ראשון  לרישום  בקשה  הוגשה  כי  בזה,  מודיעים 
המקרקעין המתוארים בתוספת שלהלן.

כל אדם המעוניין בדבר, רשאי להגיש התנגדות לרישום 
בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

המקרקעין,  רישום  על  למפקח  בכתב  תוגש  ההתנגדות 
אגף רישום והסדר המקרקעין, רח' בן יהודה 34 )מגדל העיר(, 
אדם  לכל  נוסף  אחד  עותק  ובצירוף  עותקים,  בשני  ירושלים, 

שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת
רש-4-13

העיר: ירושלים.
המען: בית ישראל.

גוש שומה: 30086, חלקה: 241.
שטח החלקה: 602 מ"ר.

הגבולות:
צפון: רחוב אשכנזי;  

דרום: רח' חכמי לובלין;  
מזרח: חל' 240;  
מערב: חל' 242.  

תיאור הזכות: בעלות.
שם בעל הזכות: פנחס אליאוף.

החלקים: בשלמות.

JENNIFER :השם המוצע לזן
BIE 02-1612 :כינוי הזן

תיאור הזן ותכונותיו: נבט-אור: כמות כחול בצבע אנתוציאנין 
גבוהה;   - פרחים  שכיחות  צמח:  מעט;  או  אין   - בבסיס 
או  אין   - הפנימי  בצד  אנתוציאנין  עוצמת  הפרח:  עטיף 
חלש מאוד, כמות כחול בצבע אנתוציאנין בצד הפנימי - 
אין או מעט; צמח: מועד הבשלה - מוקדם; פקעת: צורה - 
סגלגל קצר, צבע קליפה - צהוב, צבע בסיס העין - צהוב, 

צבע ציפה - קרם.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4462/13
שם המבקש: דביר אבי ורותם חקלאות בע"מ, כפר הס 

שם המטפח: דביר אבי, כפר הס 
שם הגידול: שחליים

תאריך הבקשה: 06/08/2013
)GREEN DEAR( השם המוצע לזן: גרין דיר

צר,   - רוחב  ארוך,   - אורך  בסיס:  עלה  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
עומק מפרצים בין אונות ראשוניות - בינוני; עלה כותרת: 

צבע - לבן; מועד פריחה - מוקדם.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מבקשה מס' 4469/13 עד בקשה מס' 4470/13 
הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד  ישראל,  מדינת  המבקש:  שם 

מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, בית דגן

מספר הבקשה: 4469/13
שם המטפח: יוסף הרשנהורן; יבגניה דור; יבגני סמירנוב, מינהל 

המחקר החקלאי, בית דגן 
שם הגידול: עגבניה  

תאריך הבקשה 18.08.2013
 HRT :השם המוצע לזן

M-82 מוצא הזן: מוטציה בזן
תיאור הזן ותכונותיו: צמח: סוג צימוח - מסיים; עלה: חלוקת 
פרי:  אין;   - ניתוק  רקמת  עוקץ:  פעמיים;  מנוצה   - הטרף 
הפוכה,  ביצה  דמוי   - אורכי  בחתך  צורה  קטן,   - גודל 
או  שלוש   - מגורות  מספר  חלש,   - העוקץ  בצד  צילוע 
ארבע, כתף ירוקה )לפני הבשלה( - אין, צבע בזמן הבשלה 

- אדום, מוצקות - מוצק. 
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה 4470/13 
מיכל  סלוצקי;  שרה  תנעמי;  זכריה  דאי;  ניר  המטפחים:  שם 

ברזילי, מינהל המחקר החקלאי, בית דגן 
שם הגידול: תות שדה

תאריך הבקשה: 21/08/2013
GILI :השם המוצע לזן

כינוי הזן: 9025
תיאור הזן ותכונותיו: צמח: אופי צמיחה - זקוף; עלה כותרת: 
צבע בצד העליון - לבן; פרי: גודל - גדול, צורה - קוני, 

צבע - אדום בינוני; סוג הניבה - ניבה שנייה חלקית.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4471/13
סורוקר-אגמון  ידי  )על  הולנד   ,Nunhems B.V. המבקש:  שם 

עריכת דין ועריכת פטנטים, הרצליה( 
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137.817-137.420 )637.817-637.420 ברשת ישראל חדשה(; 
המזוהה כגוש 30611, ח"ח 89, 90, 112, 117, 119, 120, 121, 
מס';  בלא  דרך  חלקות   ,180  ,129  ,126  ,125  ,124  ,123  ,122
להפקעה  שטח  הכל  סך   ,20 מס'  ממגרש  כחלק  המזוהה 
כ–15,900 מ"ר, הצבוע בצבע חול כמסומן בתשריט תכנית 

3681א המאושרת.

העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית 
ירושלים, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

י"ז בחשוון התשע"ד )21 באוקטובר 2013(
)חמ 3-2(

קובי כחלון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירושלים  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
7469א  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
מוסרת   ,1969 עמ'  התשס"ז,   ,5640 הפרסומים  בילקוט 
)להלן  ירושלים  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 

לצורך ציבורי, שטח לדרך קיימת/מאושרת.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בירושלים, שכונת בית חנינא, המזוהה כשטח   
בין קואורדינטות אורך 221.238-221.120 לבין קואורדינטות 
רוחב 637.999-637.943; המזוהה כגוש 30611, ח"ח 43, 44, 
60, חלקת דרך בלא מס'; המזוהה כמגרש מס' 7, סך הכל 
כמסומן  חול,  בצבע  הצבוע  מ"ר,  כ–1,877  להפקעה  שטח 

בתשריט תכנית 7469א המאושרת.

העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית 
ירושלים, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

י"ז בחשוון התשע"ד )21 באוקטובר 2013(
)חמ 3-2(

קובי כחלון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירושלים  
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

במסגרת   ,753/11 מס'  תצ"ר  על  מבוססת  הבקשה  הערות: 
הרישום יבוטל הרישום התורכי בספר 23, דף 32, שטר 187, 

שנה 1325.
שלמה הייזלר  

מפקח על רישום המקרקעין  

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

רישום  גושי  של  הזכויות  לוחות  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
 -  100858 שבע,  באר   -  38583 ערד,   -  38496  ,38494 מספר: 
 23( התשע"ד  בחשוון  י"ט  ביום  הוצג  תמר,   -  39205 שיבולים, 
הסדר  פקיד  בלשכת  לעיון  ימים,   30 למשך   ,)2013 באוקטובר 
המקרקעין, אזור הסדר הדרום, קריית הממשלה, רח' התקוה 4, 
באר שבע, בלשכת הממונה על מחוז הדרום, משרד הפנים, רח' 
התקוה 4, באר שבע, בעיריית באר שבע, בעיריית ערד, במועצה 

האזורית תמר ובמועצה האזורית שדות נגב.

י"ט בחשוון התשע"ד )23 באוקטובר 2013(

רמי דמארי  
פקיד הסדר המקרקעין  

אזור הסדר הדרום 																 

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 

בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 

1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
3681א  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
מוסרת   ,862 עמ'  התשנ"ח,   ,4594 הפרסומים  בילקוט 
)להלן  ירושלים  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 

לצורך ציבורי, שטח לדרך קיימת/מאושרת.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

המזוהה  חנינא,  בית  שכונת  בירושלים,  קרקע  חטיבת   
כשטח בין קואורדינטות אורך 171.242-170.744 )220.744-

רוחב  קואורדינטות  לבין  חדשה(  ישראל  ברשת   221.242

 
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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מוסרת   ,4666 עמ'  התשס"ו,   ,5567 הפרסומים  בילקוט 
)להלן  ירושלים  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 
לצורך ציבורי, שטח לדרך חדשה/הרחבת דרך, דרך קיימת/

מאושרת.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

המזוהה  חנינא,  בית  שכונת  בירושלים,  קרקע  חטיבת   
לבין   221.125-220.766 אורך  קואורדינטות  בין  כשטח 
קואורדינטות רוחב 637.962-637.811; המזוהה כקטעי דרך 
בלא מספר, המזוהה כגוש 30611, ח"ח 45, 61, 62, 63, 64, 66, 
103, 104, 105, 106, 110, 111, המזוהים כמגרשים מס' 1, 4, 
5, סך הכל שטח להפקעה כ–7,705 מ"ר, הצבוע בצבע חול, 

אדום, כמסומן בתשריט תכנית 7459 המאושרת.

העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית 
ירושלים, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

י"ז בחשוון התשע"ד )21 באוקטובר 2013(
)חמ 3-2(

קובי כחלון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירושלים  
2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
3458א  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
מוסרת   ,1269 עמ'  התשנ"ח,   ,4605 הפרסומים  בילקוט 
)להלן  ירושלים  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 
לצורך ציבורי, שטח לדרך קיימת/מאושרת, דרך חדשה או 

הרחבת דרך.

 
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
 6671 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
מוסרת   ,1238 עמ'  התשס"ב,   ,5049 הפרסומים  בילקוט 
)להלן  ירושלים  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 

לצורך ציבורי, שטח לדרך חדשה/הרחבה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

המזוהה  חנינא,  בית  שכונת  בירושלים,  קרקע  חטיבת   
כשטח בין קואורדינטות אורך 171.250-170.741 )220.741-

רוחב  קואורדינטות  לבין  חדשה(  ישראל  ברשת   221.250
137.704-137.585 )637.704-637.585 ברשת ישראל חדשה(; 
המזוהה כגוש 30607, ח"ח 80, 83; סך הכל שטח להפקעה 
כ–1,599 מ"ר, הצבוע בצבע אדום, כמסומן בתשריט תכנית 

6671 המאושרת.

העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית 
ירושלים, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

י"ז בחשוון התשע"ד )21 באוקטובר 2013(
)חמ 3-2(

קובי כחלון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירושלים  
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
 7459 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 

 
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חלקות   ,3703 כגוש  המזוהה  ברחובות,  קרקע  חטיבת    
 ,643-641 מחלקות  חלק  )לשעבר  בשלמות   1283-1281

1013-1010(, גן ילדים אדמונית ורחוב ישראל אהרוני.

ט"ז בחשוון התשע"ד )20 באוקטובר 2013(

)חמ 3-2(
רחמים מלול  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה רחובות  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/14213, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
5397, התשס"ה, עמ' 2684, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  נהריה  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
שטח  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן 
דרך  )או לצורך ציבורי כמשמעות בסעיף 188 לחוק התכנון 

והבנייה(.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

109 בשלמותה,  18175, חלקה  גוש  בנהריה,  קרקע  חטיבת   
חלק מחלקות 99, 102; הייעוד: דרך.

כ"ח בתשרי התשע"ד )2 באוקטובר 2013(
)חמ 3-2(

ז'קי סבג  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה נהריה  
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

המזוהה  חנינא,  בית  שכונת  בירושלים,  קרקע  חטיבת   
כשטח בין קואורדינטות אורך 171.342-171.160 )221.160-
רוחב  קואורדינטות  לבין  חדשה(  ישראל  ברשת   221.342
138.957-137.986 )638.957-637.986 ברשת ישראל חדשה(; 
 ,105  ,99 ח"ח   ,30607 גוש   ;138 ח"ח   ,30605 כגוש  המזוהה 
חלקת דרך בלא מס'; גוש 30610, ח"ח 143, חלקת דרך בלא 
מס'; גוש 30611, ח"ח 53, חלקת דרך בלא מס', סך הכל שטח 
להפקעה כ–3,556 מ"ר, הצבוע בצבע חול, אדום, כמסומן 

בתשריט תכנית 3458א המאושרת.

העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית 
ירושלים, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

י"ז בחשוון התשע"ד )21 באוקטובר 2013(
)חמ 3-2(

קובי כחלון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירושלים  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
רח/550/ב/3,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3961, 
התשנ"ב, עמ' 1375, מודיעה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה רחובות )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שב"צ, שצ"פ ודרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 

 
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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 5691-הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה
 

 מחוז חיפה
 

 חיפה :מרחב תכנון מקומי, חיפהמחוז: 
 9966חפ/ מס':  תכנית מפורטת אישורהודעה בדבר 
בגוש  99שינוי הוראות בנייה בחלקה  שם התכנית:

 , חיפה99ברח' הצלבנים  55919
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

 תכנית מפורטתבדבר אישור  ,1965 –ה, התשכ"ה והבני
 9922חפ/ מס': 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / א358חפ/  שינוי
 1/ יב/ 1011חפ/ מק/  שינוי
 / יב1011חפ/  שינוי
 662חפ/  שינוי
 992חפ/  שינוי
 / ה992חפ/  שינוי

 9/ י/ 992חפ/ מק/  כפיפות
 / פמ1011חפ/ מק/  כפיפות
 0/ יב/ 1011חפ/ מק/  כפיפות
 / גב1011חפ/ מק/  כפיפות
 / תט1011חפ/ מק/  כפיפות
 1/ י/ 992חפ/  כפיפות
 83תמא/  כפיפות
 / י992חפ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .  99חיפה רחוב: הצלבנים יישוב: 

 מורדות הכרמל הצפוניים
 

 גושים וחלקות:
 .99חלקות במלואן:  11639גוש: 
 .93 - 91חלקי חלקות:  11639גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
בבניין מגורים קיים תוך שמירה על בנייה הסדרת חריגות ה

 הוראות קו ההשקף המאושר.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
הסדרת כל שטחי הבנייה העיקריים עפ"י מסמך  -

 העקרונות שאושר למתחם רח' הצלבנים.
 .קביעת שטחי שירות -
 סימון להריסה של חריגות בנייה מחוץ למגרש. -
 הסדרת גובה הבניין. -
 שינוי בקווי בניין. -
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 6611ובילקוט הפרסומים  11/16/9118

 .91/16/9118, בתאריך 5018
 

הועדה המחוזית לתכנון  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
טלפון:  88125חיפה  15מחוז חיפה, שד הפלי"ם נייה בול

בנייה ועדה מקומית לתכנון ול :וכן במשרדי. 10-3688055
ין יוכל המעונ, 10-3856311חיפה טלפון:  8חיפה, ביאליק 

ות שהמשרדים האמורים רשאי לעיין בה בימים ובשע
 הפנים משרד של האינטרנט פתוחים לקהל, ובאתר

www.pnim.gov.il. 
 
 

 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חדרה
 מס':הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 209-0595111 
שם התכנית: תוספת זכויות בניה, יח"ד וקומות בחלקה 

164. 
לחוק התכנון  32נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 1265 –והבניה, התשכ"ה 
שרדי הועדה המקומית מחוז חיפה ובמבנייה לתכנון ול
-819מס': חדרה מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

1191303 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 165חד/  שינוי
 / ה051חד/  שינוי
 1ד/ ח שינוי
 / א533חד/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .  11חדרה רחוב: הבנים יישוב: 

 X: 192745קואורדינטה 
 Y: 704969קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .021חלקות במלואן: , מוסדר, 11186גוש: 

 מגרשים:
 165בהתאם לתכנית חד/ 50/9

 

 מטרת התכנית:
במגרש לזכויות בנייה ות העיבוי עירוני לצורך התאמת זכוי

    1111במגרשים הגובלים, בהתאם להוראות חד/
 ג'. 1111חד/מק/-ו
 

 עיקרי הוראות התכנית:
קרקע  ממגורים מיוחד למגורים ב' וקביעת ייעוד . שינוי 1

 הוראות בניה.
יח"ד במצב  11-צב מאושר ליח"ד במ 1-. תוספת יח"ד מ9

 מ"ר. 111"ד מעל יח 8-מ"ר ו 111יח"ד קטנות עד  3מוצע. 
 למרפסות.בנייה . קביעת שטחי 8
מ' במצב  5-. שינוי קווי בנין צידיים )צפוני ודרומי( מ0

 מ' במצב מוצע. 0-(, ל1מאושר )עפ"י חד/
מ' במצב מאושר )עפ"י  3-שינוי קו בנין אחורי מערבי מ    
 מ' במצב מוצע. 5-( ,ל1חד/

 ם המגרש.שטח פתוח לגינון בתחו 15%. קביעת שיעור של 5
 כניסה ק.-. תוספת קומות מקומה אחת במצב מאושר ל6
 קומות במצב מוצע. 3 +
במצב 111%-במצב מאושר, ל 91% -מבנייה . תוספת אחוזי 1

 מוצע.
 

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

ן או יבקרקע, בבנימעוניין כל .www.pnim.gov.il הפנים
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 

לחוק, רשאי  111התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 
ימים ממועד פרסומה של  61להגיש התנגדות תוך 

, למשרדי בעיתוניםההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
לי"ם מחוז חיפה, שד הפבנייה הועדה המחוזית לתכנון ול

. העתק ההתנגדות 10-3688055טלפון:  88125חיפה  15
חדרה, הלל בנייה יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול

תנגדות , ה10-6818118טלפון:  83111חדרה  2יפה 
לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב 
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בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות 
בנייה בהתאם לתקנות התכנון והשעליהן היא מסתמכת ו

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי 
 .1232 -עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: זבולון
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 / א991זב/ מס': 
 - 55512בגוש  5שם התכנית: שינוי תוואי דרך בחלקה 

 כפר חסידים
לחוק התכנון  111מסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף נ

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 / א993זב/ מס': ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 תמספר התכני סוג היחס
 / א29זב/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כפר חסידים א' רחוב: הפועל המזרחי    .יישוב: 

באזור מרכז הכפר, בפינת רח' הפעל המזרחי ורח' גיבורי 
 התהילה.

 

 גושים וחלקות:
 .11, 2חלקי חלקות:  11182גוש: 
 .16חלקי חלקות:  11109גוש: 
 .1חלקות במלואן:  11108גוש: 

 .95חלקי חלקות:  11108וש: ג
 

 מטרת התכנית:
 הסדרת מערכת הדרכים במרכז הישוב.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
. הסדרת מערכת הדרכים וקווי הבניין במרכז הישוב תוך 1

 הסטת קטע דרך שעבר בסמוך לבית המגורים.
בנחלה בהתאם לתכנית בנייה . הותרת הוראות וזכויות ה9

 ללא שינוי. / א',29מס' זב/  מאושרת,
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 6036ובילקוט הפרסומים  11/11/9119

 .98/11/9119, בתאריך 062
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
טלפון: , 88125חיפה  15ז חיפה, שד הפלי"ם מחובנייה ול

בנייה מקומית לתכנון ול . וכן במשרדי: ועדה10-3688055
, וכל 10-3013115טלפון:  81181זבולון,   כפר המכבי 

רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין ה
 משרד של האינטרנט האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים
 
 

 קריות מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:
  :'הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס

219-0062459 
הסדרה ושינוי רוחב דרכים ושינוי  שם התכנית:
 55121בגוש  520בחלקה בנייה בהוראות 

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 859-1128116 :'מס
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
ית שמכוחה ניתן להוציא תכנ והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 / ב921ק/  שינוי
 / א181ק/  שינוי
 198ק/  שינוי
 181ק/  שינוי
 / ב181ק/  שינוי

 / א816ק/  כפיפות
 / ח816ק/  כפיפות
 921ק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רחוב: אפרים    . ,ת ביאליקקרייישוב: 

 בחלק המזרחי של קריית ביאליק קרוב לגבול עם כפר ביאליק
 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .181חלקות במלואן:  11585גוש: 
 .932, 181, 193, 21חלקי חלקות:  11585גוש: 
 .1חלקי חלקות:  11551גוש: 
 .19חלקי חלקות:  11561גוש: 

 X: 208463קואורדינטה 
 Y: 747952טה קואורדינ

 

 מטרת התכנית:
הסדרת מצב  -ם בהתאם לקיים הסדרת רח' זינגר ואפרי

 11585בגוש  181בחלקה בנייה קיים ושינוי בהוראות 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 משצ"פ לדרך והסדרת תוואי קיים של רח'ייעוד א. שינוי 

 ים.זינגר וחיבורו לצומת עם רח' אפר
רת רוחבו בקטע תכנית זו ים והסדרב. צמצום רוחב רח' אפ

מ' בהתאם להמשכו  תוך צרוף שטחי הדרך  13.11לרוחב 
 המבוטלת לחלקות הגובלות בהתאמה. 

משביל ייעוד ושינוי  181רגל בחלקה  ג. ביטול שביל הולכי
 למגורים.

 .181בחלקה בנייה ד. שינוי הוראות וזכויות 
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 6691ובילקוט הפרסומים  11/16/9118

 .19/11/9118, בתאריך 5293
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
לפון: , ט88125חיפה  15מחוז חיפה, שד הפלי"ם בנייה ול

בנייה . וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ול10-3688055
 טלפון: , 96110קרית מוצקין  0קריות, הגדוד העברי 

רשאי לעיין בה בימים ובשעות מעוניין , וכל ה10-3115921
 האינטרנט שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של
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 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: קריות
הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית מפורטת 

 122מס': ק/ 
 פינוי בינוי, ק. ביאליק -שם התכנית: מתחם ז'בוטינסקי 

נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית 
, שהודעה על דבר הפקדתה בהתאם לסעיף 088מס': ק/ 

, פורסמה 1965 –לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה  89
ובילקוט הפרסומים  10/19/9111בעיתונים בתאריך 

 .98/19/9111, בתאריך 9631, התשעא, עמוד 6918
 לתכניות הבאות: מתייחסתה

 מספר התכנית סוג היחס
 181ק/  שינוי
 / א181ק/  שינוי
 / א119ק/  שינוי
 826ק/ במ/  שינוי
 / א928ק/  שינוי
 / א819ק/  שינוי
 980ק/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת צור שלום, קרית ביאליק רחוב: ז'בוטינסקייישוב: 

 

 גושים וחלקות:
, 83 - 81, 80, 12, 10 - 11חלקות במלואן:  11006גוש: 

08 ,03 - 59 ,69 ,65 - 61 ,31 ,31 - 33 ,28 - 20 ,23 - 
111 ,116. 
, 60 - 68, 61, 53, 09, 82, 99חלקי חלקות:  11006גוש: 

21 ,110 - 115. 
 .33, 03חלקות במלואן:  11501גוש: 
 .111חלקי חלקות:  11501גוש: 

 

 מטרת התכנית:
פניה של שכונת מגורים קיימת ע"י פינוי הבניינים חידוש 

הקיימים, הגדלת מס' יח' הדיור ותוספת לשטחי המסחר 
רצף של שטחי עודי קרקע כדי ליצור יוהשירותים, התמרת י
 דרכים חוצות פנימיות. ציבור פתוחים וביטול

 

 עיקרי הוראות התכנית:
עוד ייעודי קרקע לרבות התווית דרכים והרחבתן, ישינוי י

קרקעות לשטחים ציבוריים פתוחים ולמוסדות ציבור, 
קביעת הנחיות: לשטחים מותרים לבניה, לקווי בניין, לגבהי 

 נים ולהסדרי חניה.יבני
למסחר ולשירותים  תוספת 311 -מספר יחידות הדיור ל הגדלת

 מ"ר. 9,211 -כ
 

הועדה המחוזית  רשאי לעיין בתכנית, במשרדי:מעוניין כל 
 88125חיפה  15מחוז חיפה, שד הפלי"ם נייה בלתכנון ול
ועדה מקומית לתכנון  ובמשרדי:, 10-3688055טלפון: 

 96110קרית מוצקין  0קריות, הגדוד העברי בנייה ול
בימים ושעות שהמשרדים האמורים , 10-3115921טלפון: 

הפנים  משרד של האינטרנט באתר וכן פתוחים לקהל.
www.pnim.gov.il. 

 
 

 , מרחב תכנון מקומי: שומרוןמחוז: חיפה
 5521הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': ש/ 

 -קרקע מחקלאי למגורים ב' ייעוד שם התכנית: שינוי 
 פרדיס

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 1180מס': ש/ 
 וקהללא איחוד וחל איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 821ש/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 פוריידיס.יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .16 - 15, 19 - 08חלקות במלואן:  11939גוש: 

 

 מטרת התכנית:
קרקע מחקלאי למגורים ב' לצורך מתן אפשרות וד ייעשינוי 

יח"ד לדונם(, כולל  0יח"ד )בצפיפות של  08 -של כבנייה ל
 ליגליזציה למבנים קיימים באזור המיועד למגורים בתכנית.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קביעת הוראות וזכויות בניה. -
 קביעת תנאים למתן היתרי בניה. -
 ים ובכלל זה הוראות להריסותקביעת הוראות לביצוע דרכ -

 הנגישות אליו.ומניעת  0מבנים בתחום כביש מס' 
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעא, עמוד 6168ובילקוט הפרסומים  15/11/9111

 .95/11/9111, בתאריך 1990
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
לפון: , ט88125חיפה  15שד הפלי"ם ה, מחוז חיפבנייה ול

בנייה . וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ול10-3688055
 טלפון: , 81251זכרון יעקב  50ון, המיסדים שומר

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 10-6815599
 האינטרנט שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של
 

 יוסף משלב
 לתכנון ולבניהיו"ר הועדה המחוזית 

 מחוז חיפה
 
 

 מחוז המרכז
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: יבנה
 

 9 /941יב/ מס': הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
 שם התכנית: מרכז מסחרי רוגובין.

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
בר אישור תכנית מתאר , בד1965 –והבניה, התשכ"ה 

 .9/ 910יב/ מס': מקומית 
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 910בר/  שינוי
 1/ 910יב/ מק/  שינוי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת יבנה הירוקה., 16יבנה רחוב: הדוגית יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .59חלקי חלקות:  8510גוש: 
 .29 - 32חלקי חלקות:  8515גוש: 
 .8חלקי חלקות:  5591גוש: 

 )לא מוסדר(. 5261גושים בחלקיות: 
 X: 175100קואורדינטה 
 Y: 641600קואורדינטה 
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 מגרשים:
 910בהתאם לתכנית בר/  12
 1/ 910בהתאם לתכנית יב/ מק/  12

 

 מטרת התכנית:
 והגדלת מס' הקומות במבנה המסחרי.בנייה תוספת זכויות 

 

 הוראות התכנית:עיקרי 
 מ"ר שטח עיקרי. 8,111א. תוספת של 

מ"ר עיקרי מתחת לכניסה  311ב. קביעת שטח של עד 
 הקובעת.

 מ"ר מעל לכניסה הקובעת. 611ג. תוספת שטח שירות של 
מ"ר מתחת לכניסה  15,005ד. קביעת שטח שירות של 

 הקובעת.
 8 -ל 9 -מבנייה המותר למרבי ה. הגדלת מס' הקומות ה

 ת מעל לכניסה הקובעתקומו
 ו. קביעת הנחיות בינוי ופיתוח מנחים.

מ' לקומת הקרקע  6קביעת קו בניין   -ז. שינוי בקווי בנין 
 בחזית הדרום מזרחית. 

 ח. קביעת זיקת הנאה למעבר הולכי רגל.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
מוד , התשעג, ע6591ובילקוט הפרסומים  11/19/9119

 .81/19/9119, בתאריך 1331
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
טלפון:  19081רמלה  21מחוז המרכז, שד הרצל בנייה ול

בנייה . וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ול13-2133012
, וכל 13-2088831טלפון:  11611יבנה  8יבנה, שד דואני 

ם ובשעות שהמשרדים רשאי לעיין בה בימימעוניין ה
 משרד של האינטרנט האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים
 
 

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

 / נו9כס/ ב/ 
 .1שם התכנית: סגירת מרפסות רח' עמק איילון 

ק התכנון לחו 32נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית  ,1265 –והבניה, התשכ"ה 

מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 כפר סבא מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 / נו.9כס/ ב/ מס': 
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 / ב9כס/ מק/ במ/  שינוי

 9 כס/ במ/ כפיפות
 / מד9כס/ ב/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .0כפר סבא רחוב: עמק אילון יישוב: 
 .3, 6, 0כפר סבא רחוב: עמק חורון יישוב: 

 11ממזרח, חלקה  -מצפון, רח' עמק חורון -רח' עמק איילון
 921 - 921)רח' עמק חורון( מדרום, חלקות  1613בגוש 
 ממערב. 1613בגוש 

 

 וחלקות:גושים 
 .811 - 816חלקות במלואן:  1613גוש: 

 

 מטרת התכנית:
לשם סגירת מרפסת משנית בדירה בנייה קביעת זכויות 

 בכפר סבא. 0קומה ג' בבניין ברח' עמק איילון  3מס' 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר לדירה מס'  11.5א. סגירת מרפסת משנית בשטח של 

, זאת 0איילון בקומה השלישית, בנין ברחוב עמק  3
 במסגרת הקירות החיצוניים הקיימים.

ב. סגירת המרפסת תותאם לחזית הקיימת כולל פתחים, 
 חומרי בניה, וגוונים.

 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין כל 

 משרד של האינטרנט באתר האמורים פתוחים לקהל, וכן
בנין או בקרקע, במעוניין .כל www.pnim.gov.il הפנים

בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
לחוק, רשאי  111התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 

ימים ממועד פרסומה של  61להגיש התנגדות תוך 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי 

מחוז המרכז, שד הרצל בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול
. העתק 13-2133012פון: טל 19081רמלה  21

בנייה ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול
 טלפון:  00111כפר סבא  185כפר סבא, ויצמן 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 12-1602115
אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה תכנון והלתקנות ה
 .1232 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 / מט91/ 5כס/  
 .9שם התכנית: הסדנא 

לחוק התכנון  32נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית  ,1265 –"ה והבניה, התשכ

מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
כפר סבא מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 / מט.95/ 1כס/ מס': 
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 91/ 1כס/  שינוי
 95/ 1כס/  שינוי
 / י95/ 1כס/ מק/  שינוי

 9/ י/ 95/ 1כס/ מק/  ינויש
 1/ 1כס/  שינוי

 / גל/ א1/ 1כס/  כפיפות
 / מ1/ 1כס/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .6כפר סבא רחוב: הסדנא יישוב: 

 אזור תעסוקה כפר סבא.
 

 גושים וחלקות:
 .88חלקות במלואן:  1610גוש: 

 

 מטרת התכנית:
שיה לשטח למסחר מאיזור מלאכה ותעייעוד א. שינוי 
 ותעסוקה.

למשרדים בבניין המסומן בנייה ב. תוספת קומות וזכויות 
כבניין ב' במסמכי התכנית וקביעת הוראות לקווי בניין 

 למבנים שבתחום התכנית.
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 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר ותוספת  9,012בהיקף של בנייה א. תוספת זכויות 

סחר בבניין קומות משרדים מעל קומות מ 1קומות, סה"כ 
 המסומן כבניין ב' בתשריט. 

 -ב. קביעת קו בנין צידי למבנה קיים המסומן א' בתשריט מ
 מ'. 8.1 -מ' ל 0

ג. קביעת קו בנין קדמי למבנה קיים המסומן א' בתשריט 
 מ'. 1.2-מ' ל  8 -מ

ד. קביעת קווי בנין לבניין המשרדים )מעל קומת הקרקע( 
מ' לקומות  1ן קדמי למבנה המסומן ב' בתשריט: קו בני

 עליונות. 
למבנים בשטח התכנית במקום  35%ה. קביעת תכסית 

51%. 
 

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

בקרקע, בבנין או מעוניין .כל www.pnim.gov.il הפנים
צמו נפגע על ידי בכל פרט תכנוני אחר הרואה את ע

לחוק, רשאי  111התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 
ימים ממועד פרסומה של  61להגיש התנגדות תוך 

, למשרדי בעיתוניםההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז המרכז, שד הרצל בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול

. העתק 13-2133012טלפון:  19081רמלה  21
בנייה למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולההתנגדות יומצא 

 טלפון:  00111כפר סבא  185כפר סבא, ויצמן 
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 12-1602115

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

תכנית )סדרי נוהל בהתנגדויות לבנייה לתקנות התכנון וה
 .1232 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 5/ 990לד/ 
 שכונת רמז. -שם התכנית: לוד

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 .1/ 991לד/ מס': מית מקו
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 113ח/  שינוי
 991לד/ במ/  שינוי

 9/ 0תמא/  כפיפות
 1111לד/  כפיפות
 1111לד/  כפיפות
 1110לד/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 לוד רחוב: רמז.יישוב: 

ות אבא הלל סילבר חלקה הצפוני של העיר לוד, בין הרחוב
 ממערב, ד"ר להמן ונורדאו מדרום, אחווה ובית"ר ממזרח.

 

 גושים וחלקות:
 .191חלקי חלקות:  8251גוש: 
 - 51, 01 - 05, 10, 11 - 1חלקות במלואן:  8251גוש: 
118 ,111 - 112 ,199 ,195 - 156 ,153 - 112. 
 .190/9, 190, 191, 00 - 08חלקי חלקות:  8251גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
תכנון כולל של שכונת רמז, תוספת יחידות דיור והסדרת 

 תשתיות.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
קרקע משטח למגורים ושטח למגורים א' ייעוד א. שינוי 

, שטח למגורים 1לשטח למגורים א', שטח למגורים ב' 
 ומסחר, מבני ציבור, דרכים ושטחים ציבוריים פתוחים.

למגורים, מבני ציבור, בנייה ב. חלוקת השטח למגרשי 
 מסחר ושטחים ציבוריים פתוחים. 

 ג. קביעת שינויים במערכת הדרכים.
בנייה מרבי ד. קביעת עקרונות בינוי, קווי בניין וגובה 

 למבנים, קביעת מספר יח"ד המירבי.
 ה. קביעת מבנים להריסה.

 ו. קביעת עיצוב נופי בהתאם לנספח פיתוח.
 ם למגורים.ח. הסדרת גבולות מגרשי

של חלקים מאיזור מגורים א' למסחר, מסחר ייעוד ט. שינוי 
משולב במגורים, שטחים ציבוריים פתוחים, דרכים 

 ושטחים למבני ציבור.
 י. קביעת הוראות בינוי ופיתוח.

 
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

, התשעא, עמוד 6128ובילקוט הפרסומים  91/19/9111
 .96/11/9111בתאריך , 9999

 
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 

טלפון:  19081רמלה  21מחוז המרכז, שד הרצל בנייה ול
בנייה . וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ול13-2133012

, וכל 13-2912261טלפון:  11110לוד  1לוד, ככר קומנדו 
המשרדים המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות ש

 משרד של האינטרנט האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.il הפנים

 
 

 רעות-מכבים-מודיעין מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:
 מס': הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 51/ 1מד/ 
שם התכנית: מרכז עירוני קהילתי לאוכלוסייה מבוגרת 

 מודיעין
לחוק התכנון  111לסעיף נמסרת בזה הודעה, בהתאם 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 15/ 0מד/ מס': מקומית 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / א0גז/ מד/ במ/  שינוי
 1/ 0מד/  שינוי

 9191מד/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .8, 1אלון רעות רחוב: צ-מכבים-מודיעיןיישוב: 

 מתחם מרומי
 

 גושים וחלקות:
 .3חלקות במלואן:  5650גוש: 

 

 מטרת התכנית:
ייעוד "דיור מיוחד" ולייעוד משטח למוסד לייעוד שינוי 

"מבנים ומוסדות ציבור" להקמת מרכז עירוני לאוכלוסייה 
רעות מכבים הכולל דיור מוגן, מערך -המבוגרת במודיעין

 יום לקשיש. סיעודי ומרכז
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 יקרי הוראות התכנית:ע
תכליות ושימושים מותרים עבור דיור מוגן א. קביעת 

עבורם, מערך סיעודי  יה מבוגרת ומערך שירותיםילאוכלוס
 ומרכז יום לקשיש.

 ב. קביעת זכויות והוראות בניה.
 ג. הוראות בדבר עיצוב אדריכלי.

 ד. קביעת הוראות בדבר שלביות ביצוע.
 

סמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית פור
, התשעא, עמוד 6913ובילקוט הפרסומים  92/11/9111

 .11/13/9111, בתאריך 5212
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
טלפון:  19081רמלה  21מחוז המרכז, שד הרצל בנייה ול

בנייה . וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ול13-2133012
רעות  -מכבים-מודיעין 1ות, דם המכבים רע-מכבים-מודיעין
רשאי לעיין בה בימים מעוניין , וכל ה13-2196105טלפון: 

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

 
 

 רעות-מכבים-מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: מודיעין
 מס':  הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית

 20/ 1מד/ 
 .1נחל חבר  -למרתף בנייה שם התכנית: תוספת זכויות 

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 .81/ 5מד/ מס': מקומית 
 ללא איחוד וחלוקה. איחוד וחלוקה:
 תכנית שמכוחה ניתן להוציא והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות.
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 1/ 5מד/  שינוי
 5גז/ מד/ במ/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
)רח': מגדל  3נחל חבר רעות רחוב: -מכבים-מודיעיןיישוב: 
 כונה: משואה )אתר ספדי(.ש, (59הלבנון 

 

 גושים וחלקות:
 .111לואן: חלקות במ 5630גוש: 

 X: 201000קואורדינטה 
 Y: 644550קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 .1/ 5א' בהתאם לתכנית מד/ 118

 

 מטרת התכנית:
 הרחבת יחידת דיור קיימת מטיפוס דירת גן ע"י תוספת מרתף.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר לשטח עיקרי עבור  03.1בנייה . תוספת זכויות 1

 (.3 , נחל חבר1)דירה  ידת דיור קיימתמרתף הצמוד ליח
 . קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי עבור תוספת הבניה.9
 . קביעת תנאים להיתר בניה.8
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשע"ג, עמוד 6561ובילקוט הפרסומים  13/11/9119

 .11/18/9118, בתאריך 8903
 

המחוזית לתכנון התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה 
טלפון:  19081רמלה  21מחוז המרכז, שד הרצל בנייה ול

בנייה . וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ול13-2133012

רעות  -מכבים-מודיעין 1רעות, דם המכבים -מכבים-מודיעין
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 13-2196105טלפון: 

 ובאתרובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

 
 

 רעות-מכבים-מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: מודיעין
 מס': הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 21/ 9מד/ 
, 95רח' מנשה  -בנייה שם התכנית: תוספת זכויות 

 מודיעין.
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –תשכ"ה והבניה, ה
 .80/ 6מד/ מס': מקומית 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 2/ 6מד/ מק/  שינוי
 6מד/ במ/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .91רעות רחוב: מנשה -מכבים-מודיעיןיישוב: 

י , יח' דיור מסוג קוטג' דו משפחת9-01-במגרש מ
קוטג'ים מטיפוס זהה. יח' הדיור גובלת  11בקומפלקס של 

ברח' מנשה ממערב, ביח' דיור זהות מדרום, מצפון 
 וממזרח.

 

 גושים וחלקות:
 .10חלקי חלקות:  5316גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הרחבת יחידת דיור קיימת.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
ת מ"ר עבור תוספ 92בשטח עיקרי בנייה א. תוספת זכויות 

 מרתף.
מ"ר עבור תוספת  99בשטח עיקרי בנייה ב. תוספת זכויות 

 חללים בקומת קרקע ובקומה א'.
 ג. הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי עבור תוספות הבניה.

 
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

, התשע"ג, עמוד 6518ובילקוט הפרסומים  16/19/9119
 .16/19/9119, בתאריך 1551

 
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 

טלפון:  19081רמלה  21מחוז המרכז, שד הרצל בנייה ול
בנייה . וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ול13-2133012

רעות  -מכבים-מודיעין 1רעות, דם המכבים -מכבים-מודיעין
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 13-2196105טלפון: 

 ות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתרובשע
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

 
 

 יקרי הוראות התכנית:ע
תכליות ושימושים מותרים עבור דיור מוגן א. קביעת 

עבורם, מערך סיעודי  יה מבוגרת ומערך שירותיםילאוכלוס
 ומרכז יום לקשיש.

 ב. קביעת זכויות והוראות בניה.
 ג. הוראות בדבר עיצוב אדריכלי.

 ד. קביעת הוראות בדבר שלביות ביצוע.
 

סמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית פור
, התשעא, עמוד 6913ובילקוט הפרסומים  92/11/9111

 .11/13/9111, בתאריך 5212
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
טלפון:  19081רמלה  21מחוז המרכז, שד הרצל בנייה ול

בנייה . וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ול13-2133012
רעות  -מכבים-מודיעין 1ות, דם המכבים רע-מכבים-מודיעין
רשאי לעיין בה בימים מעוניין , וכל ה13-2196105טלפון: 

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

 
 

 רעות-מכבים-מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: מודיעין
 מס':  הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית

 20/ 1מד/ 
 .1נחל חבר  -למרתף בנייה שם התכנית: תוספת זכויות 

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 .81/ 5מד/ מס': מקומית 
 ללא איחוד וחלוקה. איחוד וחלוקה:
 תכנית שמכוחה ניתן להוציא והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות.
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 1/ 5מד/  שינוי
 5גז/ מד/ במ/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
)רח': מגדל  3נחל חבר רעות רחוב: -מכבים-מודיעיןיישוב: 
 כונה: משואה )אתר ספדי(.ש, (59הלבנון 

 

 גושים וחלקות:
 .111לואן: חלקות במ 5630גוש: 

 X: 201000קואורדינטה 
 Y: 644550קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 .1/ 5א' בהתאם לתכנית מד/ 118

 

 מטרת התכנית:
 הרחבת יחידת דיור קיימת מטיפוס דירת גן ע"י תוספת מרתף.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר לשטח עיקרי עבור  03.1בנייה . תוספת זכויות 1

 (.3 , נחל חבר1)דירה  ידת דיור קיימתמרתף הצמוד ליח
 . קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי עבור תוספת הבניה.9
 . קביעת תנאים להיתר בניה.8
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשע"ג, עמוד 6561ובילקוט הפרסומים  13/11/9119

 .11/18/9118, בתאריך 8903
 

המחוזית לתכנון התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה 
טלפון:  19081רמלה  21מחוז המרכז, שד הרצל בנייה ול

בנייה . וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ול13-2133012
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 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: נתניה
 מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 55/ 212נת/ 
שם התכנית: הקמת בית עיריית נתניה במתחם 

 התרבות )המרכז האזרחי( במרכז העיר.
לחוק התכנון  32דעה, בהתאם לסעיף נמסרת בזה הו

כי במשרדי הועדה המחוזית , 1265 –והבניה, התשכ"ה 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מס': נתניה מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 .11/ 838נת/ 
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 1/ 011נת/  שינוי

 11/ 838נת/  ינויש
 838נת/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .0נתניה רחוב: רזיאל יישוב: 

 רח' רזיאל. -ממערב 
 רח' מינץ. -ממזרח 
 רח' הרצל. -מדרום 
 רח' פינס. -מצפון 

 

 גושים וחלקות:
 .832, 03חלקי חלקות:  3988גוש: 
 .1חלקי חלקות:  3966גוש: 

 

 מגרשים:
 11/ 838נית נת/ א בהתאם לתכ

 11/ 838ב בהתאם לתכנית נת/ 
 

 מטרת התכנית:
הקמת בית העירייה לצורך העברת משרדי העירייה אל 
מתחם התרבות )המרכז האזרחי( שבמרכז העיר תוך 
הגדרת זכויות בנייה והוראות בנייה להקמת מגדל בית 
העירייה + הקמת חניון תת קרקעי + הקמת מרכז תרבות 

"( + פיתוח כיכר עירונית + הרחבת מבני וחינוך )"מדיטק
 הציבור הקיימים במתחם.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר  85,611 -מ"ר ל 1,851 -. הגדלת שטחים עיקריים מ1

 + קביעת שטחי שירות.
. קביעת שימושים בשטח למבני ציבור: משרדים עירוניים 9

וממשלתיים ושירותי מסחר נלווים, מרכז תרבות וחינוך 
 טק"(, מועדון נוער, מרכז מוסיקה.)"מדי

 קומות מרתף. 5 -ו 91 -. קביעת מס' קומות ל8
 . קביעת קווי בניין.0
 . קביעת הנחיות בינוי ופיתוח.5
 . קביעת מבנה להריסה.6
. הרחבת רחוב מינץ לטובת שיפור גישת כלי הרכב אל 1

 המתחם.
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין כל 
 משרד של האינטרנט באתר אמורים פתוחים לקהל, וכןה

ין או יבקרקע, בבנמעוניין . כל www.pnim.gov.il הפנים
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 

לחוק, רשאי  111התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 
ימים ממועד פרסומה של  61להגיש התנגדות תוך 

רסומים בעיתונים, למשרדי ההודעה המאוחרת בין הפ
מחוז המרכז, שד הרצל בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול

. העתק 13-2133012טלפון:  19081רמלה  21
בנייה ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול

, 12-3618111טלפון:  09082נתניה  6נתניה, הצורן 
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 

בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות 
בנייה שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי 
 .1232 -עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 / א59/ 100נת/ 
 שם התכנית: התחדשות עירונית רח' החלוצים.

לחוק התכנון  32נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 1265 –והבניה, התשכ"ה 

מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 נתניה מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 / א.19/ 311נת/ מס': 
 יחסת לתכניות הבאות:המתי

 מספר התכנית סוג היחס
 19/ 311נת/  שינוי
 1/ ש/ 111נת/  שינוי
 93/ 992נת/  שינוי
 / ב26/ 1/ 011נת/ מק/  שינוי
 1/ 011נת/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 נתניה.יישוב: 

 .10ב,  11א,  11רח' הס משה 
 ב.12א, 12, 11, 3רח' החלוצים 

לוצים, בין רח' הס לרח' פ"ת, חלק ממתחם "מע"ר מבנן הח
 הרצל".

 

 גושים וחלקות:
 .118 - 111, 88 - 81, 15 - 10חלקות במלואן:  3965גוש: 
 .136, 18חלקי חלקות:  3965גוש: 

 
 מטרת התכנית:

פרויקט התחדשות עירונית במע"ר הישן של נתניה הכולל 
 מבנים. 8 -יח"ד 113

 
 עיקרי הוראות התכנית:

איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת בעלים ע"פ פרק ג'  א.
 .1265 -התשכ"ה, בנייהסימן ז' לחוק התכנון וה

, איזור מסחרי מיוחד, איזור 5מאיזור מסחרי ייעוד ב. שינוי 
לאיזור מגורים ד' ושטח  -מגורים ב' ושטח ציבורי פתוח

 ציבורי פתוח.
 יח"ד. 113 -ל 90 -ג. תוספת יח"ד מ

מ"ר +  19,501 -ל 129.5 -למגורים מד. תוספת שטחים 
 מ"ר מרפסות מקורות. 1,926

 ה. ביטול שטחי מסחר.
 ז. שינוי קווי בניין.

 ח. קביעת מבנים להריסה.
 

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

ין או יקרקע, בבנבמעוניין .כל www.pnim.gov.il הפנים
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 

לחוק, רשאי  111התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 
ימים ממועד פרסומה של  61להגיש התנגדות תוך 

, למשרדי בעיתוניםההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז המרכז, שד הרצל בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול

. העתק 13-2133012טלפון:  19081רמלה  21
בנייה ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול

, 12-3618111טלפון:  09082נתניה  6נתניה, הצורן 
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בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות 
בנייה שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי 
 .1232 -עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 / א59/ 100נת/ 
 שם התכנית: התחדשות עירונית רח' החלוצים.

לחוק התכנון  32נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 1265 –והבניה, התשכ"ה 

מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 נתניה מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 / א.19/ 311נת/ מס': 
 יחסת לתכניות הבאות:המתי

 מספר התכנית סוג היחס
 19/ 311נת/  שינוי
 1/ ש/ 111נת/  שינוי
 93/ 992נת/  שינוי
 / ב26/ 1/ 011נת/ מק/  שינוי
 1/ 011נת/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 נתניה.יישוב: 

 .10ב,  11א,  11רח' הס משה 
 ב.12א, 12, 11, 3רח' החלוצים 

לוצים, בין רח' הס לרח' פ"ת, חלק ממתחם "מע"ר מבנן הח
 הרצל".

 

 גושים וחלקות:
 .118 - 111, 88 - 81, 15 - 10חלקות במלואן:  3965גוש: 
 .136, 18חלקי חלקות:  3965גוש: 

 
 מטרת התכנית:

פרויקט התחדשות עירונית במע"ר הישן של נתניה הכולל 
 מבנים. 8 -יח"ד 113

 
 עיקרי הוראות התכנית:

איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת בעלים ע"פ פרק ג'  א.
 .1265 -התשכ"ה, בנייהסימן ז' לחוק התכנון וה

, איזור מסחרי מיוחד, איזור 5מאיזור מסחרי ייעוד ב. שינוי 
לאיזור מגורים ד' ושטח  -מגורים ב' ושטח ציבורי פתוח

 ציבורי פתוח.
 יח"ד. 113 -ל 90 -ג. תוספת יח"ד מ

מ"ר +  19,501 -ל 129.5 -למגורים מד. תוספת שטחים 
 מ"ר מרפסות מקורות. 1,926

 ה. ביטול שטחי מסחר.
 ז. שינוי קווי בניין.

 ח. קביעת מבנים להריסה.
 

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

ין או יקרקע, בבנבמעוניין .כל www.pnim.gov.il הפנים
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 

לחוק, רשאי  111התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 
ימים ממועד פרסומה של  61להגיש התנגדות תוך 

, למשרדי בעיתוניםההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז המרכז, שד הרצל בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול

. העתק 13-2133012טלפון:  19081רמלה  21
בנייה ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול

, 12-3618111טלפון:  09082נתניה  6נתניה, הצורן 

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

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

 .1232 -עבודתו(, תשמ"ט 
 

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

 92/ א/ 100רח/ 
שם התכנית: שינוי ממגורים ב' ומוסדות ציבור למגורים ג' 

 יה תת קרקעית + ב.צ.מיוחד + קומות קרקע וחנ
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 .98/ א/ 311רח/ מס': מקומית 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / א311רח/  שינוי
 / ג9111ביטול                               רח/ 

  1/ ב/ 9111רח/                               ביטול 
 / ב9111ביטול                               רח/ 

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 רחובות.יישוב: 
 בין הרחובות רח' לוין אפשטיין ורח' סמילנסקי.

 

 גושים וחלקות:
 .151, 198, 811, 963חלקות במלואן:  8118גוש: 

 

 מטרת התכנית:
א. איחוד וחלוקה שלא בהסכמת הבעלים לפי פרק ג' סימן 

 .1265 -ז' לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה
מאיזור מגורים ב' ומוסדות ציבור לאיזור ייעוד ב. שינוי 

קומות  19יח"ד, בגובה מקסימלי של  31מגורים ג' מיוחד, 
+ קומות קרקע וחניה תת קרקעית, איזור לבנייני ציבור 

 וח.ושטח פרטי פת
 ג. קביעת זכויות והוראות בניה.

 
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

, התשסו, עמוד 5015ובילקוט הפרסומים  90/11/9115
 .92/19/9115, בתאריך 1165

 
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 

טלפון:  19081רמלה  21מחוז המרכז, שד הרצל בנייה ול
בנייה . וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ול13-2133012
, וכל המעוניין רשאי לעיין 16009רחובות  9רחובות, ביל"ו 

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

 
 

 גזר מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:
 מס': ומית הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מק

 25/ 52גז/ 
 525שם התכנית: גני הדר חלקה 

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 81/ 18גז/ מס': מקומית 
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 13/ 18גז/  שינוי

 

 ם:השטחים הכלולים בתכנית ומקומ
 גני הדר.יישוב: 
 0988כביש  -מצפון 

 שטח חקלאי -ממערב 
 שטח חקלאי -ממזרח 
 שטח חקלאי -מדרום 

 

 גושים וחלקות:
 - 25, 28 - 21, 33, 82, 80חלקות במלואן:  8113גוש: 
111 ,119 - 118 ,116 - 111 ,112 - 198. 

 - 111, 113, 116 - 111חלקות במלואן:  8112גוש: 
118 ,112 - 191 ,198 - 196 ,192 - 106 ,102 - 158 ,
155 - 151 ,161 ,169 - 168 ,165 - 110 ,131. 
 .112חלקי חלקות:  8112גוש: 

 

 מטרת התכנית:
המוגדרת  181מגורים עבור חקלאים לחלקה ייעוד החזרת 

ייעוד כשטח ציבורי פתוח על ידי שינוי  13/ 18בתכנית גז/ 
 .8112בגוש  ,181משטח ציבורי פתוח למשק עזר בחלקה 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 למשק עזר.בנייה בחלקת בנייה הגדרת זכויות ה

 
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

, התשעא, עמוד 6128ובילקוט הפרסומים  91/11/9111
 .96/11/9111, בתאריך 9991

 
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 

טלפון:  19081רמלה  21מרכז, שד הרצל מחוז הבנייה ול
בנייה . וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ול13-2133012

, וכל 13-2910101טלפון:  22132גזר, בית חשמונאי 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין ה

 משרד של האינטרנט האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.il הפנים

 
 

 , מרחב תכנון מקומי: לב השרוןמחוז: מרכז
 מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 19/ 95/ 1צש/ 
הנער" ומרכז תרבות איזורי,  -שם התכנית: מוסד "בית

 מושב עין ורד.
לחוק התכנון  32נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 1265 –והבניה, התשכ"ה 
המרכז ובמשרדי הועדה המקומית  מחוזבנייה לתכנון ול
ן מופקדת תכנית מתאר מקומית לב השרובנייה לתכנון ול

 .09/ 91/ 3צש/  ': מס
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 12תמ/  שינוי

 1/ 9/ 1צש/  פירוט
 1/ 9/ 1צש/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 עין ורד.יישוב: 

מערבי של -נער" קיים וממוקם בחלקו הדרוםמוסד "בית ה
 מונד.-מזרחית לתל-מושב עין ורד שבלב השרון, צפונית

המתחם המיועד למרכז תרבות איזורי בחלק מחלקה 
 הצפונית למוסד הקיים וכן למבני ציבור.

 

 גושים וחלקות:
 .61 - 53חלקות במלואן:  1311גוש: 
 .61, 51חלקי חלקות:  1311גוש: 
 .01לקי חלקות: ח 1313גוש: 
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 מטרת התכנית:
למוסד ציבורי לחינוך "בית הנער" בנייה תוספת זכויות 

ותכנון מבנים לצרכי ציבור ומוסדות ציבור הכוללים מוזיאון 
לתולדות החקלאות והמיכון החקלאי בישראל ומרכז 

 תרבות אזורי.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . איחוד וחלוקה חדשה בכל תחום התכנית בהסכמת1

 הבעלים עפ"י פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה.
. שינוי ייעודי קרקע מחקלאי למבנים ומוסדות ציבור ולמבנים 9

 ומוסדות ציבור לחינוך, ממגורים למבנים ומוסדות ציבור לחינוך.
 והוראות עיצוב אדריכלי. בנייה . קביעת קווי 8
 . קביעת שימושים מותרים, הוראות וזכויות בניה.0
 קביעת תנאים להיתרי בניה.  .5
 

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

ן או יבקרקע, בבנימעוניין .כל www.pnim.gov.il הפנים
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 

לחוק, רשאי  111ף התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעי
ימים ממועד פרסומה של  61להגיש התנגדות תוך 

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

. העתק 13-2133012טלפון:  19081רמלה  21
בנייה ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית , 01611תל מונד  ,דנלב השרון, תל מו
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(, 

 .1232 -תשמ"ט 
 

 
 נון מקומי: לב השרוןמחוז: מרכז, מרחב תכ

 מס': הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
 64/ 9/ 0צש/ 

 שם התכנית: קידוח ומתקני הספקת מים "יעב"ץ".
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 21/ 9/ 1צש/ מס': מקומית 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 1/ 9/ 1צש/  שינוי
 91/ 8תממ/  כפיפות
 5/ ב/ 80תמא/  כפיפות
 8/ ב/ 80תמא/  כפיפות
 85תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כפר יעבץ.יישוב: 

 חצר קידוח קיים, מדרום מערב למושב כפר יעב"ץ.
 

 גושים וחלקות:
 .1חלקות במלואן:  3152גוש: 

 .9חלקי חלקות:  3152ש: גו
 

 מטרת התכנית:
שטח עבור תחנת שאיבת מים, קידוח מים והמתקנים ייעוד 

 הנלווים להם.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קרקע חקלאית למתקנים הנדסיים.ייעוד . שינוי 1
 . קביעת תכליות, הנחיות ומגבלות בניה.9
 . קביעת שטחי בניה.8

 ל תשתיות ושירותים.. קביעת הוראות לפיתוח השטח, כול0
 . קביעת תנאים למתן היתר בניה.5
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 6885ובילקוט הפרסומים  11/16/9111

 .16/19/9111, בתאריך 1183
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
טלפון:  19081רמלה  21מחוז המרכז, שד הרצל בנייה ול

בנייה . וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ול13-2133012
רשאי מעוניין , וכל ה 01611לב השרון, תל מונד  תל מונד 

לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 
 הפנים משרד של האינטרנט לקהל, ובאתר

www.pnim.gov.il. 
 

 
 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: מצפה אפק.

 מס':עה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית הוד
 111-0599050 

 תוספת זכויות בניה. -סביון  5שם התכנית: סלעית 
לחוק התכנון  32נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 1265 –והבניה, התשכ"ה 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
פק מופקדת תכנית מתאר מקומית מצפה אבנייה לתכנון ול

 .055-1199111מס': 
 ללא איחוד וחלוקה. איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות.
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 9/ 0111ממ/ מק/  שינוי

 5/ 0111ממ/ מק/  כפיפות
 0111ממ/ במ/  כפיפות
 1/ ג/ 98/ 580ממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 דרום מזרח הישוב. , 1סביון רחוב: סלעית יישוב: 

 X: 189789קואורדינטה 
 Y: 661292קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .132חלקות במלואן: , מוסדר, 1958גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 והגדלת תכסית קומת קרקע בתאבנייה תוספת זכויות 

 בלבד. 111שטח 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . 111מ"ר, בתא שטח  93.39תוספת שטח עיקרי של 

 .111מ"ר לתא שטח  151 -הגדלת תכסית ל
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין כל 
 משרד של 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 כל 

לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  111הזכאי לכך על פי סעיף 
ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין  61

בנייה , למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבעיתוניםהפרסומים 
 טלפון:  19081רמלה  21מחוז המרכז, שד הרצל 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 13-2133012
פתח תקוה , 2מצפה אפק, גליס בנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית לא תתקבל , 18-2819151טלפון:  02911
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי 
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תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה לתקנות

 .1232 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: מצפה אפק
 1519ממ/ מס': הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 מתחם מרכזי. -שם התכנית: גני תקוה 
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 .5109ממ/ מס': מקומית 

 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 9111פת/  שינוי
 / א6/ 1916פת/  שינוי
 5181ממ/  שינוי

 9/ 0תמא/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 גני תקוה.יישוב: 

ע חקלאית בצפון גני תקוה מערבית שטח שייעודו המאושר קרק
לרחוב האקליפטוס, מזרחית לדרך המלך ומצפון ומדרום לדרך 

 הים.
 

 גושים וחלקות:
, 185, 181, 191, 66-65, 81-90חלקות במלואן:  6111גוש: 
109. 

 .192, 28, 55, 98חלקי חלקות:  6111גוש: 
 

 מטרת התכנית:
 160 יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים בת

מ"ר ליח"ד,  191יחידות דיור בשטח עיקרי ממוצע של 
קומות והקצאת קרקע לצרכי  90בבניינים בגובה של עד 

 ציבור להקמת קריית חינוך וספורט יישובית בגני תקווה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 של קרקע חקלאית למטרות הבאות:ייעוד א. שינוי 

 . מגורים ד'.1
 . מבנים ומוסדות ציבור.9
 . שטח ציבורי פתוח.8
 . שטח פרטי פתוח.0
 . דרכים )דרך מוצעת ודרך משולבת(.5

של שטח ציבורי פתוח, דרך מאושרת, מתקנים ייעוד שינוי 
 ציבורי פתוח ודרך מוצעת. הנדסיים לשטח לבניין ציבורי, שטח

 

ב. קביעת זכויות והוראות בניה: שטח מבנים וגובהם, קווי 
 בניין, תכסית וכדומה.

 קביעת תנאים למתן היתרי בניה.ג. 
 ד. קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי.

ה. איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת בעלים, ע"פ פרק ג' 
 .1265סימן ז' לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 

 ו. קביעת תנאים לביצוע התכנית.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 6811סומים ובילקוט הפר 19/11/9119

 .15/19/9119, בתאריך 9516
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
טלפון:  19081רמלה  21מחוז המרכז, שד הרצל בנייה ול

בנייה . וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ול13-2133012
 טלפון:  02911פתח תקוה  2מצפה אפק, גליס 

רשאי לעיין בה בימים ובשעות עוניין מ, וכל ה18-2819151

 האינטרנט שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של

 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: עמק חפר
 מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 11/ 51עח/ 
 מושב בית יצחק. -שם התכנית: משק שפיר

לחוק התכנון  32ף התאם לסעינמסרת בזה הודעה, ב
כי במשרדי הועדה המחוזית , 1265–והבניה, התשכ"ה

מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 עמק חפר מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 .55/ 15עח/ מס': 
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 11/ 15עח/  שינוי

 911עח/  כפיפות
 91/ 911עח/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שער חפר. -בית יצחקיישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .53חלקות במלואן:  3918גוש: 
 .110חלקות במלואן:  3910גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 -"מגורים בישוב כפריייעוד חלק מתא שטח בייעוד שינוי 

ורים", ללא תוספת "מגייעוד חלקה א' בנחלה" לתא שטח ב
יח' דיור ו/ או שטח עיקרי, כולל תוספת שטח שירות תוך 

 הסדרת קווי בניין בהתאם למצב הקיים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
חלקה  -"מגורים בישוב כפריייעוד תא שטח בייעוד א. שינוי 

יח"ד( בשטח של  1"מגורים" )ייעוד א' בנחלה" לתא שטח ב
חלקה  -גורים בישוב כפרי"מייעוד מ"ר ולתא שטח ב 511

מ"ר,  55יחידת סמך בגודל  1יח"ד +  1א' בנחלה" )
 מ"ר. 9,630במבנה אחד( בשטח של 

יח"ד בתחום התכנית ללא תוספת יח"ד ביחס  8סה"כ 
 לתכנית המאושרת.

ב. חלוקה בהסכמת בעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק 
 .1265 -התשכ"הבנייה התכנון וה

 מגרשים בתחום התכנית.ג. קביעת קווי בניין ל
 בשטח התכנית.בנייה ד. קביעת הוראות והגבלות 

 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין כל 

 משרד של האינטרנט באתר האמורים פתוחים לקהל, וכן
בקרקע, בבנין או בכל מעוניין .כל www.pnim.gov.il הפנים

י התכנית, וכן כל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על יד
לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  111הזכאי לכך על פי סעיף 

ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין  61
בנייה הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

 טלפון:  19081רמלה  21מחוז המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 13-2133012

 01951עמק חפר, מדרשת רופין בנייה קומית לתכנון ולמ
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 12-3231651טלפון: 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר בנייה התכנון וה
 .1232 -סדרי עבודתו(, תשמ"ט ו
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 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: שרונים
 מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 / א14/ 5/ 9הצ/ 
 שם התכנית: ביטול דרך.

לחוק התכנון  32נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 1265 –והבניה, התשכ"ה 

ז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית מחובנייה לתכנון ול
 שרונים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 / א.51/ 1/ 6הצ/ מס': 
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 98/ 1/ 6הצ/ מק/  שינוי
 1/ 1/ 6הצ/  שינוי

 111/ 1/ 6הצ/  כפיפות
 911/ 1/ 6הצ/  כפיפות
 / א0/ 1/ 6הצ/  כפיפות
 0/ 1/ 6הצ/  כפיפות
 / א1/ 1/ 6הצ/ מק/  כפיפות
 / א111/ 1/ 6הצ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .90אליכין רחוב: חבצלת השרון יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .90 - 98חלקי חלקות:  1299גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 מדרך ציבורית ושצ"פ למגורים א' ותוספת יח"ד.ייעוד שינוי 

 

 יקרי הוראות התכנית:ע
 יח"ד בתחום התכנית.  6יח"ד וסה"כ  8א. תוספת 

 מדרך ושצ"פ למגורים א', שביל ודרך משולבת.ייעוד ב. שינוי 
 ג. קביעת הוראות לבניה, לפיתוח ונגישות למגרשים.

ד. איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים לפי פרק ג' סימן ז' 
 לחוק.

 
בימים ובשעות שהמשרדים רשאי לעיין בתכנית, מעוניין כל 

 משרד של האינטרנט באתר האמורים פתוחים לקהל, וכן
ן או יבקרקע, בבנימעוניין .כל www.pnim.gov.il הפנים

בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
לחוק, רשאי  111התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 

 ימים ממועד פרסומה של 61להגיש התנגדות תוך 
, למשרדי בעיתוניםההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז המרכז, שד הרצל בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול
. העתק 13-2133012טלפון:  19081רמלה  21

בנייה ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא , 09510נתניה  0שרונים, הצורן 

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

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

 .1232 -תשמ"ט 
 

 שרונים מרחב תכנון מקומי:, מרכזמחוז: 
 :'מס תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

 .20/ 5/ 9הצ/  
 אליכין.-20/ 5/ 9שם התכנית: הצ/ 

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 .20/ 5/ 9הצ/ מספר:  מקומית
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 1/ 1/ 6הצ/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שוב: אליכין.י
 

 גושים וחלקות:
 .181 - 180חלקות במלואן:  1299גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
 הסדרת נגישות  ושיפורים בתנועה ע"י:

 . שינוי ייעוד ממגורים ומשטח ציבורי פתוח לדרך.1
. שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח ומדרך משולבת למגורים 9

 ולדרך. 
 . קביעת הוראות בניה.8
 

פורסמה בעיתונים בתאריך ת התכנית הודעה על הפקד
, התשסד, עמוד 5810ובילקוט הפרסומים  95/16/9110

 .10/11/9110, בתאריך 8012
 

הועדה המחוזית לתכנון  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
טלפון:  19081רמלה  21ולבניה מחוז המרכז, שד הרצל 

ועדה מקומית לתכנון ולבניה  :וכן במשרדי. 13-2133012
וכל המעונין רשאי לעיין , 09510נתניה  0, הצורן שרונים

ות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, בה בימים ובשע
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט באתרו
 

 רות יוסף
 לתכנון ולבניהיו"ר הועדה המחוזית 

 מחוז המרכז
 
 

 מחוז הצפון
 

 חוז צפוןמחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מעלה נפתלי, גלילית מ
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 90066ג/ מס': מפורטת 
 שם התכנית: תכנית מתאר בית ג'אן

לחוק התכנון  32נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 1265 –והבניה, התשכ"ה 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
עלה נפתלי, מקומית מחוזית מחוז צפון מבנייה לתכנון ול

 מס': מופקדת תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת 
 91122ג/ 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 011ג/  שינוי

 8/ ב/ 80תמא/  כפיפות
 85תמא/  כפיפות
 635ג/  כפיפות
 5/ ב/ 80תמא/  כפיפות
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 מספר התכנית סוג היחס
 1639 כפיפות
 11811גנ/  כפיפות

 2/ 9תממ/  אישור ע"פ תמ"א
 3תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 בית ג'אן    .יישוב: 
 מקומית מחוזית מחוז הצפון    .יישוב: 

 X: 237233קואורדינטה 
 Y: 565561ורדינטה קוא

 

 גושים וחלקות:
, 12511, 12516, 12515, 11515גושים בשלמות: 

12513 ,12511 ,12515 ,12516 ,12511. 
 - 93, 96, 90, 99, 12 - 1חלקות במלואן:  12511גוש: 

83 ,01 ,09 ,02. 
, 91, 13 - 11, 6 - 5, 0 - 9חלקי חלקות:  12511גוש: 

98 ,95 - 91 ,82 ,01 ,00 ,06 ,50. 
 .62, 65, 61 - 91, 13 - 18חלקות במלואן:  12519גוש: 
, 61, 95, 99 - 12, 19, 1 - 6חלקי חלקות:  12519גוש: 

68 - 60 ,61 - 63. 
 53, 55 - 02, 03 - 6, 0 - 9חלקות במלואן:  12518גוש: 

- 61 ,69 - 68. 
 .61, 51 - 56, 51, 5, 1חלקי חלקות:  12518גוש: 
 .03 - 00, 09 - 93ואן: חלקות במל 12510גוש: 
 .58, 08, 91 - 96, 90 - 99חלקי חלקות:  12510גוש: 
, 33 - 19, 11 - 52, 55 - 51חלקות במלואן:  12512גוש: 

21 ,26 - 22 ,119. 
, 11, 53, 85, 93 - 91, 98חלקי חלקות:  12512גוש: 
111 - 111 ,116. 

 - 29, 68, 59 - 02, 01 - 1חלקות במלואן:  12519גוש: 
20 ,116 - 111 ,112 - 111 ,118. 

, 19, 60, 69, 53, 50 - 58, 03חלקי חלקות:  12519גוש: 
32 ,21 ,21 - 23 ,115 ,113 ,119. 

 .11 - 10חלקות במלואן:  12510גוש: 
 .12 - 13, 18 - 19, 62חלקי חלקות:  12510גוש: 
 .25 - 29, 31 - 1חלקות במלואן:  12513גוש: 
 .21, 33, 38 - 39ות: חלקי חלק 12513גוש: 
, 51 - 81, 13 - 11, 10 - 19חלקות במלואן:  12512גוש: 

32 ,29. 
, 12, 16 - 15, 11 - 11, 3 - 6חלקי חלקות:  12512גוש: 

93 - 92 ,59 - 55 ,52 - 61 ,33. 
, 80 - 88, 81 - 11, 3 - 1חלקות במלואן:  12591גוש: 

83 - 06. 
 .01, 81 ,85, 89, 2חלקי חלקות:  12591גוש: 
 .31, 91, 13 - 19חלקות במלואן:  12591גוש: 
 .111 - 22, 20, 86, 91, 12, 3חלקי חלקות:  12591גוש: 
 .9חלקות במלואן:  12599גוש: 
 .116, 110, 89- 92, 91, 5- 8, 1חלקי חלקות:  12599גוש: 
 .31 - 1חלקות במלואן:  12598גוש: 
 .82, 98 - 99, 18 - 1, 5 - 1חלקות במלואן:  12596גוש: 
 .81 - 86, 90, 91 -11, 15 - 10, 6חלקי חלקות:  12596גוש: 
 .63, 66, 55 - 88, 6, 0 - 1חלקות במלואן:  12588גוש: 
, 90, 16 - 10, 11, 3 - 1, 5חלקי חלקות:  12588גוש: 

81 ,89 ,56 ,60 - 65 ,61. 
 .16חלקות במלואן:  91111גוש: 

 

 מטרת התכנית:
ות ההתפתחות של הישוב בית ג'אן, תוך להתוות את עקרונ

איזון בין סיפוק הצרכים הנובעים מצפי גידול האוכלוסייה 
בנושא המגורים, השירותים הציבוריים  - 9101לשנת 

ובין שימור ערכי הטבע והנוף של  -והתעסוקה והתשתיות 
 שמורת הר מירון המקיפה את הישוב.

יתוח להנחות את התכניות המפורטות ואת פעולות הפ
ביישוב על מנת להבטיח שימור של הערכים ההיסטוריים 

 הנמצאים בו.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 התווית מערכת דרכים השלדית של היישוב. -
 קביעת יעדי שטחים, ורשימת השימושים המותרים בהם. -
הגדרת מתחמים לתכנון מפורט ההנחיות פרוגרמאתיות  -

 לתכניות מפורטות.
רכי ציבור ומסגרת פרוגרמאתית הקצאת שטחים לצ -

 למתחמים המיועדים להם.
 והנחיות בינוי לתוכניות מפורטות.בנייה קביעת הוראות  -
 קביעת תנאים למתן היתרים בהתאם לאזורים השונים. -
 קביעת הנחיות סביבתיות. -
קביעת הנחיות לשימור מבנים, אתרים ומרקמים בעלי  -

 ערך היסטורי.
 

יין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים רשאי לעמעוניין כל 
 משרד של 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  111התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 
ד פרסומה של ימים ממוע 61להגיש התנגדות תוך 

, למשרדי בעיתוניםההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול

. העתק 10-6513555טלפון:  1158115נצרת עילית  92
בנייה ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול

טלפון:  90259תרשיחא -מעלות 1מעלה נפתלי, האורנים 
מקומית בנייה ועדה מקומית לתכנון ול, 10-2213181

ך קרית הממשלה  נצרת עילית מחוזית מחוז צפון, דר
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם , 11111

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

דויות לתכנית סמכויות )סדרי נוהל בהתנגבנייה התכנון וה
 .1232 -חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 בית שאן מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 90595ג/  :'מפורטת מס
 יח"ד ואחוזי בניה, בית שאן 9תוספת  שם התכנית:

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –שכ"ה והבניה, הת

 91191ג/ 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
 6225ג/  שינוי
 1/ 10/ 5 שינוי

 2/ 9מ/ תמ אישור ע"פ תמ"מ
 83תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 85תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 0/ ב/ 80תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .  50בית שאן רחוב: מכלוף יעקב יישוב: 
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 גושים וחלקות:
 .50חלקות במלואן:  99211גוש: 
 .31חלקי חלקות:  99211גוש: 

 X: 711525קואורדינטה 
 Y: 246875נטה קואורדי

 

 מטרת התכנית:
ממגורים ב' ליעודים הבאים: מגורים ג', דרך ייעוד שינוי 

 משולבת וחניון.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מגורים ג', דרך משולבת ייעוד ממגורים ב' לייעוד . שינוי 1

 וחניון.
 . הגדלת זכויות בניה, גובה ומס' קומות.9
מ' מעל קומת 8 -מ' ל 5. שינוי קווי הבניין מקו בניין קדמי 8

 מ', 8 -מ' ל6הקרקע, קו בניין אחורי 
 מ' .8 -מ' ל0קו בניין צדדי 

 
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

, התשעג, עמוד 6528ובילקוט הפרסומים  11/15/9118
 .12/15/9118, בתאריך 0115

 
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 

נצרת עילית  92מחוז הצפון, מעלה יצחק  בנייהול
. וכן במשרדי: ועדה 10-6513555טלפון:  1158115

בית  1בית שאן, ירושלים הבירה בנייה מקומית לתכנון ול
רשאי מעוניין , וכל ה10-6032010טלפון:  11211שאן 

לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 
 ניםהפ משרד של האינטרנט לקהל, ובאתר

www.pnim.gov.il. 
 

 
 טבריה מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:

 90010ג/  :'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס
 טבריה -הכניסה לעיר שם התכנית:

לחוק התכנון  32נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 1265 –והבניה, התשכ"ה 

י הועדה המקומית מחוז הצפון ובמשרדבנייה לתכנון ול
 מס': טבריה מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 91101ג/ 
איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל  איחוד וחלוקה:

 הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 ר התכניתמספ סוג היחס
 931ג/  שינוי
 15911ג/  שינוי
 11811ג/  שינוי
 9019ג/  שינוי

 5519ג/  כפיפות
 5312ג/  כפיפות
 0/ ב/ 80תמא/  כפיפות
 10/ 931טה/ מק/ ג/  כפיפות
 / ג11/ 18תמא/  כפיפות
 85תמא/  כפיפות
 18תמא/  כפיפות
 2/ 9תממ/  כפיפות
 11160ג/  כפיפות

 8תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 טבריה    .יישוב: 

 X: 249000קואורדינטה 
 Y: 744875קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .931חלקות במלואן:  15183גוש: 
 .158, 1חלקי חלקות:  15183גוש: 
 .11, 1, 5חלקות במלואן:  15182גוש: 
 .96, 90, 99, 91, 13חלקי חלקות:  15182גוש: 

 .55חלקי חלקות:  15112וש: ג
 .12חלקי חלקות:  15138גוש: 

 

 מטרת התכנית:
משרדים  מסחר, הקמת קומפלקס אדריכלי של מגורים,

ושרותי חירום והצלה שיהווה את מבואות הכניסה לעיר 
 טבריה.

 עיקרי הוראות התכנית:
 מגורים ג', שמורת טבע, ממגורים מיוחד, יעודישינוי 

מבני ציבור  ב', מסחר ומשרדים, ושצ"פ למגוריםדרכים 
 לשירותי חרום והצלה, ש.צ.פ ודרכים.

מ' מציר  91 -מ' ל 11בקו בנין לדרך מס'  8הקלה מתמ"א 
מ' מציר הדרך לדרך  95 -מסחר ומשרדים לייעוד הדרך ל

 .1מקומית מס' 
 קרקע.ייעוד קביעת שימושים לכל 

 קביעת זכויות ומגבלות בניה.
 התוית דרכים חדשות.

 יעת הוראות בניה:קב
 הנחיות לבינוי.

 הנחיות לעיצוב אדריכלי.
 קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה.

 קביעת הנחיות לאיחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים .
 קביעת הנחיות לטיפול בעצים.

 קביעת הנחיות לאיחוד וחלוקה ללא הסמת בעלים.
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין כל 
 משרד של האינטרנט באתר מורים פתוחים לקהל, וכןהא

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

לחוק, רשאי  111התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 
ימים ממועד פרסומה של  61להגיש התנגדות תוך 

, למשרדי בעיתוניםמים ההודעה המאוחרת בין הפרסו
מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול

. העתק 10-6513555טלפון:  1158115נצרת עילית  92
בנייה ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול

, 10-6182596טבריה, טבור הארץ  טבריה  טלפון: 
וגשה התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן ה

בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות 
בנייה שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי 
 .1232 -עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 90151ג/  :'מס מפורטת
 גני אילון, טבריה שם התכנית:

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 91510ג/ מס': מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 טבריה    .יישוב: 

 X: 249000קואורדינטה 
 Y: 744875קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .931חלקות במלואן:  15183גוש: 
 .158, 1חלקי חלקות:  15183גוש: 
 .11, 1, 5חלקות במלואן:  15182גוש: 
 .96, 90, 99, 91, 13חלקי חלקות:  15182גוש: 

 .55חלקי חלקות:  15112וש: ג
 .12חלקי חלקות:  15138גוש: 

 

 מטרת התכנית:
משרדים  מסחר, הקמת קומפלקס אדריכלי של מגורים,

ושרותי חירום והצלה שיהווה את מבואות הכניסה לעיר 
 טבריה.

 עיקרי הוראות התכנית:
 מגורים ג', שמורת טבע, ממגורים מיוחד, יעודישינוי 

מבני ציבור  ב', מסחר ומשרדים, ושצ"פ למגוריםדרכים 
 לשירותי חרום והצלה, ש.צ.פ ודרכים.

מ' מציר  91 -מ' ל 11בקו בנין לדרך מס'  8הקלה מתמ"א 
מ' מציר הדרך לדרך  95 -מסחר ומשרדים לייעוד הדרך ל

 .1מקומית מס' 
 קרקע.ייעוד קביעת שימושים לכל 

 קביעת זכויות ומגבלות בניה.
 התוית דרכים חדשות.

 יעת הוראות בניה:קב
 הנחיות לבינוי.

 הנחיות לעיצוב אדריכלי.
 קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה.

 קביעת הנחיות לאיחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים .
 קביעת הנחיות לטיפול בעצים.

 קביעת הנחיות לאיחוד וחלוקה ללא הסמת בעלים.
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין כל 
 משרד של האינטרנט באתר מורים פתוחים לקהל, וכןהא

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

לחוק, רשאי  111התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 
ימים ממועד פרסומה של  61להגיש התנגדות תוך 

, למשרדי בעיתוניםמים ההודעה המאוחרת בין הפרסו
מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול

. העתק 10-6513555טלפון:  1158115נצרת עילית  92
בנייה ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול

, 10-6182596טבריה, טבור הארץ  טבריה  טלפון: 
וגשה התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן ה

בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות 
בנייה שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי 
 .1232 -עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 90151ג/  :'מס מפורטת
 גני אילון, טבריה שם התכנית:

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 91510ג/ מס': מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 אותהיתרים או הרש

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 62ג/ בת/  שינוי
 85תמא/  כפיפות
 8תמא/  כפיפות
 18תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 80תמא/  כפיפות
 10/ 931טה/ מק/  כפיפות
 2/ 9תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 טבריה רחוב: הנשיא ויצמן    .יישוב: 

 

 ות:גושים וחלק
 .61, 53, 55חלקי חלקות:  15902גוש: 

 X: 247050קואורדינטה 
 Y: 742875קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
ויעודי קרקע לשימוש הקיים בפועל בנייה התאמת אחוזי ה

 במגרש
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 משצ"פ למסחר.ייעוד שינוי 

 קביעת גבולות מגרש חדשים.
מסך השטחים  מבלי לחרוגבנייה תוספת שטח עיקרי ל

 במגרש.בנייה הכולל המותר ל
 קביעת הוראות בניה, הנחיות ושימושים

 
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

, התשעג, עמוד 6615ובילקוט הפרסומים  18/15/9118
 .16/16/9118, בתאריך 5135

 
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 

נצרת עילית  92ן, מעלה יצחק מחוז הצפובנייה ול
. וכן במשרדי: ועדה 10-6513555טלפון:  1158115

טבריה, טבור הארץ  טבריה  בנייה מקומית לתכנון ול
רשאי לעיין בה בימים מעוניין , וכל ה10-6182596טלפון: 

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

 
 

 יקנעם עילית חוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:מ
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 90021ג/  :'מפורטת מס
 99והוראות בינוי בחלקה בנייה זכויות  שם התכנית:

 ביקנעם עילית 55110גוש 
לחוק התכנון  32נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

מחוזית כי במשרדי הועדה ה, 1265 –והבניה, התשכ"ה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
יקנעם עילית מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 91185ג/ מס': מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית יחססוג ה
 9966ג/  שינוי
 11919ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .  12יקנעם עילית רחוב: האורנים יישוב: 

 X: 209725קואורדינטה 
 Y: 728800קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .69חלקות במלואן:  11051גוש: 

 

 מטרת התכנית:
, יקנעם 11051גוש  69בחלקה  ,שינוי בהוראות וזכויות בניה

 עלית
 

 עיקרי הוראות התכנית:
יחידות  'הגדלת מס' קומות הגדלת מסבנייה הגדלת זכויות 
 מאחת לשתיים

 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין כל 

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

בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
לחוק, רשאי  111התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 

ימים ממועד פרסומה של  61להגיש התנגדות תוך 
, למשרדי בעיתוניםההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול
. העתק 10-6513555טלפון:  1158115נצרת עילית  92

בנייה ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול
-10טלפון:  91629יקנעם עילית  1יקנעם עילית, צאלים 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא , 2526125
אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה
 .1232 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 יקנעם עילית מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 90291ג/  :'מס
הסדרת מצב תיכנוני בתחום תוכנית  שם התכנית:

1210.9 
לחוק התכנון  32ה, בהתאם לסעיף נמסרת בזה הודע
כי במשרדי הועדה המחוזית , 1265 –והבניה, התשכ"ה 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
יקנעם עילית מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 91893ג/ מס': ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
שמכוחה ניתן להוציא תכנית  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 921ג/  שינוי
 9966ג/  שינוי
 55ג/ במ/  שינוי
 8138ג/  שינוי
 0801ג/  שינוי
 0253ג/  שינוי
 5311ג/  שינוי
 5026ג/  שינוי
 6635ג/  שינוי
 1163ג/  שינוי
 1621ג/  שינוי
 1100ג/  שינוי
 3516ג/  שינוי



ילקוט הפרסומים 6689, ד' בכסלו התשע"ד, 7.11.2013  1116

 מספר התכנית סוג היחס
 3155ג/  שינוי
 11652ג/  שינוי
 11183ג/  שינוי
 15005ג/  שינוי
 15600ג/  שינוי
 11016ג/  שינוי
 13913ג/  שינוי
 08/ 0801ג/ מק/  שינוי
 6/ 1621/ ג/ מע/ 1 שינוי
 92/ 55/ מע/ מק/ במ/ 1 שינוי

 9/ 921יק/ מק/  כפיפות
 1/ 921יק/ מק/  תכפיפו

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יקנעם עילית    .יישוב: 

 X: 209600קואורדינטה 
 Y: 728500קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .19691, 19121, 19132, 19133גושים בשלמות: 

 .86חלקות במלואן:  11116גוש: 
 .38חלקי חלקות:  11051גוש: 
 .88, 96חלקי חלקות:  11366גוש: 
 .30חלקי חלקות:  19565גוש: 

 

 מטרת התכנית:
קרקע וזכיות בנייה בהתאמה  הסדרת מצב תיכנוני ,ייעודי

 למצב קיים ולגבולות רשומים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 כנית בתחום ת -נוני הסדרת ייעודי קרקעהסדרת מצב תיכ

 .0801ג/ 
 ומבני ציבור, מסחר ספורט, הגדרת זכויות בנייה למגורים,

 קביעת הוראות בנייה ופיתוח בהתאם.
 

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

ן או יבקרקע, בבנימעוניין .כל www.pnim.gov.il הפנים
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 

לחוק, רשאי  111פי סעיף התכנית, וכן כל הזכאי לכך על 
ימים ממועד פרסומה של  61להגיש התנגדות תוך 

, למשרדי בעיתוניםההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול

. העתק 10-6513555טלפון:  1158115נצרת עילית  92
בנייה ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול

 טלפון:  91629יקנעם עילית  1יקנעם עילית, צאלים 
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 10-2526125

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה
 .1232 -דתו(, תשמ"ט סמכויות חוקר וסדרי עבו

 
 

 קנעם עיליתי מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 90195ג/  :'מס
 תל קורה יוקנעם עילית -אטרקציה תירותית  שם התכנית:

לחוק התכנון  32נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
וזית כי במשרדי הועדה המח, 1265 –והבניה, התשכ"ה 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
יקנעם עילית מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 91561ג/ מס': ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 ר התכניתמספ סוג היחס
 11189גנ/  שינוי
 55ג/ במ/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יקנעם עילית    .יישוב: 

 X: 209675קואורדינטה 
 Y: 727975קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .03 - 05, 83, 80, 93 - 95חלקות במלואן:  19126גוש: 
 .09חלקי חלקות:  19126גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 עבור מתחם תיירותי ארכיאולוגי תל קירה. ליעד שטח

 

 עיקרי הוראות התכנית:
, , מבני ציבור, דרך, דרך משולבת 1ממגורים א'ייעוד שינוי 

 ושביל להולכי רגל לאטרקציה תירותית ושצ"פ.
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין כל 
 משרד של 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  111התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 
ימים ממועד פרסומה של  61להגיש התנגדות תוך 

, למשרדי בעיתוניםההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול

. העתק 10-6513555טלפון:  1158115נצרת עילית  92
בנייה ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול

 טלפון:  91629יקנעם עילית  1יקנעם עילית, צאלים 
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 10-2526125

י תצהיר אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלוו
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה
 .1232 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מגדל העמק מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
  :'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס

 90996ג/ 
 גדל העמק .פרץ סנטר מ שם התכנית:

לחוק התכנון  32נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 1265 –והבניה, התשכ"ה 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מגדל העמק מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 91992ג/ מס': מקומית 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות: היתרי בנייה
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 3155ג/  שינוי
 2810ג/  שינוי
 1/ 15/ 96תרשצ/  שינוי

 2588ג/  כפיפות
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מגדל העמק    .יישוב: 

 X: 223075קואורדינטה 
 Y: 731500קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .11חלקות במלואן:  11111גוש: 
 .92 - 93חלקי חלקות:  11111גוש: 

 

 מטרת התכנית:
משצ"פ למגורים מיוחד, מסחר, ומבנים ומוסדות ייעוד שינוי 

ציבור, הגדלת אחוזי הבנייה והגדלת מס' הקומות וגובה 
 המבנה, במתחם פרץ סנטר במגדל העמק.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
משצ"פ למגורים מיוחד, מסחר, מבנים ומוסדות ייעוד שינוי 

ציבור, הגדלת אחוזי הבנייה והגדלת מס' הקומות וגובה 
 המבנה, במתחם פרץ סנטר במגדל העמק.

 מ"ר. 11,580 -מ"ר ל 19,285 -הגדלת גודל המגרש מ-
 .156%-ל 151% -הגדלת אחוזי בנייה מ-
 .11-ל 6-הגדלת מס' הקומות מ-
 מ'. 88 -מ' ל 91 -גובה המבנה מהגדלת  -
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין כל 
 משרד של 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  111עיף התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי ס
ימים ממועד פרסומה של  61להגיש התנגדות תוך 

, למשרדי בעיתוניםההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול

. העתק 10-6513555טלפון:  1158115נצרת עילית  92
בנייה ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול

, 16-6511115מגדל העמק  טלפון:  העמק, מגדל
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות 

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

 .1232 -עבודתו(, תשמ"ט 
 

 
 נהריה מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
 90919ג/  :'מפורטת מס

בגוש  59שינוי זכויות בנייה בחלקה   שם התכנית:
 נהריה - 56160

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 91909ג/ מס': ה מפורטת מקומית ברמ
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 50ג/  שינוי
 11115ג/  שינוי
 9/ 51/ 81תרשצ/  שינוי
 351ג/  שינוי

 

 מם:השטחים הכלולים בתכנית ומקו
 נהריה רחוב: ש רסקו    .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .16חלקות במלואן:  12521גוש: 
 .13חלקי חלקות:  12521גוש: 

 X: 209625קואורדינטה 
 Y: 770125קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 לשני מגרשים 16לחלק את המגרש מס' 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 ( לשני מגרשים.16. חלוקת מגרש )חלקה  1
 . הקטנת גודל מגרש מינמאלי 9
 . שינויי בקווי הבניין ציידים ואחוריים מותרים8
 . הגדלת תכסית מותרת0
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 6566ובילקוט הפרסומים  13/18/9118

 .91/18/9118, בתאריך 8116
 

כנון התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לת
נצרת עילית  92מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה ול

. וכן במשרדי: ועדה 10-6513555טלפון:  1158115
 טלפון:  ,נהריהנהריה, בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה בימים ובשעות מעוניין , וכל ה10-2312391
 האינטרנט שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של
 
 

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

 90191ג/  :'מפורטת מס
הגדלת זכויות בניה, צפיפות, קומות  שם התכנית:

 , נהריה11וגובה, רח' הרצל 
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר  , בדבר אישור1965 –והבניה, התשכ"ה 
 91090ג/ 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
 118ג/ במ/  שינוי
 351ג/  שינוי
 11115ג/  שינוי

 0/ ב/ 80תמא/  כפיפות
 85תמא/  פיפותכ

 2/ 9תממ/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .  03נהריה רחוב: הרצל יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .191חלקות במלואן:  13111גוש: 
 .68חלקי חלקות:  13111גוש: 

 X: 209375קואורדינטה 
 Y: 768215קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 קומות. 3 - חנויות ב 9יח"ד +  18הקמת בניין בן 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
יח"ד עפי עקרונות התכנית  18צפיפות בנייה תוספת אחוזי 

להתחדשות העיר נהריה, הוספת קומות גובה והקטנת קו 
 בנין להבלטת גזוזטראות בחזית המזרחית והמערבית.
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 6691ובילקוט הפרסומים  11/16/9118

 .19/11/9118, בתאריך 5209
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
נצרת עילית  92מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה ול

. וכן במשרדי: ועדה 10-6513555טלפון:  1158115
 טלפון:  ,נהריה, נהריהבנייה מקומית לתכנון ול

בה בימים ובשעות  רשאי לעייןמעוניין , וכל ה10-2312391
 האינטרנט שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של
 

 
 נהריה מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
 90191ג/  :'מפורטת מס

למגורים ויח"ד, רח' בנייה הגדלת זכויות  שם התכנית:
 ה, נהרי592ויצמן 

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 91095ג/ מס': מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכנית מספר סוג היחס
 10ג/ במ/  שינוי
 2133ג/  שינוי
 13268ג/  שינוי

 85תמא/  כפיפות
 2/ 9תממ/  כפיפות
 0/ ב/ 80תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .  198נהריה רחוב: ויצמן יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .2חלקי חלקות:  13180גוש: 

 X: 766625קואורדינטה 
 Y: 208875קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 הוספת זכויות בניה

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ' ע"פ המצב המאושר ל   11.5 -א. הגדלת גובה הבניין מ 

 מ'. 13.0 -
 לשימושים עיקריים. בנייה ב. תוספת זכויות 

 
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

, התשעג, עמוד 6528ובילקוט הפרסומים  12/10/9118
 .12/15/9118, בתאריך 0113

 
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 

נצרת עילית  92מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה ול
. וכן במשרדי: ועדה 10-6513555טלפון:  1158115

 טלפון:  ,נהריה, נהריהבנייה מקומית לתכנון ול
רשאי לעיין בה בימים ובשעות מעוניין , וכל ה10-2312391

 האינטרנט המשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתרש
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של

 
 

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

 90192ג/  :'מפורטת מס
למגרש בנייה שינוי בהוראות וזכויות  שם התכנית:

 , נצרת91/5
לחוק התכנון  32יף נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסע

כי במשרדי הועדה המחוזית , 1265 –והבניה, התשכ"ה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
נצרת מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 91598ג/ מס': ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
וציא תכנית שמכוחה ניתן לה והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 5120ג/  שינוי

 13251ג/  כפיפות
 11311ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .  51 8119נצרת רחוב: רח יישוב: 

 X: 732450קואורדינטה 
 Y: 228100קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .1ות: חלקי חלק 16561גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 נצרת. 93/1למגרש בנייה שינוי בהוראות וזכויות 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .189% -לבנייה הגדלת אחוזי -
 קומות. 0-הגדלה של מס' הקומות ל-
 יח"ד, הגדלת צפיפות לדונם. 6-הגדלת מס' היח"ד במגרש ל-
 הגדלת גובה מבנה.-
 קביעת קווי בניין כמסומן בתשריט.-
 עת הוראות למתן היתרי בניה.קבי-

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין כל 
 משרד של 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  111התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 
ימים ממועד פרסומה של  61להגיש התנגדות תוך 

, למשרדי בעיתוניםההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול

. העתק 10-6513555טלפון:  1158115נצרת עילית  92
בנייה ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול

התנגדות , 10-6052911טלפון:  16111רת נצרת, נצ
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 

 .1232 -עבודתו(, תשמ"ט 
 

 
 בקעת בית הכרם ן, מרחב תכנון מקומי:מחוז: צפו

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
 56609ג/  :'מפורטת מס

 ראמה הרחבת שטח מגורים, שם התכנית:
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 12219ג/ מס': מקומית ברמה מפורטת 

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

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 3103ג/  שינוי
 238ג/  שינוי
 6152ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ראמה    .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .39, 91 - 12לקי חלקות: ח 13388גוש: 

 X: 235300קואורדינטה 
 Y: 760150קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
משטח פרטי ייעוד הסדרת ייעודי הקרקע באמצעות שינוי 

 פתוח למגורים ב'
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . קביעת שימושים באזור מגורים.1
כגון: זכויות בניה, גובה, מספר בנייה . קביעת הוראות 9

 ותכסית קרקע.קומות 
 מ' מציר הדרך. 99.5 -מ' ל 31 -מ 360. מתן הקלה מדרך 8
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 6588ובילקוט הפרסומים  10/11/9118

 .11/11/9118, בתאריך 9813
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
נצרת עילית  92יצחק מחוז הצפון, מעלה בנייה ול

. וכן במשרדי: ועדה 10-6513555טלפון:  1158115
בקעת בית הכרם,   כרמיאל  בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה בימים מעוניין , וכל ה10-2531628טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 גבעות אלונים ן, מרחב תכנון מקומי:מחוז: צפו
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 56605ג/  :'מפורטת מס
הרחבת שכונה מערבית לישוב כולל אזור  שם התכנית:

 כפר מנדא -מסחר ספורט ונופש 
לחוק התכנון  32נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

זית כי במשרדי הועדה המחו, 1265 –והבניה, התשכ"ה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
גבעות אלונים מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 12211ג/ 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
 11590ג/  שינוי
 1611ג/  שינוי

 2/ 9תממ/  אישור ע"פ תמ"מ
 09/ 9תממ/  אישור ע"פ תמ"א
 85תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כפר מנדא    .יישוב: 

 X: 223900קואורדינטה 
 Y: 746400קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .3 ,1חלקי חלקות:  11569גוש: 
 .12 - 11, 10 - 11, 1חלקי חלקות:  11632גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 11רחבת שכונה מערבית לישוב יצירת מסגרת תכנונית לה

, ושימוש מסחר ותעסוקה, מסחר ספורט ונופש, יח"ד
 שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
', אזור קרקע חקלאית לאזורים מגורים אייעוד שינוי   -

מסחר ותעסוקה, מסםר שפורט ונופש, שטחים פתוחים 
 ומבנים ומוסדות ציבור , שצ"פ  והתווית דרכים. 

 מרביים לאזורים שונים.בנייה קביעת שטחי   -
 קרקע. ייעוד קביעת השימושים המותרים לכל  -
גובה מבנים  צפיפות, מרווחי בניה, - :בנייהקביעת הוראות  -

 ותכסית.
 ינויהנחיות ב -
 הנחיות לעיצוב אדריכלי. -
קביעת הוראות פיתוח השטח, כולל תשתיות ושירותים  -

 כגון דרכים, בינוי , ניקוז, תקשורת, חשמל , גז וכו'. 
 קביעת הוראות למתן היתרי בניה.  -
 קביעת הנחיות סביבתיות. -
 

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

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

לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  111הזכאי לכך על פי סעיף 
ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין  61

בנייה למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול ,בעיתוניםהפרסומים 
טלפון:  1158115נצרת עילית  92מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 10-6513555
 טלפון:  ,גבעות אלונים, שפרעםבנייה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא , 10-2519111
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת  אם כן הוגשה בכתב בפירוט

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

 .1232 -עבודתו(, תשמ"ט 
 

 
 גבעות אלונים מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
 90496ג/  :'מפורטת מס

 , כאוכב99שינוי תוואי דרך מספר  שם התכנית:
לחוק התכנון  32נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 1265 –והבניה, התשכ"ה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
גבעות אלונים מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 91162ג/  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
 11153ג/  שינוי
 15611ג/  שינוי

 2/ 9תממ/  כפיפות
 80תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 80תמא/  כפיפות
 85תמא/  כפיפות

 3תמא/  יפותכפ
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 היג'א    .-כאוכב אבו אליישוב: 

 X: 223760קואורדינטה 
 Y: 748064קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .86 - 85, 0, 1חלקי חלקות:  11631גוש: 
 .13, 19, 11חלקי חלקות:  11633גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 בכפר כאוכב. 96שינוי תוואי דרך מס' 

 

 קרי הוראות התכנית:עי
 בכפר כאוכב ע"י: 96שינוי תוואי דרך מס' 

 משצ"פ לדרך מוצעת.ייעוד שינוי -
 מדרך מאושרת למגורים ב'.ייעוד שינוי -
 מדרך מאושרת לשצ"פ.ייעוד שינוי -
 משב"צ לדרך מוצעת.ייעוד שינוי -
הריסת האלמנטים החודרים לתחום דרך ושצ"פ כמסומן -

 בתשריט.
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין כל 
 משרד של 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  111התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 
ים ממועד פרסומה של ימ 61להגיש התנגדות תוך 

, למשרדי בעיתוניםההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול

. העתק 10-6513555טלפון:  1158115נצרת עילית  92
בנייה ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול

ת התנגדו, 10-2519111טלפון:  ,שפרעם גבעות אלונים,
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 

 .1232 -עבודתו(, תשמ"ט 
 

 
 גבעות אלונים מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
 90162ג/  :'מפורטת מס

 ממגורים א' למגורים ב' כאוכבייעוד שינוי  שם התכנית:
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 91528ג/ 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
 16106ג/  שינוי
 1/ 6165מש/ מק/  שינוי
 15611ג/  שינוי
 11153ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 היג'א    .-כאוכב אבו אליישוב: 

 

 ים וחלקות:גוש
 .18, 3חלקי חלקות:  11628גוש: 

 X: 223400קואורדינטה 
 Y: 748750קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית לאיחוד זכויות והוראות הבנייה בחלקה 

מאזור מגורים א' לאזור מגורים ב', ייעוד באמצעות שינוי  3
 .18מאזור מגורים לשצ"פ בחלקה ייעוד ושינוי 

 

 הוראות התכנית:עיקרי 
-.קביעת שטחי הבנייה המירביים באזור מגורים ב' ל1

 המהווים שטחים עיקריים . 111%מתוכם  151%
 .קביעת מס' הקומות המירבי.9
 .קביעת שלבי ביצוע התכנית.8
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 6691ובילקוט הפרסומים  91/16/9118

 .19/11/9118אריך , בת5255
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
נצרת עילית  92מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה ול

. וכן במשרדי: ועדה 10-6513555טלפון:  1158115
גבעות אלונים,   שפרעם  טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול

ת רשאי לעיין בה בימים ובשעומעוניין , וכל ה10-2519111
 האינטרנט שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של
 
 

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

 56129ג/  :'מפורטת מס
 מתאר מבוא חמה שם התכנית:

וק התכנון לח 32נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית  ,1265 –כ"ה והבניה, התש

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
גולן מופקדת תכנית מתאר מקומית ברמה בנייה לתכנון ול
 12086ג/ מס': מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 ת לתכניות הבאות:המתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 18011ג/  שינוי
 18189ג/  שינוי

 8/ ב/ 80תמא/  כפיפות
 / ב11/ 8תמא/  כפיפות
 8/ 9תממ/  כפיפות
 0/ ב/ 80תמא/  כפיפות
 18תמא/  כפיפות
 5/ 8/ 9תממ/  כפיפות

 85תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 וא חמה.מביישוב: 

 X: 261850קואורדינטה 
 Y: 738200קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .9חלקי חלקות:  15126גוש: 
 .11חלקי חלקות:  15911גוש: 
 .69, 61, 81, 93 - 91חלקי חלקות:  911111גוש: 

 

 מטרת התכנית:
שטח לגידול בעלי ייעוד . תכנון מחדש של שטח הקיבוץ ו1

 חיים.
רת הטבע סוסיתא המאושרת מתחום שמו . גריעת שטח9

 .18011בתוכנית ג/ 
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כרצועת זכות  239. חיבור חדש לדרך אזורית קיימת 8
 חקלאי למבני המשק.ייעוד מעבר על רקע 

 . תכנון מפורט לבית העלמין.0
 

 עיקרי הוראות התכנית:
עודי קרקע קיימים לשימושים שונים כמופיע י. הסדרת י1

 בתשריט התכנית.
קרקע והשימושים המותרים בכל אחד עודי הי. הסדרת י9

 מהם.
גידול בעלי חיים מחוץ לשטח  / קרקע למבני משקייעוד . 8

 הקיבוץ.
 קרקע.ייעוד . קביעת ופירוט התכליות המותרות לכל 0
 . קביעת הוראות בנייה, הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.5
לגובה מבנים ברצועה  5שינוי מס' 9/8. הקלה מתמ"מ/6

 מ'. 3 -מ' ל 0-שימור חזית מ
 . הקלה לעניין צמידות דופן.1
 . הקלה בהתחברות לדרך ראשית.3
 . גריעה משמורת טבע סוסיתא.2
 

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

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

לחוק, רשאי  111התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 
ימים ממועד פרסומה של  61להגיש התנגדות תוך 

, למשרדי בעיתוניםההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול

. העתק 10-6513555טלפון:  1158115נצרת עילית  92
בנייה ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול

התנגדות , 10-6262119טלפון: , 19211קצרין גולן, 
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
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי )סדרי 

 .1232 -עבודתו(, תשמ"ט 
 

 
 גולן מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
 51419ג/  :'מס

 חוות יין בית המכס העליון, רמת הגולן שם התכנית:
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –, התשכ"ה והבניה
 13159ג/ 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
 85תמא/  כפיפות
 8/ 9תממ/  כפיפות
 1 /19תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 80תמא/  כפיפות
 16829ג/  כפיפות

 99תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 / ב11/ 8תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 בית המכס העליון  –חוות יין 

 

 גושים וחלקות:
 .12, 89חלקי חלקות:  911111גוש: 

 X: 262000קואורדינטה 
 Y: 767500קואורדינטה 

 

 ית:מטרת התכנ
חוות חקלאיות  תיירותיות  8 -חלוקת השטח החקלאי ל

המשלבות גידולים חקלאיים ועיבוד התוצרת עם אכסון 
 מלונאי ושרותי תמך כגון מרכז מבקרים הסעדה וכו'.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
קרקע חקלאית לקרקע חקלאית עם הנחיות ייעוד שינוי  -

 מיוחדות ולדרך
 קרקעייעוד ל קביעת התכליות המותרות לכ -
 קביעת הוראות בנייה: -

 * קביעת מרווחי בנייה
 * קביעת גובה בניינים

 * הנחיות בינוי
 * הנחיות לעיצוב אדריכלי

 התווית זיקת הנאה למעבר ברכב -
קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים  -

 כגון: דרכים, ביוב, ניקוז, תקשורת, חשמל, גז וכו'
 וההתניות לביצוע. קביעת השלבים -
 קביעת הנחיות סביבתיות וטיפול נופי. -
, בתוך כל חוות עבור מבנים חקלאים הגדרת תחום -

 מבנים לעיבוד התוצרת החקלאית ומבני התיירות. 
 הסדרת דרך גישה לחוות על ידי זיקת הנאה למעבר ברכב.  -
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 6509ילקוט הפרסומים וב 99/11/9118

 .81/11/9118, בתאריך 9536
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
נצרת עילית  92מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה ול

. וכן במשרדי: ועדה 10-6513555טלפון:  1158115
 טלפון:  19211גולן,   קצרין בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה בימים ובשעות מעוניין וכל ה ,10-6262119
 האינטרנט שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של
 

 
 גולן מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
 90125ג/  :'מפורטת מס

פורט סייעוד החלפת והעברת שטחים בין  שם התכנית:
 אירוח כפרי, אפיקייעוד ל

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 91381ג/ מס': מקומית ברמה מפורטת 
איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה:

 בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
כנית שמכוחה ניתן להוציא ת והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 11531ג/  שינוי

 8/ 9תממ/  כפיפות
 0/ ב/ 80תמא/  כפיפות
 85תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אפיק    .יישוב: 
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 גושים וחלקות:
 .12חלקי חלקות:  911111גוש: 
 .9חלקי חלקות:  911111גוש: 

 X: 266200קואורדינטה 
 Y: 742700קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
מאושר לשטחי אירוח ייעוד המרת שטחי ספורט ונופש ב

כפרי. אזור זה ישמש לקבלת אורחים ולמתן שירותים 
 תומכים ללינה כפרית בקיבוץ אפיק.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
ייעוד ספורט ונופש לייעוד . החלפת והעברת שטחים בין 1

 ארוח כפרי.
 . הסדרת שביל גישה לאזור המוצע לארוח כפרי.9
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 6581ובילקוט הפרסומים  10/19/9119

 .15/11/9118, בתאריך 9136
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
נצרת עילית  92ן, מעלה יצחק מחוז הצפובנייה ול

. וכן במשרדי: ועדה 10-6513555טלפון:  1158115
-10טלפון:  19211גולן,   קצרין בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה בימים ובשעות מעוניין , וכל ה6262119
 האינטרנט שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של
 
 

 הגלבוע צפון, מרחב תכנון מקומי:מחוז: 
 56191ג/  :'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס

 הוספת שימושים פל"ח בנחלה, בכפר יחזקאל שם התכנית:
לחוק התכנון והבניה,  32נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

בנייה כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול, 1265 –התשכ"ה 
הגלבוע בנייה מקומית לתכנון ולמחוז הצפון ובמשרדי הועדה ה

 12063ג/ מס': מופקדת תכנית מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 3130ג/  שינוי

 2/ 9תממ/  כפיפות
 83תמא/  כפיפות

 85תמא/  ותכפיפ
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כפר יחזקאל    .יישוב: 

 X: 233700קואורדינטה 
 Y: 719600קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .111חלקות במלואן:  98133גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הוספת שימושים חקלאיים ושימושים תומכים לחקלאים פעילים 

 111חלקה  98133וש לנחלה, הגדרת זכויות והוראות בנייה, ג
 כפר יחזקאל.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
( ושימושים תומכים 1הוספת שימושים חקלאיים )קבוצה -

( באזור מגורים 8לחקלאים פעילים: אכסון תיירותי )קבוצה 
 בישוב כפרי.

קביעת זכויות הוראות לשימושים שנוספו, ללא פגיעה -
 .3130/ מגורים כפרי בתכנית גייעוד בזכויות והוראות 

 הקטנה נקודתית לקו בניין קדמי ואחורי כמסומן בתשריט.-
 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.-
 

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

בקרקע, בבנין או מעוניין .כל www.pnim.gov.il הפנים
חר הרואה את עצמו נפגע על ידי בכל פרט תכנוני א

לחוק, רשאי  111התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 
ימים ממועד פרסומה של  61להגיש התנגדות תוך 

, למשרדי בעיתוניםההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול

. העתק 10-6513555טלפון:  1158115נצרת עילית  92
בנייה ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול

, 10-6588981טלפון: עין חרוד )מאוחד( הגלבוע, 
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות 

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

 .1232 -עבודתו(, תשמ"ט 
 

 
 הגלבוע מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:

 51201ג/  :'הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס
 -תכ' מתאר מקומית מפורטת "גוש חבר"  שם התכנית:

 דבורה ומרכז חבר ברק, אדירים,
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 10810ג/ מס': מקומית 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 0310ג/  שינוי
 2/ 9תממ/  כפיפות
 18088ג/  כפיפות
 15103ג/  כפיפות
 10001ג/  כפיפות
 11513ג/  כפיפות
 85תמא/  כפיפות
 10101ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אדירים.יישוב: 
 חבר.יישוב: 
 דבורה.יישוב: 
 ברק.יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .8 - 9חלקות במלואן:  91165גוש: 
 .0, 1חלקי חלקות:  91165גוש: 
, 50 - 58, 03, 83 - 18, 11 - 1חלקות במלואן:  91166גוש: 

56 - 63 ,11 - 12 ,31 ,38 ,35 ,31 ,32, 21 ,28 ,25 ,21 ,
22 ,111 ,118 ,115 ,111 ,112 ,111 ,110 - 115. 

 .19חלקי חלקות:  91166גוש: 
 .85 - 80, 91, 12, 1חלקות במלואן:  91161גוש: 
, 82 - 88, 81, 91 - 96, 12 - 6חלקות במלואן:  91163גוש: 

09 - 69 ,60 ,11 - 18 ,16 ,13 - 12 ,35 ,21 ,118 ,116 ,
191 - 189 ,183 - 101 ,108 ,105 ,101 ,102. 

 .111, 11חלקי חלקות:  91163גוש: 
 .1 - 6חלקות במלואן:  91162גוש: 
 .3, 5, 9חלקי חלקות:  91162גוש: 
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, 12, 11, 15 - 10, 11 - 12חלקות במלואן:  91111גוש: 
31 ,38 ,35 ,31 ,32 ,21 ,28 ,25 ,118 ,115. 

 .11חלקות במלואן:  91111גוש: 
 .19, 11, 9 - 1חלקי חלקות:  91111גוש: 
 .6 - 5חלקי חלקות:  91116גוש: 

 

 מטרת התכנית:
א. הכנת תכנית מתאר מקומית מפורטת לגוש יישובי חבר על 

 מנת להסדיר את השימושים הקיימים והעתידים.
 כפרי של היישובים. -ב. שימור הצביון החקלאי 

 ג. קביעת שטחים ועקרונות להרחבת היישובים.
למבנים בחלקות א' בנחלות ביישובי בנייה ת זכויות ד. הסדר
 גוש חבר.

ה. קביעת כללים למניעת פגיעה באיכות הסביבה כתוצאה 
מהשימושים השונים במבנים החקלאיים ומניעת מטרדים 

וצר עקב הקמת המבנים החקלאים וסביבתיים העשויים להי
 עקב פעילותם השוטפת בקרבה לשימושי קרקע אחרים.ו

 אות התכנית:עיקרי הור
 א. קביעת תכליות ושימושים מותרים ליעודי הקרקע בתכנית.

ב. קביעת הוראות ברמה מתארית לגבי צפיפות בנייה, 
 הוראות איכות הסביבה  ותשתיות   והוראות נוספות.

ג. קביעת הוראות ברמה של תכנית מפורטת לגבי נחלות 
 המושבים, הכבישים והתשתיות .

מתארית מקומית לגבי שטחים ד. קביעת הוראות ברמה 
 להרחבת הישובים.

 ה. קביעת הנחיות לעיצוב ארכיטקטוני.
 שום התכנית.יו. קביעת הוראות לי

 ז. קביעת הנחיות סביבתיות.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשע, עמוד 6181ובילקוט הפרסומים  95/16/9111

 .92/13/9111, בתאריך 0533
 

האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון  התכנית
נצרת עילית  92מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה ול

. וכן במשרדי: ועדה 10-6513555טלפון:  1158115
טלפון:  ,עין חרוד )מאוחד(הגלבוע, בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה בימים ובשעות מעוניין , וכל ה10-6588981
 האינטרנט וחים לקהל, ובאתרשהמשרדים האמורים פת

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של
 
 

 הגלבוע מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
 54411ג/  :'הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס

 הרחבה מלאה שם התכנית:
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 11133ג/ ': מס

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 8288ג/  שינוי
 91ג/ גל/ מק/  שינוי
 112ג/ במ/  שינוי
 10211ג/  שינוי
 11935ג/  שינוי

 5 / ב/80תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 80תמא/  כפיפות
 8/ ב/ 80תמא/  כפיפות

 מספר התכנית סוג היחס
 80תמא/  כפיפות
 85תמא/  כפיפות
 91912ג/  כפיפות
 2/ 9תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מלאה.יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .111 - 116חלקי חלקות:  91180גוש: 
 .26, 12 -15, 11 -11, 1 -6, 8 -1חלקי חלקות:  91139גוש: 
 .115 - 110, 91, 6חלקי חלקות:  91138גוש: 
 .18 - 11חלקות במלואן:  91130גוש: 
 .13 - 11, 11 - 2, 1 - 6, 8חלקי חלקות:  91130גוש: 
, 55, 59 - 51, 82 - 86, 80 -1חלקות במלואן:  91135גוש: 

51 ,61 - 61 ,60 - 66 ,62 ,18 - 12 ,31 ,30 - 36 ,33 ,21 ,
29 ,20 ,26 ,23 ,111 ,119 ,110 ,116 ,113 ,111 ,119 ,

110 ,116 ,113 ,191 ,199 ,190 ,196 ,193 ,189 - 188. 
 X: 222500קואורדינטה 
 Y: 719000קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
יח"ד בשכונה  199.להגדיל את הישוב ע"י תוספת של 1

 קהילתית.
 .להתוות דרכים.9
 . להבטיח תנאים סביבתיים נאותים.8

 

 הוראות התכנית:עיקרי 
תכנית מתאר -1861. התכנית משנה את תכנית ג/1

 (.99.1.1231-מקומית גלבוע )מופקדת מ
 עודי הקרקע בתכנית. י. קביעת תכליות ושימושים מותרים לי9
. קביעת הוראות בניה: שטח מבנים, גובהם, מרווחי 8

 בניה, צפיפות, איכות הבניה, תשתיות וכיו"ב.
 וב אדריכלי.. קביעת הנחיות לעיצ0
 . קביעת תנאים לביצוע התכנית.5
 . מתן הנחיות לטיפוח השטחים הפתוחים.6
 . קביעת הנחיות סביבתיות.1
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעא, עמוד 6118ובילקוט הפרסומים  81/19/9111

 .16/19/9111, בתאריך 1512
 

המחוזית לתכנון התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה 
נצרת עילית  92מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה ול

. וכן במשרדי: ועדה 10-6513555טלפון:  1158115
הגלבוע,   עין חרוד )מאוחד(  בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה בימים מעוניין , וכל ה10-6588981טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 
 הגלבוע מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
 90190ג/  :'מפורטת מס

איחוד וחלוקה בהסכמה והקטנת קווי  שם התכנית:
 בניין, ניר יפה

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 91361ג/ 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

 8288ג/  שינוי
 10211ג/  שינוי

 85תמא/  כפיפות
 2/ 9תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ניר יפה    .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .00חלקות במלואן:  91139גוש: 

 X: 223375קואורדינטה 
 Y: 719400קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
רה תכנון איזור המגורים, לצורך פיצול נחלה, בגוש 

 , בניר יפה.00, חלקה 91139
 

 עיקרי הוראות התכנית:
ל נחלה, קביעת הוראות וזכויות בנייה בנחלה, שינוי פיצו

בקווי בניין, קביעת הוראות למתן זיקת הנאה, מתן הוראות 
 להריסה.

 
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

, התשעב, עמוד 6062ובילקוט הפרסומים  16/11/9119
 .16/12/9119, בתאריך 6916

 
עדה המחוזית לתכנון התכנית האמורה נמצאת במשרדי הו

נצרת עילית  92מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה ול
. וכן במשרדי: ועדה 10-6513555טלפון:  1158115

טלפון:  ,עין חרוד )מאוחד(הגלבוע, בנייה מקומית לתכנון ול
רשאי לעיין בה בימים ובשעות מעוניין , וכל ה10-6588981

 נטהאינטר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של

 
 

 הגליל המזרחי מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
  :'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס

 90599ג/ 
 משצ"פ למגורים, שיבליייעוד שינוי  שם התכנית:

לחוק התכנון  32נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
המחוזית כי במשרדי הועדה , 1265 –והבניה, התשכ"ה 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
הגליל המזרחי מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 91199ג/ מס': מקומית 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 תכניתמספר ה סוג היחס
 5385ג/  שינוי

 85תמא/  כפיפות
 2/ 9תממ/  כפיפות
 0/ ב/ 80תמא/  כפיפות
 83תמא/  כפיפות
 18311ג/  כפיפות
 80תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שבלי אום אל גנם    .יישוב: 

 X: 238400קואורדינטה 
 Y: 732600קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .30קות במלואן: חל 11915גוש: 
 .38חלקי חלקות:  11915גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 .11915בגוש  30עודי קרקע בחלקה יהסדרת י

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 משצ"פ למגוריםייעוד שינוי 

 שינוי בקווי בנין.
 קביעת הוראות פיתוח ובינוי

 קביעת הוראות למתן היתרי בניה
 

שעות שהמשרדים רשאי לעיין בתכנית, בימים ובמעוניין כל 
 משרד של 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  111התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 
ימים ממועד פרסומה של  61להגיש התנגדות תוך 

, למשרדי בעיתוניםמאוחרת בין הפרסומים ההודעה ה
מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול

. העתק 10-6513555טלפון:  1158115נצרת עילית  92
בנייה ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול

, 10-6119888טלפון:  15901הגליל המזרחי, כפר תבור 
לא תידון אלא אם כן הוגשה התנגדות לתכנית לא תתקבל ו

בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות 
בנייה שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי 
 .1232 -עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 הגליל המזרחי מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
נית מתאר מקומית ברמה הודעה בדבר הפקדת תכ
 90221ג/  :'מפורטת מס

השטח למגורים ייעוד ביטול דרך ו שם התכנית:
 לגטמציה למבנה קיים.
לחוק התכנון  32נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 1265 –והבניה, התשכ"ה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
הגליל המזרחי מופקדת תכנית מתאר  בנייהלתכנון ול

 91880ג/ 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
 18191ג/  שינוי

 0/ ב/ 80תמא/  כפיפות
 2/ 9תממ/  כפיפות
 85תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מג'אר    .יישוב: 

 X: 239900קואורדינטה 
 Y: 754100קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .91 - 96, 6חלקי חלקות:  15612גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 ביטול קטע מדרך מאושרת לצורך לגיטימציה לבית מגורים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מגורים.ייעוד דרך ליעוד ישינוי 
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רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין כל 
 משרד של 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  111התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 
ימים ממועד פרסומה של  61להגיש התנגדות תוך 

, למשרדי בעיתוניםההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול

. העתק 10-6513555טלפון:  1158115נצרת עילית  92
בנייה ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול

, 10-6119888טלפון:  15901י, כפר תבור הגליל המזרח
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות 

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

 .1232 -עבודתו(, תשמ"ט 
 

 
 הגליל המזרחי מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
 90105ג/  :'מס

חלוקה בהסכמת הבעלים והצעת מערכת  שם התכנית:
 עוזייר -דרכים 

לחוק התכנון  32נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 1265 –והבניה, התשכ"ה 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה ללתכנון ו
הגליל המזרחי מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 91011ג/ 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
 18195ג/  נוישי

 0/ ב/ 80תמא/  כפיפות
 2/ 9תממ/  כפיפות
 5/ ב/ 80תמא/  כפיפות
 85תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 עוזיר    .יישוב: 

 X: 230570קואורדינטה 
 Y: 743930קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .8חלקי חלקות:  16536גוש: 
 .56 - 55חלקות במלואן:  11031גוש: 
 .52 - 53, 50חלקי חלקות:  11031גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 עוזיר -הצעת דרכים וחלוקת אזור המגורים 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
ממגורים לדרך ייעוד . הצעת מערכת דרכים ע"י שינוי  1

 מוצעת ודרך משולבת.
ממגורים לשטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ייעוד . שינוי 9

 ציבור.
רקי מעבר ודרך משולבת והפיכת חלק . ביטול קטע עו8

 מהם לדרך מוצעת.
 . ביטול קטע שץ"פ.0
 אזור המגורים ללא הסכמת הבעלים. . חלוקת5
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין כל 
 משרד של 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  111התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 
ימים ממועד פרסומה של  61להגיש התנגדות תוך 

, למשרדי בעיתוניםההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול

. העתק 10-6513555טלפון:  1158115נצרת עילית  92
בנייה ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול

, 10-6119888טלפון:  15901הגליל המזרחי, כפר תבור 
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות 

בנייה ון והשעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנ
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי 

 .1232 -עבודתו(, תשמ"ט 
 

 
 הגליל המזרחי מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
 90464ג/  :'מס

 במג'אר -שטח למבני ומוסדות ציבור לדת  שם התכנית:
וק התכנון לח 32עיף נמסרת בזה הודעה, בהתאם לס

כי במשרדי הועדה המחוזית , 1265 –והבניה, התשכ"ה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
הגליל המזרחי מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 91121ג/ 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
 2659ג/  שינוי

 85תמא/  כפיפות
 2/ 9תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מג'אר    .יישוב: 

 X: 239450קואורדינטה 
 Y: 755250קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .11 - 11חלקות במלואן:  15561גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 לאפשר הקמת מבנים ומוסדות ציבור לקהילה הדתית במג'אר

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 משטח חקלאי למבנים ומוסדות ציבור לדת.ייעוד א. שינוי 

 באתר.בנייה ב. קביעת התכליות המותרות וזכויות ה
 ג. קביעת הוראות בינוי ופיתוח השטח.

 
בימים ובשעות שהמשרדים רשאי לעיין בתכנית, מעוניין כל 

 משרד של האינטרנט באתר האמורים פתוחים לקהל, וכן
ין או בכל יבקרקע, בבנמעוניין .כל www.pnim.gov.il הפנים

פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  111הזכאי לכך על פי סעיף 

ההודעה המאוחרת בין  ימים ממועד פרסומה של 61
בנייה , למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבעיתוניםהפרסומים 

טלפון:  1158115נצרת עילית  92מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 10-6513555

 15901הגליל המזרחי, כפר תבור בנייה מקומית לתכנון ול
א תתקבל ולא תידון התנגדות לתכנית ל, 10-6119888טלפון: 
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אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר בנייה התכנון וה
 .1232 -וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 הגליל המרכזי מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת  הודעה בדבר

 90652ג/  :'מס
 , ירכא51161בגוש  12הסדרת חלקה  שם התכנית:

לחוק התכנון  32נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 1265 –והבניה, התשכ"ה 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
ופקדת תכנית מפורטת הגליל המרכזי מבנייה לתכנון ול

 91218ג/ 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
 2319ג/  שינוי
 1516ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 א    .ירכיישוב: 

 X: 219550קואורדינטה 
 Y: 762550קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .08חלקי חלקות:  13323גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 ירכא. 13323בגוש  08הסדרת חלקה 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .13323מגוש  08הזזת דרך פנימית בחלקה 

 מדרך למגורים ולהפך.ייעוד שינוי 
 שינוי משטח חקלאי לדרך ולהפך.

 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין כל 

 משרד של 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  111התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 

ימים ממועד פרסומה של  61ות תוך להגיש התנגד
, למשרדי בעיתוניםההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול
. העתק 10-6513555טלפון:  1158115נצרת עילית  92

בנייה ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול
התנגדות , 10-2219691 טלפון: ,הגליל המרכזי, עכו

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 

 .1232 -עבודתו(, תשמ"ט 
 

 יל העליוןהגל מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 90044ג/  מפורטת מס':
 הרחבה ב'. משגב עם שם התכנית:

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 91111מקומית ברמה מפורטת מס': ג/ 
סכמת כל הבעלים איחוד ו/או חלוקה בה 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
 0669ג/  שינוי
 11283ג/  שינוי
 19331ג/  שינוי
 1922ג/  שינוי

 2/ 9תממ/  כפיפות
 85תמא/  כפיפות

 8/ ב/ 80תמא/  יפותכפ
 0/ ב/ 80תמא/  כפיפות

 8תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 משגב עם    .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .82, 80, 81 - 92, 91 - 95חלקי חלקות:  10116גוש: 
 .16, 10, 2חלקי חלקות:  10111גוש: 

 X: 251700קואורדינטה 
 Y: 794400קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
איחוד וחלוקה מחדש של מגרשי המגורים, הדרכים 

 ג' של הישוב. -בשטחי הרחבות ב' ו והשטחים הפתוחים.
 עיקרי הוראות התכנית:

לשטח עבור שטח ציבורי פתוח,  -מדרך  -ייעוד . שינוי 1
 ומגורים א'.

ממגורים קהילתים למגורים א', דרך, שטח  -ייעוד . שינוי 9
 ופארק.ציבורי פתוח 

 לשטח מגורים א' ודרך. -משטח ציבורי פתוח  -ייעוד . שינוי 8
 קרקע.ייעוד . קביעה ופירוט התכליות המותרות בכל 0
. קביעת הוראות לפיתוח השטח, לבינוי ועיצוב אדריכלי, 5

 לשמירת הסביבה ולמתן היתרי בנייה.
 . קביעת שלבי ביצוע.6
 05-ל -מ'  31-מ 336.הקלה בקו בנין מערבי של דרך אזורית 1

 מ'.
מ"ר, הגדלת תכסית  022 -. הקטנת גודל מגרש מינמלי ל3

מ'  3 -, הגדלת גובה מקסימלי מ51% -ל 85% -מקסימלית מ
 מ'. 2 -ל
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 6530ובילקוט הפרסומים  99/18/9118

 .81/10/9118, בתאריך 0003
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
נצרת עילית  92מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה ול

. וכן במשרדי: ועדה 10-6513555טלפון:  1158115
, 19111ראש פינה הגליל העליון, בנייה מקומית לתכנון ול

וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 
 משרד של האינטרנט , ובאתרהאמורים פתוחים לקהל

 .www.pnim.gov.il הפנים 



1127 ילקוט הפרסומים 6689, ד' בכסלו התשע"ד, 7.11.2013 

 הגליל התחתון מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 90409ג/  :'מס
קרקע לתעשייה, מסחר ותחנת ייעוד שינוי  שם התכנית:

 תידלוק, קדמת גליל
ן לחוק התכנו 32נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 1265 –והבניה, התשכ"ה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
הגליל התחתון מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 91116ג/ מס': ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 ו הרשאותהיתרים א
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 15566ג/  שינוי
 11581ג/  שינוי
 131ג/ בת/  שינוי

 0/ ב/ 80תמא/  כפיפות
 2/ 9תממ/  כפיפות
 85תמא/  כפיפות
 0/ 13תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אזור תעשיה קידמת הגליל

 X: 244250קואורדינטה 
 Y: 743450ואורדינטה ק

 

 גושים וחלקות:
 .51חלקות במלואן:  15900גוש: 
 - 03, 00 - 08, 91, 13 - 11חלקי חלקות:  15900גוש: 

02 ,50 ,32 ,29 ,119. 
 

 מטרת התכנית:
 16/1להוסיף לשימושי תעשיה המאושרים במגרש מס' 

בא. ת. קדמת גליל, שימושי מסחר ולאפשר ההקמה של 
 .13לתמ"א  0ה  ג' עפ"י שינוי מס' תחנת תידלוק מדרג

 

 עיקרי הוראות התכנית:
קרקע מתעשייה לתעשייה ומסחר ולתחנת ייעוד שינוי   -

במדרונות לשצ"פ  לוק, משצ"פ לדרך ומשצ"פ עם טיפולתד
 עם הנחיות מיוחדות

 קביעת השימושים המותרים בכל תא שטח.  -
(, ללא 81%לשטחי שירות המאושרים ) 5.95הוסת % 

 (. 31%פת זכויות לשטחים עיקריים הוס
 נוספים.בנייה קביעת זכוות והוראות 

 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין כל 

 משרד של האינטרנט באתר האמורים פתוחים לקהל, וכן
בקרקע, בבנין או מעוניין .כל www.pnim.gov.il הפנים

ידי בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על 
לחוק, רשאי  111התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 

ימים ממועד פרסומה של  61להגיש התנגדות תוך 
, למשרדי בעיתוניםההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול
. העתק 10-6513555טלפון:  1158115נצרת עילית  92

בנייה שרדי ועדה מקומית לתכנון ולההתנגדות יומצא למ
התנגדות לתכנית , 10-6693911לפון: טהגליל התחתון, 

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
רי עבודתו(, בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסד

 .1232 -תשמ"ט 

 יזרעאלים מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
 51111ג/  :'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס

 בריכת היוגב שם התכנית:
וק התכנון לח 32נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 1265 –והבניה, התשכ"ה 
הועדה המקומית  מחוז הצפון ובמשרדיבנייה לתכנון ול
 מס': יזרעאלים מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 13055ג/ 
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 10281ג/  שינוי

 8תמא/  כפיפות
 2/ 9תממ/  כפיפות
 85תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 80תמא/  כפיפות
 3משצ/  כפיפות

 99תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 לולים בתכנית ומקומם:השטחים הכ
 היוגב.יישוב: 

 X: 217176קואורדינטה 
 Y: 721925קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .55חלקי חלקות:  91821גוש: 
 .81, 19 - 11חלקי חלקות:  91821גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הסדרה סטטוטורית של בריכת מים קיימת

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מתקן הנדסי וזכות  משטח יער לשטח עבורייעוד שינוי 

 מעבר לרכב.
 קביעת זכויות והוראות בנייה בגבולה.

 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין כל 

 משרד של האינטרנט באתר האמורים פתוחים לקהל, וכן
בקרקע, בבנין או מעוניין .כל www.pnim.gov.il הפנים

י בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על יד
לחוק, רשאי  111התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 

ימים ממועד פרסומה של  61להגיש התנגדות תוך 
, למשרדי בעיתוניםההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול
. העתק 10-6513555טלפון:  1158115נצרת עילית  92

בנייה די ועדה מקומית לתכנון ולההתנגדות יומצא למשר
התנגדות , 10-6092661טלפון:  13191יזרעאלים, עפולה 

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

 .1232 -עבודתו(, תשמ"ט 
 

 
 יזרעאלים מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
 90411ג/  :'מפורטת מס

לסגירת מרפסת בנייה הסדרת זכויות  שם התכנית:
 נהלל.-חורף מסעדת אוקטגון

לחוק התכנון  32נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 1265 –שכ"ה והבניה, הת

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
יזרעאלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 91155ג/ מס': ברמה מפורטת 
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 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 תייחסת לתכניות הבאות:המ

 מספר התכנית סוג היחס
 2938ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 נהלל    .יישוב: 

 X: 219175קואורדינטה 
 Y: 732000קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .00חלקי חלקות:  11138גוש: 

 

 מטרת התכנית:
מ"ר לצורך סגירת מרפסת  150בסך בנייה הוספת זכויות 

 מסעדת אוקטגון -רףחו
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר לצורך  150בשטח עיקרי בסך בנייה . הוספת זכויות 1

 סגירת מרפסת חורף.
 . שינוי תכסית קרקע בהתאם.9
 . קביעת הנחיות והוראות להוצאת היתר בניה.8
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין כל 
 משרד של 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  111התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 
ימים ממועד פרסומה של  61להגיש התנגדות תוך 

, למשרדי בעיתוניםההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה עדה המחוזית לתכנון ולהו
. העתק 10-6513555טלפון:  1158115נצרת עילית  92

בנייה ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול
התנגדות , 10-6092661טלפון:  13191עפולה יזרעאלים, 

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

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

 .1232 -עבודתו(, תשמ"ט 
 

 
 לב הגליל מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
 90945ג/  :'מפורטת מס

 שינוי בזכויות בנייה, סכנין ת:שם התכני
וק התכנון לח 32נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 1265 –והבניה, התשכ"ה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
לב הגליל מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 91611ג/ מס': ברמה מפורטת 
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 19216ג/  שינוי
 60/ 11/ 2162ג/ גל/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 סח'נין    .יישוב: 

 X: 227500קואורדינטה 
 Y: 752700קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .9חלקי חלקות:  12931גוש: 

 

 מטרת התכנית:
תכנית מפורטת לשינוי בקווי בנייה לפי מצב מוצע והגדלת 

 אחוזי בנייה, גובה מבנה, תכסית קרקע ומספר יח"ד.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 בתכנית מפורטת:

 . לשינוי בקווי בניין לפי מצב מוצע בתשריט.1
 .981% -ל 151% -. והגדלת זכויות בנייה מ9
 .61% -ל 09%-דלת תכסית קרקע מ. והג8
. קומה במפלס הדרך תשמש כקומת חניה ולשטחי 0

שירות ולא תשמש כיחידת דיור וכי כל סטייה מהוראה זו 
 תהווה סטייה ניכרת.

 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין כל 

 משרד של 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  111התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 

ימים ממועד פרסומה של  61להגיש התנגדות תוך 
, למשרדי בעיתוניםההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מעלה יצחק  מחוז הצפון,בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול
. העתק 10-6513555טלפון:  1158115נצרת עילית  92

בנייה ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית , 10-6106101טלפון:  ,לב הגליל, סח'נין

לא 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(, 

 .1232 -תשמ"ט 
 

 
 לב הגליל מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
 90429ג/  :'מפורטת מס

 שינוי תוואי דרך גישה, סכנין. שם התכנית:
לחוק התכנון  32הודעה, בהתאם לסעיף נמסרת בזה 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 1265 –והבניה, התשכ"ה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
לב הגליל מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 91189ג/ 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
 16215ג/  שינוי
 663ג/  שינוי

 19216ג/  כפיפות
 2162ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 סח'נין    .יישוב: 

 X: 228450קואורדינטה 
 Y: 751450קואורדינטה 

 

 :גושים וחלקות
 .65חלקות במלואן:  12816גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 שינוי תוואי דרך גישה בסכנין.
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 יקרי הוראות התכנית:ע
 .12816גוש  65שינוי תוואי דרך גישה בסכנין חלקה 

 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין כל 

 משרד של 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  111התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 

ימים ממועד פרסומה של  61להגיש התנגדות תוך 
, למשרדי בעיתוניםההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

ון, מעלה יצחק מחוז הצפבנייה הועדה המחוזית לתכנון ול
. העתק 10-6513555טלפון:  1158115נצרת עילית  92

בנייה ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית , 10-6106101טלפון:  ,לב הגליל, סח'נין

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(, 

 .1232 -תשמ"ט 
 

 
 לב הגליל מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
 90415ג/  :'מפורטת מס

ת ממגורים א' למבנים ומוסדוייעוד שינוי  שם התכנית:
 ציבור לבריאות, סחנין
לחוק התכנון  32נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 1265 –והבניה, התשכ"ה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
לב הגליל מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 91131ג/ מס': ברמה מפורטת 
 יחוד וחלוקהללא א איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 663ג/  שינוי
 19216ג/  שינוי

 2/ 9תממ/  כפיפות
 2136ג/  כפיפות
 2850ג/  כפיפות
 8תמא/  כפיפות
 85תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 80תמא/  כפיפות

 

 שטחים הכלולים בתכנית ומקומם:ה
 סח'נין    .יישוב: 

 X: 228650קואורדינטה 
 Y: 751775קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .21, 01חלקות במלואן:  12816גוש: 
 .32חלקי חלקות:  12816גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 הסדרת שטח למבנים ומוסדות ציבור לצורך בניית מרפאה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 ממגורים א' לשטח למבנים ומוסדות ציבור לבריאות.ייעוד  שינוי

 הקרקע.ייעוד קביעת השימושים המותרים ל
 הוראות בנייה )צפיפות, מרווחי בנייה, גובה בניין, זכויות בנייה(.

 מדרך למבנים ומוסדות ציבור.ייעוד שינוי 
 מ'. 9.5מ' עד  8-שינוי קו בניין אחורי מ

נית, בימים ובשעות שהמשרדים רשאי לעיין בתכמעוניין כל 
 משרד של 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  111התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 
ה של ימים ממועד פרסומ 61להגיש התנגדות תוך 

, למשרדי בעיתוניםההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול

. העתק 10-6513555טלפון:  1158115נצרת עילית  92
בנייה ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית , 10-6106101טלפון:  ,לב הגליל, סח'נין
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט  לא תתקבל

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

בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 
 .1232 -תשמ"ט 

 
 

 לב הגליל מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
ת מתאר מקומית ברמה הודעה בדבר אישור תכני
 90565ג/  :'מפורטת מס

 שינוי במערך הדרכים וקווי בנין,  שם התכנית:
 במערב עראבה

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 91121ג/ מס': מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:נייה היתרי ב
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 2216ג/  שינוי
 15136ג/  שינוי
 0110ג/  שינוי
 11181ג/  שינוי
 6161ג/  שינוי
 19211ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 עראבה    .יישוב: 

 

 ת:גושים וחלקו
 .33, 36, 30חלקי חלקות:  12812גוש: 
 .06, 08חלקי חלקות:  12839גוש: 
 .20, 21, 10חלקי חלקות:  12838גוש: 
 .198, 15 - 18חלקי חלקות:  12830גוש: 

 X: 231500קואורדינטה 
 Y: 751050קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
שינוי במערך דרכים בעראבה ושינויי קווי הבנין בהתאם 

 שריטלמסומן בת
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . שינוי במערך דרכים במערב עראבה.1
 . שינוי קווי בנין בהתאם למסומן בתשריט.9
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 6615ובילקוט הפרסומים  90/15/9118

 .16/16/9118, בתאריך 5120
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וזית לתכנון התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המח
נצרת עילית  92מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה ול

. וכן במשרדי: ועדה 10-6513555טלפון:  1158115
 טלפון:  ,לב הגליל, סח'ניןבנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה בימים ובשעות מעוניין , וכל ה10-6106101
 האינטרנט שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il יםהפנ משרד של
 

 
 מבוא העמקים מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
 90991ג/  :'מפורטת מס

לדרך מאושרת ייעוד שינוי הוראות ב שם התכנית:
 במרכז כפר כנא

וק התכנון לח 32נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
די הועדה המחוזית כי במשר, 1265 –והבניה, התשכ"ה 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מבוא העמקים מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 91665ג/ 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
 3533ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כפר כנא    .יישוב: 

 X: 232158קואורדינטה 
 Y: 739060קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
לדרך מאושרת על מנת להתיר בנייה ייעוד שינוי הוראות ב

 מעליה
 

 עיקרי הוראות התכנית:
שרת וקביעתה כדרך לדרך מאוייעוד שינוי הוראות ב

 מאושרת עם הנחיות מיוחדות
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין כל 
 משרד של 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  111לכך על פי סעיף  התכנית, וכן כל הזכאי
ימים ממועד פרסומה של  61להגיש התנגדות תוך 

, למשרדי בעיתוניםההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול

. העתק 10-6513555טלפון:  1158115נצרת עילית  92
בנייה ולההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון 

 טלפון:  11111נצרת עילית  5מבוא העמקים, ציפורן 
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 10-6063535

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה
 .1232 -סדרי עבודתו(, תשמ"ט סמכויות חוקר ו

 
  

 מבוא העמקים מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 90951ג/  :'מפורטת מס
 עודי קרקע ותוואי דרכים, יהסדרת י שם התכנית:

 בסמת טבעון
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 91910ג/ 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
 211ג/  שינוי

 99תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 ת ומקומם:השטחים הכלולים בתכני
 בסמת טבעון    .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .11, 3חלקי חלקות:  11062גוש: 

 X: 213675קואורדינטה 
 Y: 739150קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
הרחבת אזור המגורים בהתאם לגבול השיפוט של 

 המועצה והסדרת דרך לפי הקיים
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מחקלאי למגורים.עוד ייהסדרת אזור המגורים ע"י שינוי 

 דרך לפי הקיים בשטח.ייעוד הסדרת 
 13106הסדרת זכויות בנייה בהתאם לתוכנית המתאר ג/

 שבשלבי הפקדה.
 קביעת הנחיות בינוי ופיתוח בהתאם.

 
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

, התשעג, עמוד 6566ובילקוט הפרסומים  13/18/9118
 .91/18/9118, בתאריך 8101

 
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 

נצרת עילית  92מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה ול
. וכן במשרדי: ועדה 10-6513555טלפון:  1158115

נצרת  5מבוא העמקים, ציפורן בנייה מקומית לתכנון ול
רשאי מעוניין , וכל ה10-6063535טלפון:  11111עילית 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  לעיין בה בימים
 הפנים משרד של האינטרנט לקהל, ובאתר

www.pnim.gov.il. 
 

 
 מבוא העמקים מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
 90229ג/  :'מפורטת מס

 הסדרת דרך כפר כנא. שם התכנית:
התכנון  לחוק 111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 91886ג/ 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
 3533ג/  שינוי
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 ם בתכנית ומקומם:השטחים הכלולי
 כפר כנא    .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .12, 62 - 63, 60 - 68חלקי חלקות:  11821גוש: 

 X: 231600קואורדינטה 
 Y: 739000קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 הצרה מקומית של דרך מקומית.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מדרך למגורים.ייעוד שינויי 

 ח תחבורה.שינויי תוואי דרך בהתאם לנספ
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 6591ובילקוט הפרסומים  91/19/9119

 .81/19/9119, בתאריך 1321
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
נצרת עילית  92מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה ול

י: ועדה . וכן במשרד10-6513555טלפון:  1158115
נצרת  5מבוא העמקים, ציפורן בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי מעוניין , וכל ה10-6063535טלפון:  11111עילית 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 
 

 מטה אשר מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
 54622ג/  :'פקדת תכנית מפורטת מסהודעה בדבר ה
הרחבת אתר הטמנה וטיפול בפסולת,  שם התכנית:

 קיבוץ עברון
לחוק התכנון  32נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 1265 –והבניה, התשכ"ה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
ל מערבי מופקדת תכנית ד.נ גלי-מטה אשר בנייה לתכנון ול
 11288ג/ מס': מפורטת 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 2123ג/  שינוי
 0861ג/  שינוי
 8315ג/  שינוי
 18102ג/  שינוי

 10201ג/  כפיפות
 8/ ב/ 80תמא/  כפיפות
 18161ג/  כפיפות
 2/ 9תממ/  כפיפות
 85תמא/  כפיפות
 18931ג/  כפיפות
 0201ג/  כפיפות
 6/ 9116חא/ מק/  כפיפות
 / ד11/ 8תמא/  כפיפות
 1282ג/  כפיפות

 0/ 16תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 עברון.יישוב: 

 X: 211000קואורדינטה 
 Y: 765750קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .91, 11חלקי חלקות:  13100גוש: 
 .18, 3, 6קות: חלקי חל 13952גוש: 

 .81חלקות במלואן:  13038גוש: 
 .93, 96, 13, 11, 3חלקי חלקות:  13038גוש: 
 .98 - 99, 16 - 10, 1חלקות במלואן:  12201גוש: 
 - 90, 91, 13, 18 - 3, 6 - 5, 9חלקי חלקות:  12201גוש: 

95 ,91 - 93 ,81. 
 .11 - 11, 2, 6, 8 - 9חלקי חלקות:  12251גוש: 

 

 כנית:מטרת הת
שטח הטמנה ייעוד הרחבת שטח מטמנה לצד שינוי -

 שמוצה לשטח חקלאי עם הוראות מיוחדות
 שטח להפרדת ומיון פסולת וטיפול בפסולת.ייעוד -
 שינוי תוואי דרך פנימית באתר בהתאם לקיים בשטח-
הגדרת שינויים בתחום ההשפעה בהתאם לשלביות  -

 מימוש האתר ושיקומו.
 

 ית:עיקרי הוראות התכנ
שינוי אזור הטמנה לאזור פסולת, מתקנים הנדסיים -

 וחקלאי עם הוראות מיוחדות.
 שינוי אזור חקלאי לאזור פסולת מתקנים הנדסיים ודרך-
שינוי אזור שרות למתקנים הנדסיים )בהתאם להגדרות -

 נוהל מבא"ת(
שינוי אזור לשיקום נופי לאיזור חקלאי עם הוראות מיוחדות -

 ולדרך
 ך למתקנים הנדסיים ולקרקע חקלאית.שינוי דר-
ומגבלות בניה, בנייה הגדרת שימושים מותרים, זכויות  -

 שלבי ביצוע )שלבי מילוי( והוראות נוספות
קביעת הנחיות מיוחדות לשטח חקלאי הממוקם על שטח -

 הטמנה שמוצה וכוסה.
קביעת הנחיות מיוחדות לאזור ההטמנה הקרוב לאזורי  -

 מגורים.
ר מתקנים הנדסיים המיועד למתקני הפרדה הגדרת אזו-

 וטיפול בפסולת.
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין כל 
 משרד של 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  111ן כל הזכאי לכך על פי סעיף התכנית, וכ
ימים ממועד פרסומה של  61להגיש התנגדות תוך 

, למשרדי בעיתוניםההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול

. העתק 10-6513555טלפון:  1158115נצרת עילית  92
בנייה ית לתכנון ולההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומ

, 10-2312691ד.נ גליל מערבי,     טלפון: -מטה אשר 
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות 

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

 .1232 -עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מטה אשר מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
  :'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס

 90999ג/ 
 , מזרעה1חיבורים לדרך שירות של דרך  שם התכנית:

לחוק התכנון  32נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 1265 –והבניה, התשכ"ה 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה כנון וללת
ד.נ גליל מערבי מופקדת תכנית -מטה אשר בנייה לתכנון ול

 91996ג/ מס': מתאר מקומית 



ילקוט הפרסומים 6689, ד' בכסלו התשע"ד, 7.11.2013  1132

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 9815ג/  שינוי
 18161ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מזרעה    .יישוב: 
 X: 209250דינטה קואור

 Y: 765600קואורדינטה 
 

 גושים וחלקות:
 .95, 98, 11, 10 - 18חלקי חלקות:  13181גוש: 
 .60, 06, 6, 1חלקי חלקות:  13183גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 וחיבורם לדרך שירות 0ניתוק חיבורים קיימים לדרך מס' 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 0וק מדרך הסדרת חיבורים קיימים לדרך שירות ונית

 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין כל 

 משרד של 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  111התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 

ימים ממועד פרסומה של  61הגיש התנגדות תוך ל
, למשרדי בעיתוניםההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול
. העתק 10-6513555טלפון:  1158115נצרת עילית  92

בנייה ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול
, 10-2312691טלפון:  ד.נ גליל מערבי,-מטה אשר 

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

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

 .1232 -עבודתו(, תשמ"ט 
 

 
 מטה אשר תכנון מקומי:מחוז: צפון, מרחב 

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
 56029ג/  :'מס

 אזור מלאכה ודרך מחברת שיח דנון שם התכנית:
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 12189ג/ מס': ברמה מפורטת 
ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד 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
 1563ג/  שינוי
 9816ג/  שינוי
 8310ג/  שינוי

 0/ ב/ 80תמא/  כפיפות
 / ד11/ 8תמא/  כפיפות
 85תמא/  כפיפות
 2/ 9תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שיח' דנון .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .95חלקות במלואן:  13908גוש: 
 .35, 16, 63חלקי חלקות:  13908גוש: 
 .92חלקות במלואן:  13905גוש: 
 .83, 85 - 80, 81, 93 - 91, 11חלקי חלקות:  13905גוש: 
 .115, 28חלקי חלקות:  13906גוש: 
 .00, 81 - 92חלקי חלקות:  13862גוש: 

 X: 766850קואורדינטה 
 Y: 214050קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 -תכנון מפורט של אזור המלאכה המאושר בשטח של כ 

דונם לרבות הקצאת שטח להקמת תחנת שאיבה  11
לביוב של אזור המלאכה והסדרת דרך גישה חלופית לאזור 

 מ' 801 -המלאכה באורך של כ 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 ושלבי ביצוע.בנייה וקביעת תנאי בנייה מגרשי  18 -חלוקה ל 

 התווית דרכים חדשות והקצאת שטחים לצרכי ציבור.
 איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.

 
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

, התשעב, עמוד 6012ובילקוט הפרסומים  98/18/9119
 .91/15/9119, בתאריך 0136

 
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 

נצרת עילית  92מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה ול
. וכן במשרדי: ועדה 10-6513555טלפון:  1158115

ד.נ גליל מערבי,     -מטה אשר בנייה מקומית לתכנון ול
רשאי לעיין בה בימים ין מעוני, וכל ה10-2312691טלפון: 

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

 
 

 מטה אשר, מעלה הגליל מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 90469ג/  מס':
 שלומי - 1שכונת גבעת חמודות מתחם מס'  שם התכנית:

וק התכנון לח 32נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 1265 –והבניה, התשכ"ה 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
-ד.נ גליל מערבי, מעלה הגליל-מטה אשר בנייה לתכנון ול

ד.נ מעלה הגליל מופקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
 91126מס': ג/ 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 1222ג/  שינוי
 9/ 59/ 0תרשצ/  שינוי
 0121ג/  שינוי

 8896ג/  כפיפות
 0/ ב/ 80תמא/  כפיפות
 5/ ב/ 80תמא/  כפיפות

 85תמא/  פותכפי
 2/ 9תממ/  כפיפות
 06/ 9תממ/  כפיפות
 80תמא/  כפיפות
 / ד11/ 8תמא/  כפיפות
 18160ג/  כפיפות
 8/ ב/ 80תמא/  כפיפות
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שלומי    .יישוב: 

 .11הסמוך לשלומי וממערב לדרך מס'  מדרום לנחל בצת
 X: 411800קואורדינטה 
 Y: 774200קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .5חלקי חלקות:  13893גוש: 
 .91, 18 - 11, 1, 5, 8חלקי חלקות:  12118גוש: 

 

 מטרת התכנית:
א. הכנת תשתית פיזית לקליטת אוכלוסיה בשנים 

 הקרובות, כולל מערכות תשתיות ודרכים.
ב. פיתוח שכונת מגורים, מערכות דרכים ותשתיות כשלב 

ום, עפ"י תכנית המתאר, הקצאת להרחבת העיר לכיון דר
שטחים לצרכי ציבור שכונתיים ועירוניים, כולל גן עירוני 

 מרכזי.
ג. הבטחת מצאי שטחים לשירותים ציבוריים המתאים 

 לאוכלוסיה הצפופה.
 91%דיור "ברות השגה" בשיעור של  ד. הקצאת יחידות

 מכלל יח"ד בתחום התכנית.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מבני  מקרקע חקלאית ליעודים של מגורים,עוד יישינוי   א.

ציבור, שטחים ציבורים פתוחים, מערכות דרכים, כולל 
 הנחיות למיתון תנועה ומערכות תשתיות.

ב. קביעת התכליות בכל אחד מהיעודים ועוצמת השימושים 
 בהם.

 ג. הגדרת וקביעת מגבלות סביבתיות.
 ד. קביעת הנחיות לשלבי ביצוע.

 
אי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים כל מעוניין רש

 משרד של האינטרנט באתר האמורים פתוחים לקהל, וכן
.כל מעוניין בקרקע, בבנין או www.pnim.gov.il הפנים

בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
לחוק, רשאי  111התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 

ממועד פרסומה של  ימים 61להגיש התנגדות תוך 
, למשרדי בעיתוניםההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול
. העתק 10-6513555טלפון:  1158115נצרת עילית  92

בנייה ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול
 ועדה, 10-2312691ד.נ גליל מערבי, טלפון: -מטה אשר 

ד.נ מעלה הגליל, -מעלה הגלילבנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא , 10-2212652טלפון:  ,מעונה

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

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

 .1232 -תשמ"ט 
 

 
 מעלה הגליל מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
 90192ג/  :'מפורטת מס

 , צוריאל54קרקע בנחלה מס' ייעוד שינוי  שם התכנית:
לחוק התכנון  32נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית  ,1265 –והבניה, התשכ"ה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
ד.נ מעלה הגליל מופקדת -מעלה הגלילבנייה לתכנון ול

 91098ג/ מס': תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 ותהיתרים או הרשא

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 11923ג/  שינוי
 2258ג/  שינוי
 10388ג/  שינוי

 0/ ב/ 80תמא/  כפיפות
 2/ 9תממ/  כפיפות
 85תמא/  כפיפות
 11/ ד/ 11תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 צוריאל    .יישוב: 

 X: 229600קואורדינטה 
 Y: 768075 קואורדינטה

 

 גושים וחלקות:
 .91, 12, 8חלקי חלקות:  12211גוש: 

 

 מטרת התכנית:
לקרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות בנחלה ייעוד שינוי 

לפעילות לא בנייה במושב צוריאל, לצורך מימוש זכויות  11
 ללא הגדלת השטח המיועד למגורים. חקלאית,

 קביעת השימושים המותרים בכל תא שטח 
 בקווי הבניין המאושריםשינוי 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
קרקע ממבני משק לקרקע חקלאית עם הנחיות ייעוד שינוי 

 מיוחדות. אין שינוי בגודל השטח המיועד למגורים
 שינוי בקו בניין צידי באזור המגורים לבינוי הקיים.

 מ'.8-מ' ל 6-שינוי במרווח המזערי בין מבנים באזור המגורים מ
מ'  0 -מ' ל  6 -בניין צידי בשטח למבני משק משינוי בקו 

 והתאמתו לבינוי הקיים. 
 מ' 8 -מ' ל  6 -שינוי בקו בניין אחורי בשטח למבני משק מ 

 קביעת השימושים המותרים בכל תא שטח 
 קביעת הוראות בניה

 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין כל 

 משרד של האינטרנט באתר האמורים פתוחים לקהל, וכן
בקרקע, בבנין או בכל מעוניין .כל www.pnim.gov.il הפנים

פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  111הזכאי לכך על פי סעיף 

ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין  61
בנייה המחוזית לתכנון ול, למשרדי הועדה בעיתוניםהפרסומים 

טלפון:  1158115נצרת עילית  92מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 10-6513555

ד.נ מעלה הגליל,   מעונה  -מעלה הגלילבנייה מקומית לתכנון ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 10-2212652טלפון: 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר בנייה התכנון וה
 .1232 -וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מעלה הגליל מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
 51111ג/  :'הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס

קרקע להרחבת חוות לולים נוי ייעוד שי שם התכנית:
 קיימת, גורן

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 13035ג/ מס': 
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 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 0213ג/  שינוי
 18111ג/  שינוי

 0/ ב/ 80תמא/  כפיפות
 2/ 9תממ/  תכפיפו

 85תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 99תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 גורן.יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .1חלקי חלקות:  13611גוש: 
 .12 - 15, 11, 2, 6 - 1חלקי חלקות:  13619גוש: 
 .95 - 90חלקי חלקות:  13618גוש: 

 X: 221500קואורדינטה 
 Y: 773700קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 להסדיר מצבה של חוות לולים קיימת ולאפשר הרחבתה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
יער טבעי לטיפוח למבני משק ודרך קרקע מייעוד שינוי 

 קרקע לשטח ציבורי פתוח.ייעוד ו
 1לדרך מס'  322קבלת הקלה בקו בניין מדרך אזורית מס' 

 מ' מהציר.95-מ' מהציר ל 31-מ
 שימושים המותרים בכל תא שטח. קביעת

 קביעת זכויות והוראות בניה.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעא, עמוד 6955ובילקוט הפרסומים  11/16/9111

 .96/16/9111, בתאריך 5111
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
צרת עילית נ 92מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה ול

. וכן במשרדי: ועדה 10-6513555טלפון:  1158115
ד.נ מעלה הגליל,   -מעלה הגלילבנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה10-2212652מעונה  טלפון: 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

 
 מעלה הגליל פון, מרחב תכנון מקומי:מחוז: צ

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
 51161ג/  :'מס

 קרקע לאטרקציה תיירותית ייעוד  שם התכנית:
 )מרכז מבקרים(, נווה זיו

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 13325ג/ מס': טת ברמה מפור
איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל  איחוד וחלוקה:

 הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 18216ג/  שינוי

 2/ 9תמא/  כפיפות
 99 תמא/ כפיפות
 85תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 נווה זיו.יישוב: 

 גושים וחלקות:
 .80חלקות במלואן:  13661גוש: 
 .99 - 91חלקי חלקות:  13661גוש: 

 X: 217150קואורדינטה 
 Y: 770200קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 לאפשר הקמתו של מרכז מבקרים לענף הזית ומוצריו

 

 ות התכנית:עיקרי הורא
 קרקע לאטרקציה תיירותית )מרכז מבקרים( ודרך.ייעוד 

 .99קבלת הקלה מתמ"א 
 קביעת השימושים המותרים בכל תא שטח.

 קביעת זכויות והוראות בנייה.
 איחוד וחלוקה.

 
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

, התשעב, עמוד 6821ובילקוט הפרסומים  18/19/9119
 .18/18/9119תאריך , ב8131

 
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 

נצרת עילית  92מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה ול
. וכן במשרדי: ועדה 10-6513555טלפון:  1158115

ד.נ מעלה הגליל,   -מעלה הגלילבנייה מקומית לתכנון ול
בה רשאי לעיין מעוניין , וכל ה10-2212652מעונה  טלפון: 

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

 
 

 מעלה הגליל מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 90114ג/  :'מס
  - 29קרקע בנחלה מס' ייעוד שינוי  שם התכנית:

 מושב חוסן
לחוק התכנון  111ודעה, בהתאם לסעיף נמסרת בזה ה

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 91051ג/ 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
 2258ג/  שינוי
 18312ג/  שינוי

 0/ ב/ 80תמא/  כפיפות
 0213ג/  כפיפות
 2/ 9תממ/  כפיפות
 85תמא/  כפיפות
 11/ ד/ 11תמא/  כפיפות

 1/ 8תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 חוסן    .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .13, 10חלקי חלקות:  12329גוש: 
 .3, 9ות: חלקי חלק 12326גוש: 

 X: 228150קואורדינטה 
 Y: 767425קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 89שינוי בתצורת שטח המגורים המאושר בנחלה מס' 

 במושב חוסן, ללא שינוי בגודלו.
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 לאפשר שימושים חקלאיים ללא בעלי חיים בשטח למבני משק.
הגדרת שטח חקלאי עם הנחיות מיוחדות בתחום הנחלה, 

ים בו מבנים ו / או מתקנים לעיבוד ומתן אפשרות להק
תוצרת חקלאית, מבנים לעסקים קטנים ויזמות, יחידת 

 אירוח אחת ומבני משק ללא בעלי חיים.
  ין המאושרים.ישינוי בקווי הבנ

 עיקרי הוראות התכנית:
קרקע משטח מגורים למבני משק ומאזור מבני ייעוד שינוי 

קלאית עם משק חקלאיים למגורים בישוב כפרי ולקרקע ח
 הנחיות מיוחדות.

שינוי בקווי הבניין באזור המגורים ביישוב כפרי ובשטח 
 המשקי ע"פ המסומן בתשריט.

מ' מהציר  31-מ 360קבלת הקלה בקו בניין מדרך אזורית 
מ' מהציר עבור קרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות  01-ל

 .8לתמ"א  1ע"פ תיקון 
מ' מהציר  31-מ 360קבלת הקלה בקו בניין מדרך אזורית 

מ' מהציר עבור אזור מגורים ביישוב כפרי ע"פ תיקון  55-ל
 .8לתמ"א  1

 קביעת השימושים המותרים בכל תא שטח.
 קביעת זכויות והוראות בניה.

 
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

, התשעג, עמוד 6528ובילקוט הפרסומים  12/10/9118
 .12/15/9118, בתאריך 0190

 
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 

נצרת עילית  92מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה ול
. וכן במשרדי: ועדה 10-6513555טלפון:  1158115

ד.נ מעלה הגליל,   -מעלה הגלילבנייה מקומית לתכנון ול
רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה10-2212652מעונה  טלפון: 

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

 
 

 מעלה נפתלי מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
  :'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס

 90221ג/ 
ממגורים ב' למגורים ומסחר ייעוד שינוי  שם התכנית:

 ושטח פרטי פתוח, בית ג'ן
לחוק התכנון  32, בהתאם לסעיף נמסרת בזה הודעה

כי במשרדי הועדה המחוזית , 1265 –והבניה, התשכ"ה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מעלה נפתלי מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 91883ג/ מס': מקומית 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תן להוציא תכנית שמכוחה ני והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 635ג/  שינוי

  16658ג/  כפיפות

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 בית ג'ן    .יישוב: 

 X: 235850קואורדינטה 
  Y: 763400קואורדינטה 

 מטרת התכנית:
ר ושטח מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ומסחייעוד שינוי 

פרטי פתוח, הריסת המבנה הישן ובניית מבנה חדש בן 
  שלוש קומות הכולל מסחר בקומת קרקע.

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעודי קרקע:

מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ומסחר ושטח ייעוד שינוי 
 פרטי פתוח.

 הריסת המבנה הישן ובניית מבנה מחדש. -
 מת קרקע יותר מסחר.קביעת מס' קומות, כאשר בקו -
 מ"ר. 021 -קביעת שטחי הבנייה המירביים ל -
 קביעת מרווחי בנייה. -
 קביעת תכסית קרקע. -
 קביעת גובה בנייה. -
 

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

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

לחוק, רשאי  111התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 
ימים ממועד פרסומה של  61להגיש התנגדות תוך 

, למשרדי בעיתוניםההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול

. העתק 10-6513555טלפון:  1158115עילית  נצרת 92
בנייה ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול

טלפון:  90259תרשיחא -מעלות 1מעלה נפתלי, האורנים 
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 10-2213181

אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
א מסתמכת ובהתאם המאמת את העובדות שעליהן הי

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה
 .1232 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מעלה נפתלי מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 90261ג/  :'מס
 מעלות -שכונת לב סביון  שם התכנית:

וק התכנון לח 32ה, בהתאם לסעיף נמסרת בזה הודע
כי במשרדי הועדה המחוזית , 1265 –והבניה, התשכ"ה 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מעלה נפתלי מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 91825ג/ מס': 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
 15080ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 תרשיחא רחוב: ספיר    .-מעלותיישוב: 
 תרשיחא רחוב: משעול אדמונית החורש    -מעלותיישוב: 
 תרשיחא רחוב: אודם    .-מעלותיישוב: 
 X: 256531ינטה קואורד

 Y: 769914קואורדינטה 
 

 גושים וחלקות:
 .6, 8חלקות במלואן:  91165גוש: 
 .911חלקי חלקות:  91165גוש: 
 .83חלקי חלקות:  91132גוש: 
 .19, 0חלקות במלואן:  91121גוש: 
 .18, 11חלקי חלקות:  91121גוש: 

 

 מטרת התכנית:
של בנייה ל תכנון למתחם מגורים ושינוי אופי הבינוי -רה

ב'( בגובה  -בתים חד,דו, תלת משפחתיים ) מגורים א' ו
 קומות, קומת מרתף, ועלית גג. 8של עד 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מאזור מגורים ג' עם חזית מסחרית לאזור ייעוד א. שינוי 

 ב', דרכים , שצ"פ. -מגורים א' ו
משטחים ציבורים פתוחים לאזור מגורים א' ייעוד ב. שינוי 

 ב' ואזור משולב שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור. -ן
יח"ד(  9המירביים באזור מגורים א' )בנייה ג. קביעת  שטחי ה

 .38% -ל
 -יח"ד( ל 1המירביים באזור מגורים א )בנייה ד. קביעת שטחי ה

50%. 
 .109% -המירביים באזור מגורים ב' לבנייה ה. קביעת שטחי ה

ירביים בשטחים פתוחים המבנייה ו. קביעת שטחי ה
 .01% -ומבנים ומוסדות ציבור ל

 ז. קביעת התכליות והשימושים.
 ח. קביעת הנחיות לפיתוח המגרשים ועיצוב אדריכלי.

 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין כל 

 משרד של האינטרנט באתר האמורים פתוחים לקהל, וכן
בקרקע, בבנין או ן מעוניי.כל www.pnim.gov.il הפנים

בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
לחוק, רשאי  111התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 

ימים ממועד פרסומה של  61להגיש התנגדות תוך 
, למשרדי בעיתוניםההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול
. העתק 10-6513555טלפון:  1158115צרת עילית נ 92

בנייה ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול
טלפון:  90259תרשיחא -מעלות 1מעלה נפתלי, האורנים 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 10-2213181
אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 

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

 .1232 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 
 מעלה נפתלי מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
 90190ג/  :'מפורטת מס

 פקיעין תוספת לשכונת חיילים משוחררים, שם התכנית:
לחוק התכנון  32נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 1265 –והבניה, התשכ"ה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מעלה נפתלי מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול

 91591ג/ מס': מקומית 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

 0905ג/  שינוי
 5608ג/  שינוי
 1321ג/  שינוי
 9/ 586/ 9תרשצ/  שינוי
 11121ג/  שינוי
 3121ג/  שינוי
 16658ג/  שינוי
 22/ 95מנ/ מק/  שינוי
 9/ 586/ 1 שינוי
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 מספר התכנית סוג היחס
 10306ג/  שינוי
 16858גנ/  שינוי
 15910ג/  שינוי

 99תמא/  כפיפות
 85תמא/  כפיפות
 2/ 9תממ/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 פקיעין )בוקייעה(    .יישוב: 
 X: 230600קואורדינטה 
 Y: 763500קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .12, 11, 15, 11, 63 ,09, 10 -18חלקי חלקות:  12121גוש: 
 .86חלקות במלואן:  12121גוש: 
 05, 81, 85 -88, 91, 16, 19חלקי חלקות:  12121גוש: 

- 06 ,51 ,11. 
, 152, 111, 20, 32, 50חלקות במלואן:  91191גוש: 
118 - 115. 

, 132, 161, 56 - 55, 2 - 1חלקי חלקות:  91191גוש: 
128 - 120. 

 

 מטרת התכנית:
 של חלק משכונת מגורים מאושרת. תכנון מחדש

 הרחבת השכונה והוספת מגרשי מגורים
לבתים דו בנייה פירוט שטחי ההרחבה וחלוקה למגרשי 

 משפחתיים
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 בנייה חלוקה למגרשי 

התווית דרכים ויצירת דרכי גישה לכל המגרשים בתכנית 
ם חדשה, כולל מתן פתרון גישה לחלק מהמגרשים הקיימי

הסדרת מערכת המרחב הציבורי והקצאת שטחים  בשטח
 לשירות הציבור: מבני ציבור ושטחים פתוחים מסוגים שונים 

 בנייה קביעת הוראות 
 משמרת נגר עיליבנייה קביעת הוראות ל

 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין כל 

 משרד של האינטרנט באתר האמורים פתוחים לקהל, וכן
בקרקע, בבנין או מעוניין .כל www.pnim.gov.il פניםה

בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
לחוק, רשאי  111התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 

ימים ממועד פרסומה של  61להגיש התנגדות תוך 
, למשרדי בעיתוניםההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז הצפון, מעלה יצחק ייה בנהועדה המחוזית לתכנון ול
. העתק 10-6513555טלפון:  1158115נצרת עילית  92

בנייה ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול
טלפון:  90259תרשיחא -מעלות 1מעלה נפתלי, האורנים 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 10-2213181
תצהיר  אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי

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

 .1232 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 

 מעלה הגליל, מעלה נפתלי מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 90564ג/  :'מפורטת מס
והגדרת זכויות  56הסדרת תוואי דרך מס'  שם התכנית:

 בנייה למגורים, מעלות תרשיחא
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 91121ג/ מס': מקומית ברמה מפורטת 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
נית שמכוחה ניתן להוציא תכ והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 18529ג/  שינוי
 0811ג/  שינוי
 8268ג/  שינוי
 8112ג/  שינוי

 16658ג/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 תרשיחא    .-מעלותיישוב:  
 

 גושים וחלקות:
 .33, 96 - 95, 12ת: חלקי חלקו 13820גוש: 
 .91 - 12חלקות במלואן:  13011גוש: 
 .31, 38 - 39, 95, 98, 13 - 11, 0חלקי חלקות:  13011גוש: 

 X: 225025קואורדינטה 
 Y: 768375קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
בנייה והגדרת זכויות והוראות  12הסדרת תוואי דרך מס' 

 למגורים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 בהתאם לתוואי הדרך הקיים. 12ואי דרך מס' הסדרת תו

מדרך למגורים א' וקביעת הוראות וזכויות ייעוד שינוי 
 .0811בהתאם לתוכנית בתוקף ג/

לאפשר גישה לחלקות  מ', 6התוויית דרך משולבת ברוחב 
 אחוריות.

 ממגורים א' למגורים ב'.ייעוד שינוי 
 יח"ד. 5-יח"ד ל 0-הגדלת מס' יח"ד בתוכנית מ

 29%-המרביים באזור מגורים א' לבנייה עת שטחי הקבי
 עיקריים. 31%מתוכם 

 191%-המרביים באזור מגורים ב' לבנייה קביעת שטחי ה
 עיקריים. 21%מתוכם 

 קביעת מספר הקומות.
 קביעת התכליות והשימושים.

 
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

התשעג, עמוד , 6528ובילקוט הפרסומים  81/15/9118
 .12/15/9118, בתאריך 0195

 
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 

נצרת עילית  92מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה ול
. וכן במשרדי: ועדה 10-6513555טלפון:  1158115

ד.נ מעלה הגליל,   -מעלה הגלילבנייה מקומית לתכנון ול
מקומית לתכנון עדה , ו10-2212652מעונה  טלפון: 

 90259תרשיחא -מעלות 1מעלה נפתלי, האורנים בנייה ול
רשאי לעיין בה בימים מעוניין , וכל ה10-2213181טלפון: 

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
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 מרום הגליל, הגליל העליון מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
ודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת ה

 51519ג/  :'מס
 תיירות משולב באומנות, עמוקה שם התכנית:

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 15159ג/ מס': ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  הרשאות:והיתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 18319ג/  שינוי
 6161ג/  שינוי

 0/ ב/ 80תמא/  כפיפות
 85תמא/  כפיפות
 2/ 9תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 עמוקה    .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .11חלקי חלקות:  10080גוש: 

 .18102גושים בחלקיות: 
 X: 248650קואורדינטה 
 Y: 767000קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
הוספת תכליות  בשטח לסדנת אומנות לפי תכנית  -

פירוט  המאושרת. כגון: יחידות אירוח והסעדה 6161ג/
 99לשטח יער קיים עפ"י תמ"א 

התאמת גבולות השטח לסדנת אומנות לתנאים -
 ופוגרפיים והנופיים של המקום. הט

 

 עיקרי הוראות התכנית:
קרקע משטח לסנדת אומנות, שטח פרטי ייעוד שינוי -

 פתוח, יער ודרך לתיירות משולב אומנות ויער,
 קרקע. ייעוד קביעת התכליות המותרות לכל  -
 קביעת הוראות בניה.  -
 קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.  -
 סביבתיותעת הנחיות יקב -
 קביעת הנחיות פיתוח תשתיות הנדסיות -
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשסז, עמוד 5601ובילקוט הפרסומים  98/18/9111

 .92/18/9111, בתאריך 9913
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
נצרת עילית  92מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה ול

. וכן במשרדי: ועדה 10-6513555טלפון:  1158115
טלפון:  18211מרום הגליל, מירון בנייה מקומית לתכנון ול

הגליל בנייה דה מקומית לתכנון ול, וע10-6212316
רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה 19111העליון, ראש פינה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 
 .www.pnim.gov.il הפנים רדמש של האינטרנט ובאתר

 
 
 מרום הגליל, מעלה נפתלי מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:

 59692ג/  :'הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס
 תכנית מתאר גוש חלב שם התכנית:

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 16298ג/ מס':  מקומית

תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד  איחוד וחלוקה:
 וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 219ג/  שינוי
 890ג/  שינוי

 1961ג/  ינויש
 19959ג/  שינוי
 19123ג/  שינוי
 2112ג/  שינוי
 11200ג/  שינוי
 11131ג/  שינוי
 0619ג/  שינוי
 2911ג/  שינוי
 11213ג/  שינוי

 5812ג/  כפיפות
 5838ג/  כפיפות
 68/ 9תממ/  כפיפות
 / ג11/ 8תמא/  כפיפות
 1910ג/  כפיפות
 85תמא/  כפיפות
 5961ג/  כפיפות
 18351ג/  כפיפות
 10003ג/  כפיפות
 6501ג/  כפיפות
 10189ג/  כפיפות
 10115ג/  כפיפות
 18519ג/  כפיפות
 11811ג/  כפיפות
 11112ג/  כפיפות
 5839ג/  כפיפות
 0303ג/  כפיפות
 19126ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 גוש חלב.יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .10106, 10105, 10100בשלמות: גושים 

 .33 - 35חלקות במלואן:  10126גוש: 
 .32, 30חלקי חלקות:  10126גוש: 
 .33 - 1חלקות במלואן:  10121גוש: 
 .31 - 1חלקות במלואן:  10123גוש: 
 .111 - 1חלקות במלואן:  10122גוש: 
 .56, 58, 13, 15 - 1חלקות במלואן:  10118גוש: 
 .55, 59לקות: חלקי ח 10118גוש: 
 66, 91 - 96, 98 - 1, 5 - 1חלקות במלואן:  10110גוש: 

- 63 ,15 - 38 ,36. 
, 11 - 62, 65, 68 - 69, 93, 6חלקי חלקות:  10110גוש: 

18 - 10 ,30 - 35. 
 .9 - 1חלקי חלקות:  10115גוש: 
 .0, 9 - 1חלקי חלקות:  10116גוש: 
 .110 - 25, 28 - 1חלקות במלואן:  10111גוש: 
 .20חלקי חלקות:  10111גוש: 
 .119 - 1חלקות במלואן:  10113גוש: 
 .39 - 51, 03 - 1חלקות במלואן:  10112גוש: 
 .101 - 1חלקות במלואן:  10111גוש: 
 - 12, 16 - 15, 18, 1 - 1חלקות במלואן:  10111גוש: 

12 ,31 - 38. 
 .31, 13 - 11, 10, 3חלקי חלקות:  10111גוש: 
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 .30 - 1חלקות במלואן:  10119גוש: 
 .111 - 1חלקות במלואן:  10118גוש: 
 .51, 13 - 8חלקות במלואן:  10110גוש: 
 .51, 9 - 1חלקי חלקות:  10110גוש: 
 .29, 35 - 50, 1 - 0, 9 - 1חלקות במלואן:  10115גוש: 
 .28, 21 - 36, 58 - 59, 13 - 3, 8חלקי חלקות:  10115גוש: 
 .182 - 112, 36 - 08, 91מלואן: חלקות ב 10192גוש: 
 - 111, 26, 31, 09, 96, 91חלקי חלקות:  10192גוש: 
113 ,111 - 118 ,115 - 113 ,101 - 101 ,108. 
 .25, 28 - 21, 31 - 39חלקות במלואן:  10181גוש: 
 .20חלקי חלקות:  10181גוש: 
 .26, 20חלקות במלואן:  10181גוש: 
 .32חלקות במלואן:  10189גוש: 
 .51 - 08חלקי חלקות:  10189גוש: 
 .86חלקות במלואן:  10180גוש: 
 .58 - 05חלקי חלקות:  10180גוש: 
 .80חלקות במלואן:  10109גוש: 
 .88חלקי חלקות:  10109גוש: 
 .03 - 86חלקות במלואן:  10108גוש: 
 .02, 89 - 81, 15 - 10, 1חלקי חלקות:  10108גוש: 
 .82, 99ן: חלקות במלוא 10059גוש: 
 .81, 91 - 98, 91, 1חלקי חלקות:  10059גוש: 
 .18חלקי חלקות:  10050גוש: 
 .3, 1חלקי חלקות:  10056גוש: 

 X: 242000קואורדינטה 
 Y: 769750קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
יח"ד , עד  511 -. יצירת פתרונות לתוספת מגורים של כ1

ות, מתוכן , מעבר לקיים בתכניות מאושר9191שנת היעד 
יח"ד למימוש עד שנת היעד, כמענה לגידול הצפוי  851 -כ

תושב  0111 -של אוכלוסיית הישוב על כל קבוצותיה לכ
 .9191בשנת 

. הסדרת המערכת התחבורתית הראשית בישוב וחיבורה 9
למערכת הדרכים הארצית, כולל שיפור הסדרי תנועה 

 כפר.ובטיחות, התפקוד והחזות בצומת הכניסה הראשית ל
. הסדרת מערך הירארכי של הדרכים הפנימיות בישוב, 8

 פתרון הבעיות הקיימות בו והתאמתו לשנת היעד.
. מתן פתרון תכנוני נאות למבנה  הישוב והגדרה ברורה 0

של מרכז הישוב, כולל מתן אפשרות להתפתחותו כמרכז 
המשלב מסחר, תיירות ומבני ציבור ומקושר נכון לרשת  

 .הדרכים הארצית
עם  . יצירת הירארכיה של שטחים פתוחים וקישורם5

, בנייני הציבור על שמורת הטבע, השטחים החקלאיים
למערכת אחת כוללנית  -חצרותיהם ומסלולי תיור וטיול 

רשת ירוקה"( באמצעות רשת דרכים ושבילים ומורכבת )"
 להולכי רגל.

קהילתיים משולבים, הרחבתם  -. חיזוק מוקדים ציבוריים6
 ד' וקישורם הן למערכת הירוקה והן לאזור המע"ר. 91 -בכ
. מתן פתרון לשטחי ציבור נדרשים לאוכלוסיית הישוב על 1

 כל קבוצותיה, בהיקף הנותן מענה לקיבולת התכנית.
. שמירה על נכסים קיימים בעלי ערך תרבותי היסטורי 3

 וניצולם.
. הסרת מטרדים סביבתיים קיימים לרבות הוצאת דירים 2
פתות מתחומי המגורים וכולל תכנון מחדש של אזור ור

ד' כדי לאפשר פיתוחו  55 -התעסוקה הקיים, בשטח של כ
למגורים ונופש ומימוש מלוא הפוטנציאל הגלום בו כנכס 

 כלכלי ותדמיתי לישוב.
בנוף הקיים והתחשבות בו בנייה . השתלבות פיתוח ו11

 ליצירת רצף ויזואלי הרמוני ואורגאני.

רת "פרוזדורי נוף" לשימור ואפיונם למרקמי נוף . הגד11
 שונים, דרוג רגישות וציון צירי מבט לשמירה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
עודי קרקע  חקלאית לקרקע למגורים, למסחר, י. שינוי י1

 שצ"פ ומבני ציבור, לתיירות ולדרכים.
יה ושטח תעשיה ומסחר ישטח לתעשייעוד . שינוי 9

 ש.לקרקע למגורים ונופ
 . קביעת הוראות לפיתוח עפ"י מתחמים.8
 קרקע.ייעוד . קביעת התכליות המותרות לכל 0
 צפיפות, מרווחי בניה, גובה בנינים.-. קביעת הוראות בניה5
 . קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.6
 . קביעת הנחיות סביבתיות.1
 . קביעת הנחיות שימור.3
/ ג  11/ 8א/ . קביעת רצועת דרך לתכנון עפ"י תמ"2

 בהקלה מהרוחב הנדרש בתמ"א.
 . קביעת השלבים וההתניות לביצוע.11
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשס"ט, עמוד 5265ובילקוט הפרסומים  81/15/9112

 .11/16/9112, בתאריך 0090
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
נצרת עילית  92ון, מעלה יצחק מחוז הצפבנייה ול

. וכן במשרדי: ועדה 10-6513555טלפון:  1158115
טלפון:  ,18211מרום הגליל, מירון בנייה מקומית לתכנון ול

מעלה בנייה ועדה מקומית לתכנון ול, 10-6212316
 טלפון:  90259תרשיחא -מעלות 1נפתלי, האורנים 

ים ובשעות , וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימ10-2213181
 האינטרנט שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של
 
 

 משגב, לב הגליל מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
 59421ג/  :'הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס

 הסדרת מערכת הדרכים העירונית בסכנין שם התכנית:
לחוק התכנון  111 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 19185ג/ מס': מקומית 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 2/ 9תממ/  אישור ע"פ תמ"מ

 85תמא/  "פ תמ"אאישור ע
 כנית אב סכנין: התכנית תואמת את תכנית האב שהוכנה לישובת

  

 :תכנית מתאר מקומית ותכניות מפורטות 
תכנית זו גוברת על כל יתר התכניות  .א

המאושרות החלות בשטח התכנית לענין 
יהיו בנייה והוראות בנייה הדרכים. אחוזי 

בהתאם לתכניות תקפות שחלות על השטח, 
 ת היתרי בניה.לעת הוצא

 –תכניות תקנוניות הגוברות על תכנית זו  .ב
, תכנית תקנונית ג/ 2126תכנית מתקנונית ג/ 

19216. 
  .ג

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 סח'נין    .יישוב: 
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 גושים וחלקות:
 .111, 25 - 20, 05 - 09חלקות במלואן:  12961גוש: 
 .112, 22, 36 - 31, 06, 01 - 82חלקי חלקות:  12961גוש: 
 .85חלקי חלקות:  12963גוש: 
 .52, 02, 12 - 10חלקות במלואן:  12962גוש: 
 - 51, 91, 18 - 19, 11, 1 - 6חלקי חלקות:  12962גוש: 

53 ,61. 
 .38, 61, 15, 1, 5חלקות במלואן:  12911גוש: 
, 90 - 16, 10 - 3, 6, 0 - 1חלקי חלקות:  12911גוש: 

96 ,93 - 80 ,81 - 52 ,61 - 69 ,60 ,66 ,63 - 15 ,11 - 
31 ,30 - 35. 

 .01חלקות במלואן:  12911גוש: 
 .188, 09 - 01, 82 - 83, 86 - 11חלקי חלקות:  12911גוש: 
 - 91, 12 - 11, 10 - 2, 1 - 6חלקי חלקות:  12919גוש: 

99 ,95 ,06. 
, 185 - 190, 30, 13 - 16חלקות במלואן:  12910גוש: 
155 - 153 ,161 - 165 ,161 ,162 ,111 - 119. 
 31, 12, 15, 61 - 61, 51, 51חלקי חלקות:  12910גוש: 

- 110 ,116 - 118 ,113 ,181 ,182 ,101 - 106 ,151 ,
158 - 150 ,152 - 161 ,118. 
, 18 - 11, 51, 03 - 01, 05חלקות במלואן:  12912גוש: 

31 - 31. 
, 51, 06, 09 - 91, 13 - 6, 1חלקי חלקות:  12912גוש: 

59 - 51 ,62 - 11 ,10 ,39. 
 - 91, 13 - 11, 2 - 3, 5, 9 - 1חלקי חלקות:  12931גוש: 

91 ,90 - 81 ,81 - 85 ,09 ,66 ,63 - 62 ,11 - 11. 
 - 181, 113, 58, 11, 9חלקות במלואן:  12931גוש: 
189 ,180 - 101 ,150 - 156. 
, 16 - 10, 19, 3 - 1, 5 - 8, 1חלקי חלקות:  12931גוש: 

13 - 99 ,96 - 81 ,06 ,03 ,59 ,51 - 61 ,60 - 65 ,63 - 
15 ,11 - 31 ,38 - 30 ,31 - 28 ,26 - 21 ,22 - 118 ,

115 ,111 ,112 ,119 ,118 ,113 - 112 ,199 - 198 ,
188 ,103 - 151 ,158 ,151 - 152. 
 .111חלקות במלואן:  12939גוש: 
, 99, 91 - 12, 15, 18, 11 - 1חלקי חלקות:  12939גוש: 

89 ,80 - 81 ,09 - 06 ,03 ,51 - 51 ,18 - 10 ,16 ,12 - 
39 ,30 - 35 ,32 - 21 ,28 - 111 ,119. 

 .112, 116, 98חלקות במלואן:  12938גוש: 
 - 91, 16 - 10, 19 - 11, 3 - 1חלקי חלקות:  12938גוש: 

99 ,90 - 92 ,81 ,80 - 09 ,05 - 51 ,59 - 50 ,56 - 62 ,
11 - 11 ,39 ,30 - 32 ,21 - 20 ,25 - 26 ,22 ,111 - 

110 ,111 - 113 ,111. 
 .19 - 11, 08חלקות במלואן:  12930גוש: 
, 80 - 96, 98 - 11, 2 - 0, 9 - 1חלקי חלקות:  12930גוש: 

86 ,83 - 09 ,00 ,06 - 59 ,55 - 56 ,52 ,61 - 63 ,11. 
 .99חלקות במלואן:  12936גוש: 
 .90 - 98, 91, 12חלקות:  חלקי 12936גוש: 
, 30 - 10, 62, 61 - 51, 01חלקות במלואן:  12931גוש: 

25 - 116 ,113 - 190 ,180 - 182 ,918 - 919 ,912 - 
999 ,985 - 901 ,962 - 916 ,913 ,931 - 938 ,936 ,
921 ,926 - 923 ,811 ,819 - 818. 

, 93 - 90, 98 - 91, 15 - 18חלקי חלקות:  12931גוש: 
88 ,86 ,82 ,01 ,05 ,03 - 02 ,69 - 63 ,35 - 20 ,111 ,

195 - 188 ,102 - 158 ,155 - 156 ,161 - 169 ,160 ,
166 ,161 - 162 ,119 ,131 - 130 ,128 - 919 ,998 - 
980 ,909 ,905 ,951 - 955 ,951 - 963 ,911 ,930 - 
935 ,928 ,811 ,815. 
 .59, 05, 89, 96חלקות במלואן:  12933גוש: 
, 95, 91, 12 - 10, 19 - 11, 2 - 1חלקי חלקות:  12933גוש: 

91 - 93 ,81 - 81 ,88 - 80 ,82 - 09 ,00 ,06 - 02 ,51. 

 .81חלקות במלואן:  12932גוש: 
, 88 - 81, 92 - 10, 19 - 1חלקי חלקות:  12932גוש: 

85 ,83 ,01 - 51 ,52 - 61 ,69 - 68. 
 .181חלקות במלואן:  12921גוש: 

, 00 - 86, 80 - 11, 1, 5 - 8חלקי חלקות:  12921ש: גו
06 - 51 ,69 ,60 - 19 ,10 - 31 ,39 - 21 ,29 - 25 ,21 - 

111 ,118 - 111 ,112 ,111 - 111 ,199 - 196 ,193 - 
192 ,181 - 181. 
 .19, 62, 95, 9חלקות במלואן:  12921גוש: 
 - 93, 96, 90 - 3, 6 - 8, 1חלקי חלקות:  12921גוש: 

88 ,85 - 05 ,01 - 55 ,51 - 69 ,61 - 63 ,11 - 11 ,18 ,
11 - 13 ,31 - 31 ,38 - 29 ,20. 

 .22חלקות במלואן:  12928גוש: 
 .181, 119 - 111, 23 - 26, 51חלקי חלקות:  12928גוש: 
 .108, 182, 186חלקות במלואן:  12818גוש: 
 - 99, 16, 10 - 18, 2 - 0, 1חלקי חלקות:  12818גוש: 

81 ,88 - 85 ,81 ,82 - 01 ,08 - 51 ,59 - 56 ,53 ,61 ,
11 - 13 ,31 ,30 - 35 ,31 - 32 ,21 - 28 ,25 - 111 ,

111 - 196 ,192 ,181 - 185 ,101 - 109 ,100. 
 .36, 13, 52, 03, 6חלקות במלואן:  12810גוש: 
, 65 - 61, 53 - 02, 01 - 80חלקי חלקות:  12810גוש: 

63 - 11 ,12 - 30 ,31 - 29. 
, 101, 113, 30, 11, 98חלקות במלואן:  12815גוש: 
155 ,169 - 168 ,165 ,111. 

 - 12, 11, 18 - 3, 6 - 8, 1חלקי חלקות:  12815גוש: 
91 ,90 - 95 ,91 ,81 - 01 ,05 - 51 ,59 - 62 ,19 - 11 ,
12 ,31 - 38 ,35 ,32 - 111 ,112 ,111 - 111 ,191 - 

186 ,101 ,105 - 150 ,156 - 151 ,152 - 161 ,160 ,
166 - 163 ,111 - 110. 
 .21, 36 - 31, 09 - 01, 91חלקות במלואן:  12816גוש: 
 - 81, 92 - 93, 96 - 2, 1, 5 - 1חלקי חלקות:  12816גוש: 

83 ,08 - 68 ,65 - 63 ,11 - 15 ,11 - 31 ,31 - 21 ,29. 
 .21, 96, 11חלקות במלואן:  12811גוש: 
 - 13, 11 - 11, 2 - 6, 0 - 1חלקי חלקות:  12811גוש: 

91 ,90 - 95 ,91 - 93 ,81 - 85 ,81 ,82 - 09 ,02 - 55 ,
52 - 61 ,68 - 11 ,12 - 31 ,32 - 25. 

, 19 - 11, 61 - 61, 83, 90חלקות במלואן:  12813גוש: 
10 - 12 ,35 - 21 ,21 - 113 ,118 ,111 ,198 ,195 - 

191 ,181 ,189 ,180 - 185, 181 ,101 - 101. 
 95, 98 - 99, 91 - 11, 15 - 1חלקי חלקות:  12813גוש: 

- 91 ,92 - 85 ,81 ,82 ,01 - 52 ,68 - 65 ,18 ,31 - 30 ,
29 - 26 ,119 ,110 - 116 ,113 ,191 ,190 ,186. 

, 111, 26, 20, 11 - 62, 93חלקות במלואן:  12812גוש: 
119 - 110 ,112 ,111 ,101 ,105 - 106. 
 - 91, 12 - 16, 10 - 3, 6 - 1חלקי חלקות:  12812גוש: 

99 ,90 ,96 ,81 - 00 ,06 - 55 ,51 ,52 - 61 ,38 ,21 ,
28 ,22. 

 .35, 58, 06חלקות במלואן:  12891גוש: 
 - 50, 59, 51 - 01, 05 - 08חלקי חלקות:  12891גוש: 

69 ,66 - 63 ,10 - 16 ,30. 
 .21, 33 - 31חלקות במלואן:  12891גוש: 
, 18, 11, 3 - 1, 5 - 0, 9 - 1חלקי חלקות:  12891גוש: 

91 - 98 ,81 - 80 ,01 ,09 - 08 ,06 - 01 ,51 ,58 - 50 ,
56 - 51 ,52 - 61 ,38 ,36 ,32 - 21 ,29 ,20 - 25 ,112 ,

191 - 192 ,151 - 158 ,156 ,153 ,161 - 131 ,139 - 
136 ,121 - 128 ,125 - 121 ,122 ,911 - 918 ,915 - 
916 ,911 - 916 ,995 ,991 - 981 ,909 - 959 ,953 ,
961 ,968 - 910. 
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, 21, 16, 51, 55 - 50, 0חלקות במלואן:  12899גוש: 
111 ,109 ,100 ,165 ,110 ,113 ,138 ,135 ,133 ,
125 ,123 ,991 ,981 ,903 - 902 ,958 ,1111 ,1111. 

 - 91, 13 - 11, 6 - 5, 8 - 1חלקי חלקות:  12899גוש: 
88 ,86 ,83 ,09 - 58 ,56 ,53 - 15 ,11 - 38 ,36 - 32 ,
21 - 21 ,22 ,110 - 116 ,113 - 119 ,110 - 112 ,191 

- 180 ,181 - 101 ,108 ,105 ,101 ,102 - 160 ,166 - 
111 ,118 ,115 - 111 ,112 - 131 ,130 ,136 ,132 - 
120 ,126 - 121 ,122 ,911 - 911 ,912 - 911 ,919 - 
915 ,911 - 991 ,999 ,995 - 992 ,981 - 988 ,985 - 
909 ,900 ,901 ,951 - 959 ,950 - 953 ,952 ,969 - 
968 ,966. 
 .1חלקי חלקות:  12898גוש: 

 X: 752000קואורדינטה 
 Y: 228000קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 כנית מתאר כוללת לדרכים בעיר סכנין.ת . עריכת1
דרכים בכל שטח הישוב . שינוי מערך ופריסת ה9

 ובשטחים שנוספו לצרכי פיתוח.
הרחבת  -. התאמת מערכת הדרכים לצרכי התנועה 8

 דרכים, הסדרת דרכי גישה וצמתים.
רכי ציבור, שצ"פים ומתקנים צעודי קרקע לי. שינוי י0

 בשטחים הסמוכים לדרכים. -הנדסיים 
 .רוויהבנייה . הגדרת שטח לתכנון בעתיד ושכונת מגורים ב5

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 א. עדכון ושיפור מערכת התנועה.

התכנית משנה ומסדירה את מערכת הדרכים בשטח העיר 
באופן שיאפשר זרימת רכב שוטפת, נגישות לכל חלקי 
הישוב, פתיחת צווארי בקבוק, והסדרת התנועה בחלקים 
שונים של הישוב. התוכנית משנה ומסדירה את שימושי 

סמוך להן,  באופן שיתאים למציאות הקרקע בדרכים וב
עיקרה של התכנית  החיים המתאימה לעיר ולאופי הבניה,

התוית דרכים חדשות וביטול דרכים קיימות, התווית עורק 
תנועה חובק לישוב, קביעת מערכת תנועה, התאמת 
התכנון לדרכים הקיימות בשטח, יצירת דרכי גישה, מפרצי 

 ר ועוד.חניה, הרחבת מערכת שירותי הציבו
עודי קרקע בשטחים יב. ארגון והגדרה מחדש של י

 הסמוכים לדרכים.
התכנית מייעדת לשטחים המתפנים מדרכים ו/ או 
לשטחים הנמצאים בסמוך לתוואי דרכים חדשות ו/ או 

בור, מורחבות יעודים ציבורים כגון: שטחים למבני צי
 נדסיים.השצפ"ים ומתקנים 

יד ומגדילה את זכויות התכנית מגדירה אזור לתכנון בעת
רוויה( בשכונת מגורים בחלק הדרום מערבי של בנייה הבניה.)

 סכנין.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשסט, עמוד 5251ובילקוט הפרסומים  18/10/9112

 .19/15/9112, בתאריך 8118
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
נצרת עילית  92מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה ול

. וכן במשרדי: ועדה 10-6513555טלפון:  1158115
 ד.נ משגב, טלפון: -משגבבנייה מקומית לתכנון ול

לב הגליל,   בנייה עדה מקומית לתכנון ול, ו10-2221119
רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה10-6106101סח'נין  טלפון: 

רים פתוחים לקהל, בימים ובשעות שהמשרדים האמו
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט ובאתר

 
 

 עמק הירדן מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
 56901ג/  :'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס

 קיבוץ חוקוק שם התכנית:
לחוק התכנון  32נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

עדה המחוזית כי במשרדי הו, 1265 –והבניה, התשכ"ה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
עמק הירדן מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 12913ג/ מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכניתמספר  סוג היחס
 0913ג/  שינוי
 11318ג/  שינוי

 3תמא/  כפיפות
 1/ 19תמא/  כפיפות
 2/ 9תממ/  כפיפות
 18תמא/  כפיפות
 85תמא/  כפיפות
 0/ ב/ 80תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 חוקוק.יישוב: 

 X: 246600קואורדינטה 
 Y: 754100קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .15, 3, 5, 8 - 9חלקות במלואן:  15595גוש: 
 .18, 11, 1 - 6חלקי חלקות:  15595גוש: 
 .62, 66, 81, 11חלקות במלואן:  15583גוש: 
 .63 - 61, 53, 18, 11, 2, 5חלקי חלקות:  15583גוש: 

 

 מטרת התכנית:
. תכנון מחדש של שטח "המחנה" והרחבתו כפועל יוצא 1

 .לשינויים באורחות החיים הקיבוציים
 יח"ד מיוחדות. 61 -יח"ד לאלו המאושרות ו  10. תוספת 9

 

 עיקרי הוראות התכנית:
. הסדרת והרחבת שטח המגורים ומקורות התעסוקה 1

 ומערכת הדרכים.
. הסדרת ושינוי שימושי קרקע קימים לשימושים שונים 9

 יע בתשריט התוכנית.פכמו
 קרקע.ייעוד . קביעת ופירוט התכליות המותרות לכל 8
 . קביעת הוראות בניה, הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.0
 )שמורת נחל עמוד(. 3. גריעת שטח מתמ"א 5
 

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

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

לחוק, רשאי  111התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 
ימים ממועד פרסומה של  61להגיש התנגדות תוך 

, למשרדי בעיתוניםההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול

העתק  .10-6513555טלפון:  1158115נצרת עילית  92
בנייה ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול

התנגדות לתכנית לא , 10-6151686עמק הירדן, 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
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כנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, בהתנגדויות לת
 .1232 -תשמ"ט 

 

 אלכס שפול
 לתכנון ולבניהיו"ר הועדה המחוזית 

 מחוז הצפון
 
 

 מחוז הדרום
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אילת
 25/ 951/ 02/ 9מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

שכ'  929שם התכנית: מבנה צמוד קרקע במגרש 
 אילת  – 9שחמון רובע 

לחוק התכנון  32נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 1265 –והבניה, התשכ"ה 

מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 מס':אילת מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 9 /18 /910 /81 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  :והרשאותבנייה היתרי 
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 011/ מק/ 9 שינוי
 910/ 18/ 9 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מרחב תכנון מקומי: אילת   

 , אילת 6רח' מליסה, שחמון 
 X 128835קואורדינאטה   
 Y 838061קואורדינאטה   

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 חלקות בשלמותן סוג גוש גוש

 58 מוסדר 01192
 

 מטרת התכנית:
 קביעת זכויות ומגבלות בניה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
. שינוי קו בניין תת קרקעי למטרת בריכה וח. מכונות 1

 מ'.  1מ' מוצע  9בלבד, מאושר 
 131מ''ר, תוספת  131 -יות בניה: מאושר . תוספת זכו9

 מ''ר.  861מ''ר עיקרי, סה''כ 
 + -1.11  -. בניית קומה מתחת למפלס ה8
 . 1. מרפסת ומצללה מעל החניה המקורה בקו בניין 0
 

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

. כל המעוניין  www.pnim.gov.ilםהפני משרד של
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו 

 111נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 
ממועד  ימים 90תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות 

ונים, פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעית
מחוז הדרום, בנייה למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

. העתק 13-6968125טלפון:  30111באר שבע  0התקווה 
בנייה ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ו

 .13-6861110אילת טלפון:  1אילת, חטיבת הנגב 
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 

הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות בכתב בפירוט 

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

 .1232 -עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אילת
 12/ 951/ 02/ 9מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 אילת - 9שכ' שחמון רובע  294ה במגרש שם התכנית: מבנ
לחוק התכנון  32נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 1265 –והבניה, התשכ"ה 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 מס':אילת מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 9 /18 /910 /58 
 חוד וחלוקהללא אי איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:בנייה היתרי 
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 910/ 18/ 9 שינוי
 011/ מק/ 9 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מרחב תכנון מקומי: אילת   

 , אילת 6, שחמון 8דרך הבשמים 
 X 128531קואורדינאטה   
 Y 838015קואורדינאטה   

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 ושים וחלקות:ג
 חלקות בשלמותן סוג גוש גוש

 9 מוסדר 01192
 

 מטרת התכנית:
 קביעת זכויות ומגבלות בניה. 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ''ר,  21 -מ''ר, מוצע 131 -. תוספת זכויות בניה: מאושר 1

 מ''ר.  911'כ סה'
מטר.  1בנייה . תותר בניית בריכה וחדר מכונות בקו 9

 מ'. 1מ', מוצע  9מאושר 
 .1. מרפסת מעל החניה המקורה עד קו בניין 8
 

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

. כל המעוניין  www.pnim.gov.ilהפנים משרד של
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו 

 111נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 
ממועד  ימים 90תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות 

פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, 
מחוז הדרום, בנייה ית לתכנון וללמשרדי הועדה המחוז

. העתק 13-6968125טלפון:  30111באר שבע  0התקוה 
בנייה ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ו

 .13-6861110אילת  טלפון:  1אילת, חטיבת הנגב 
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 

ת את העובדות בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמ
בנייה שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי 
 .1232 -עבודתו(, תשמ"ט 
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 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אילת
 51/ 951/ 02/ 9 :'הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס

 9שכונת שחמון רובע  291שם התכנית: מגרש 
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 15/ 910/ 18/ 9מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 910/ 18/ 9 נוישי

 011/ מק/ 9 שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .  180אילת רחוב: דרך הבשמים יישוב: 

, שכונת שחמון 180המגרש ממוקם ברחוב דרך הבשמים 
 אילת. - 6רובע 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .12חלקות במלואן:  01192גוש: 
 .139חלקי חלקות:  01192גוש: 

 X: 193210קואורדינטה 
 Y: 383475קואורדינטה 

 מגרשים:
 910/ 18/ 9בהתאם לתכנית  895

 

 מטרת התכנית:
תכנית זו מהווה מסגרת תכנונית המאפשרת תוספת זכויות 

 באילת. 6בשכונת שחמון, רובע  895בתא שטח בנייה 
וע בתכנית הקב 1.11 -כמו כן משנה התכנית את מפלס ה

הבינוי וזאת ללא שינוי הגובה האבסולוטי המותר ביחס 
 המקורי. 1.11 -למפלס ה

בנוסף משנה תכנית זו את מיקום החניה המוגדר בנספח 
הבינוי ומגדירה שטח למצללה לחניה וזאת על מנת 

הסמוך המיועד  A778להרחיק את אזור המגורים ממגרש 
 .1למבנה ציבור אשר לו הוגדר קו בנין 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מ"ר שטח עיקרי 131מאושר  –בנייה .תוספת זכויות 1

 מ"ר שטח שרות 91                                            
 מ"ר שטח שרות לחניה 81                                                 

 רי מ"ר שטח עיק 961   מוצע                                  
 מ"ר( 31)תוספת של                                            

 מ"ר שטח שרות     89                                            
 מ"ר( 19)תוספת של                                            

 ניה.מ"ר שטח שרות לח 81                                                
הקבוע בתכנית ללא שינוי הגובה  1.11 -. שינוי מפלס ה9

 המקורי. 1.11 -האבסולוטי המותר ביחס למפלס ה
  20.11מאושר      
 25.51מוצע         
יותר להקים מצללות –. הגדרת השטח המותר למצללות 8

בשטחים כמוגדר בחוק התכנון והבניה. בנוסף יותר להקים 
 מ"ר. 95מצללה לחניה בשטח של 

 . שינוי מיקום החניה כפי שמוגדר בנספח הבינוי.0
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 6566ובילקוט הפרסומים  91/19/9118

 .91/18/9118, בתאריך 8151
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
טלפון:  30111באר שבע  0מחוז הדרום, התקוה בנייה ול

בנייה . וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ו13-6968125
, וכל 13-6861110אילת  טלפון:  1אילת, חטיבת הנגב 

רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין ה
 משרד של האינטרנט האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים
 
 

 ודמחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אשד
 4/ 521/ 02/ 2מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

ואיחוד במגרשים בנייה שם התכנית: תוספת זכויות 
 צמודי קרקע, רובע יז', אשדוד

לחוק התכנון  32נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 1265 –והבניה, התשכ"ה 

המקומית מחוז הדרום ובמשרדי הועדה בנייה לתכנון ול
 מס': אשדוד מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

8 /18 /185 /1 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 9121/ מק/ 8 שינוי

 35/ 111/ 19/ 8 כפיפות
 

 ים הכלולים בתכנית ומקומם:השטח
 95מספר בית : , רחוב: תרשיש, רובע יז', אשדודיישוב: 

  X 160,951קואורדינטה 
 Y 681,658קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 חלקות בחלקן סוג גוש גוש

 5 מוסדר 9119
 

 מטרת התכנית:
 ואיחוד מגרשים.בנייה תוספת זכויות 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 למגרש אחד. 991-ו 991מגרשים צמודים מס'  . איחוד שני1
 . תוספת זכויות בניה:9
 מ"ר. 815-מ"ר ל 811-שטח עיקרי מ – מעל הכניסה הקובעת   

 מ'. 1 -מ' ל 61 -מ –שטח שירות                                        
 מ' 158-ל  1 -שטח עיקרי מ – מתחת לכניסה הקובעת   

  91%מ' ) 58-שטח שירות מ                                     
  991משטח המגרש( עבור מגרש                                          

 משטח המגרש(  91%מ' ) 51+                                   
 מ'  118סה"כ , 991עבור מגרש                                      

 מ' שטחי  03 -ל קיים שטחי שירות                                        
 שירות                                  

ע"פ תכנית  י ייעודי קרקע במגרש, ממגורים ג'. שינו8
 למגורים ב'. 9121/מק/8
 . שינוי קווי בנייה למרפסת ,עפ"י המסומן בתשריט.0
 .קביעת קווי בניין מתחת לכניסה הקובעת, עפ"י המסומן5

 בתשריט.
 . קביעת קווי בנין לבריכת שחיה, עפ"י המסומן בתשריט.6
 

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

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

לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  111הזכאי לכך על פי סעיף 
ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין  90
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בנייה , למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבעיתוניםהפרסומים 
 טלפון:  30111באר שבע  0מחוז הדרום, התקוה 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 13-6968125
אשדוד  11אשדוד, הגדוד העברי בנייה מית לתכנון ולמקו

התנגדות לתכנית לא תתקבל , 13-3505810טלפון:  11111
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 

)סדרי נוהל בהתנגדויות בנייה ובהתאם לתקנות התכנון וה
 .1232 -וקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט לתכנית סמכויות ח

 
 

 אשקלון מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:
 מס':הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

 1 /02 /501 /21 
 דיור מיוחד בשכונת ברנע שם התכנית:

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 80/ 110/ 18 /0מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 19/ 110/ 18/ 0 שינוי
 0/ ד/ 156ד/  שינוי
 0/ 119/ 18/ 0 שינוי
 91/ 110/ 18/ 0 שינוי

 

 כנית ומקומם:השטחים הכלולים בת
 אשקלון רחוב: סלע חיים    .יישוב: 
 .  11אשקלון רחוב: חוגלה יישוב: 

 בין הרחובות חוגלה וחיים סלע בשכונת ברנע
 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .59חלקי חלקות:  1280גוש: 
 .180חלקות במלואן:  1281גוש: 
 .823, 836לקות: חלקי ח 1281גוש: 

 X: 159728קואורדינטה 
 Y: 622165קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 יחידות דיור 90הקמת פרויקט דיור מוגן בן 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
-מ"ר ל 621-למטרות עיקריות מבנייה א. הגדלת זכויות 

 מ"ר. 9865
 מ"ר. 201-מ"ר ל 1-למטרות שירות מבנייה ב. הגדלת זכויות 

קוי בנין לפי המופיע בתשריט כדלקמן: לרח' חיים ג. שינוי 
מ', צדי  8.6-ל 0-מ', צדי דרומי מ 1.5-מ' ו 0-ל 5-סלע מ
 מ'. 8.6מ', ולרח' חגלה  0.5-מ' ל 8.5צפוני 

ד. קביעת זיקת הנאה לכלי רכב לאורך ר' חיים סלע 
 בתחום שצ"פ.

 ה. הנחיות בינוי.
 

אריך הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בת
, התשעג, עמוד 6691ובילקוט הפרסומים  91/16/9118

 .19/11/9118, בתאריך 5233
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
טלפון:  30111באר שבע  0מחוז הדרום, התקוה בנייה ול

בנייה . וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ול13-6968125
, וכל 13-6129855: טלפון ,אשקלון 1אשקלון, הגבורה 

רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין ה
 משרד של האינטרנט האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר שבע
 מס':הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 1 /02 /501 /515 
 ת גולומברחוב השלום פינ -שם התכנית: מגורים 

לחוק התכנון  32נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 1265 –והבניה, התשכ"ה 

מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 באר שבע מופקדת תכנית מפורטת מספר:בנייה לתכנון ול

5 /18 /113 /151 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 33/ 113/ 18/ 5 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רחוב: השלום פינת גולומב, שכונה: ג', באר שבעיישוב: 

 .11מספר בית :
 X 131/911קואורדינטה 
 Y 518/551קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:

חלקות  סוג גוש גוש
 חלקות בחלקן בשלמותן

 195,196,181,189 31 מוסדר 83192
 

 מטרת התכנית:
 יח"ד. 18הקמת מבנה מגורים בן 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . 9הקרקע  ממגורים א' למגורים ג' ייעוד א. שינויי 

מ"ר  1,511גבלות בנייה בהיקף של ויות ומב. קביעת זכ
 מ"ר שטח למרפסות מקורות. 911שטח עיקרי מתוכם 

 יח"ד. 18ג. קביעת מס' יחידות הדיור עד 
 ד. קביעת הנחיות לנושא עצים בוגרים.

 ה. קביעת השימושים המותרים  בכל יעודי הקרקע.
 ו. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

 היתרי בנייה. למתןז. קביעת תנאים 
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין כל 
 משרד של 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 

אי לחוק, רש 111התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 
ימים ממועד פרסומה של  90להגיש התנגדות תוך 

, למשרדי בעיתוניםההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 0מחוז הדרום, התקוה בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול

. העתק 13-6968125טלפון:  30111באר שבע 
בנייה ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול

, 13-6068311טלפון:  ,באר שבע 9באר שבע, בגין מנחם 
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
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בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות 
בנייה שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי 
 .1232 -עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 כנון מקומי: באר שבעמחוז: דרום, מרחב ת
 514/ 501/ 02/ 1 :'הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס

רחוב גוש עציון  11/5שם התכנית: מגורים במגרש מס' 
 שכונה ג' באר שבע 19/5

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 151/ 113/ 18/ 5מס': 
 ללא איחוד וחלוקה חוד וחלוקה:אי

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 112/ 113/ 18/ 5 שינוי
 0/ 18/ 8 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .  1באר שבע רחוב: גוש עציון יישוב: 

 , שכונה ג', באר שבע09/1נמצא ברח' גוש עציון שטח התכנית 
 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .53חלקי חלקות:  83196גוש: 
 .65חלקי חלקות:  83191גוש: 

 X: 181700קואורדינטה 
 Y: 574150קואורדינטה 

 מגרשים:
 0/ 18/ 8בהתאם לתכנית  853
 112/ 113/ 18/ 5ית בהתאם לתכנ 53/1

 

 מטרת התכנית:
( המיועד 53A)תא שטח  53/1במגרש בנייה הוספת זכויות 

 , שכונה ג', באר שבע. 09/1למגורים א', רחוב גוש עציון 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . 65% -ל 01 % -. הגדלת זכויות בנייה למטרה עיקרית מ1
יסה . הגדלת זכויות בנייה למטרת שירות מעל מפלס הכנ9

 19מ''ר, ממ''ד  3)מחסן  11.0% -ל 3.6% -הקובעת מ
 מ''ר(.  1גגונים עד  9מ''ר,  81מ''ר, חניה מקורה 

 . קביעת תכסית קרקע מירבית. 8
 . קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי.0
 . קביעת קווי בניין לחניה ולמחסן. 5
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 6615ובילקוט הפרסומים  98/15/9118

 .16/16/9118, בתאריך 5915
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
טלפון:  30111באר שבע  0מחוז הדרום, התקוה בנייה ול

בנייה . וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ול13-6968125
, 13-6068311באר שבע  טלפון:  9באר שבע, בגין מנחם 

רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין וכל ה
 משרד של האינטרנט האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר שבע
 555/ 551/ 02/ 1מס': הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

 שם התכנית: משעול סוסיא שכונה ט' באר שבע
לחוק התכנון  111בזה הודעה, בהתאם לסעיף  נמסרת

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 111/ 115/ 18/ 5מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 11/ 115/ 18 /5 שינוי
 9951/ מק/ 5 שינוי
 31/ 115/ 18/ 5 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 באר שבע רחוב: משעול סוסיה.יישוב: 

 שבע-שטח התכנית נמצא ברח' משעול סוסיא, כ' ט', באר
 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 גושים וחלקות:
 .111, 163, 152ת: חלקי חלקו, מוסדר, 83111גוש: 

 X: 178345קואורדינטה 
 Y: 572610קואורדינטה 

 מגרשים:
 31/ 115/ 18/ 5בהתאם לתכנית  011

 

 מטרת התכנית:
מדרך משולבת לדרך מוצעת למשעול סוסיא ייעוד שינוי 

 ( הנמצא בשכ' ט', באר שבע.011)תא שטח מס' 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .011מוצעת לתא שטח מס' מדרך משולבת לדרך ייעוד שינוי • 
 קביעת שימושים בדרך.• 
 קביעת תנאים למתן היתרי בניה.• 
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, עמוד 6001ובילקוט הפרסומים  11/19/9119

 .12/11/9119, בתאריך 5831
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
טלפון:  30111באר שבע  0דרום, התקוה מחוז הבנייה ול

בנייה . וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ול13-6968125
, 13-6068311באר שבע  טלפון:  9באר שבע, בגין מנחם 

רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין וכל ה
 משרד של האינטרנט האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים
 
 

 ז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר שבעמחו
 96/ 904/ 02/ 1 :'הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס

ברחוב בנימין  540Bשם התכנית: מגורים במגרש 
 שכונה ו' החדשה באר שבע 51אקצין 

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 92/ 911/ 18/ 5מס': 
 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

 18/ במ/ 5 שינוי
 8/ 18/ במ/ 5 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .  15ן באר שבע רחוב: אקצין בנימייישוב: 

, במגרש 15שטח התכנית הממוקם ברח' בנימין אקצין 
 שבע.-, בארB170מס' 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .111חלקות במלואן:  83189גוש: 
 .13חלקי חלקות:  83189גוש: 

 X: 178830קואורדינטה 
 Y: 575425קואורדינטה 

 מגרשים:
B 170 911/ 18/ 5ם לתכנית בהתא 

 

 מטרת התכנית:
 111Bלמבנה מגורים במגרש מס' בנייה הגדלת זכויות 

 ,שכונה ו', באר שבע.15רח' בנימין אקצין 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
בקומת קרקע וקומה א' בחזית אחורית בנייה א. תוספת 

 מ"ר. 161-מ"ר ל 185-למטרה עיקרית מ
מ"ר ע"י  85-מ"ר ל 98-ב. תוספת בנייה של שטח שירות מ

 הוספת ממ"ד.
 .06%קביעת תכסית קרקע בהיקף של ג. 

 מ' לצורכי ממ"ד בלבד. 1.5ד. שינויים קו בניין אחורי 
 ה. קביעת קווי בניין למחסן.

 ו. קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי.

 ז. קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה.
 

אריך הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בת
, התשעג, עמוד 6513ובילקוט הפרסומים  98/15/9118

 .13/10/9118, בתאריך 0953
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
טלפון:  30111באר שבע  0מחוז הדרום, התקוה בנייה ול

בנייה . וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ול13-6968125
, 13-6068311לפון: באר שבע  ט 9באר שבע, בגין מנחם 

רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין וכל ה
 משרד של האינטרנט האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים
 

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: דימונה

 42/ 509/ 02/ 91מס': הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
 –''ג המעפילים שם התכנית: הגדלת שטח מסחרי רח' מ

 דימונה 
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 18/ 119/ 18/ 95מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית ג היחססו
 1/ 111/ 19/ 95 שינוי

 111/ 19/ 95 כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מרכז דימונה
 X: 203210קואורדינטה 
 Y: 552540קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר. - 191, 16 - 15חלקי חלקות:  82511גוש: 

 ים:מגרש
 1/ 111/ 19/ 95בהתאם לתכנית  112
 1/ 111/ 19/ 95בהתאם לתכנית  191

 

 מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להגדלה של שטח מסחרי ברח' מ''ג 

 בדימונה.  0המעפילים מס' 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קרקע. ייעוד א. שינוי 

 ב. קביעת שימושים מותרים במגרשים השונים.
 לשטחים עיקריים ולשטחי שרות. בנייה  ג. קביעת זכויות

 ד. קביעת הנחיות ומגבלות בניה. 
 ה. קביעת תנאים להוצאת היתר בניה. 

 
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

, התש"ע, עמוד 6100ובילקוט הפרסומים  13/19/9112
 .11/11/9111, בתאריך 1939

 
זית לתכנון התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחו

טלפון: , 30111באר שבע  0ז הדרום, התקווה מחובנייה ול
. וכן במשרדי: הועדה המקומית לתכנון 13-6968125

 טלפון:  3611דימונה  1דימונה, שד הנשיא בנייה ול
, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 13-6568139

 האינטרנט שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 . www.pnim.gov.ilהפנים רדמש של

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נתיבות
 מס':הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 99 /02 /526 
 נתיבות -נווה חורש  542שם התכנית: מגרש 

לחוק התכנון  32נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 1265 –והבניה, התשכ"ה 

מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 מס': נתיבות מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

99 /18 /182 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:בנייה היתרי 
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית היחססוג 
 9159/ מק/ 99 שינוי

 15/ 111/ 19/ 99 כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מרחב תכנון מקומי: נתיבות   

 שכונת נווה חורש בנתיבות
 X 152801קואורדינאטה   
 Y 529111קואורדינאטה   

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
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 גושים וחלקות:
 חלקות בחלקן סוג גוש גוש

 1 לא מוסדר 111912
 

 מטרת התכנית:
שכונת  -118ותכסית הקרקע במגרש בנייה הגדלת שטחי 

 נווה חורש נתיבות.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ''ר  811 -למטרות עיקרית לבנייה א. הגדלת שטח 

 מ''ר.  915במקום 
מ''ר במקום  910-למטרות שרות לבנייה ב. הגדלת שטח 

 ''ר. מ 191
 מ"ר.  951מ"ר במקום  811 -ג. הגדלת תכסית קרקע ל

 ד. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
 

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

יין . כל המעונ www.pnim.gov.ilהפנים משרד של
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו 

 111נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 
ממועד  ימים 90תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות 

פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, 
מחוז הדרום, בנייה למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

. העתק 13-6968125טלפון:  30111שבע באר  0התקוה 
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון 

טלפון:  31911נתיבות  0נתיבות, שד ירושלים בנייה ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון , 13-2283185

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה לתקנות התכנון וה
 .1232 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: רהט
 מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

54 /02 /915 /1 
 רהט  – 91, שכונה 91שם התכנית: מגרש 

וק התכנון לח 32נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 1265 –והבניה, התשכ"ה 

מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 מס':רהט מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 11 /18 /951 /5 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:בנייה היתרי 
 ותהיתרים או הרשא

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 951/ 18/ 11 שינוי
 019/ 19/ 11 שינוי
 15/ 998/ 19/ 11 שינוי
 9155/ מק/ 11 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מרחב תכנון מקומי: רהט   
 הנמצאת במרכז העיר רהט 90בחלקה המזרחי של שכונה 

 X 111131קואורדינאטה   
 Y 533391קואורדינאטה   

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:

חלקות  סוג גוש גוש
 בשלמותן

חלקות 
 בחלקן

 62 09 מוסדר 111013

בני שמעון  03שומה 
 בחלק  1  ב'

 

 מטרת התכנית:
ממגורים א' למגורים ב', ייעוד ע"י שינוי בנייה הגדלת זכויות 

 יחידת דיור, הגדלת מס' קומות ושינוי קווי בניין.הגדלת מס' 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
המרביים הכוללים המותרים במגרש בנייה קביעת שטחי ה -

 118.65%מתוכם  193.11% -)אזור מגורים ב''( ל 93מס' 
 שטחי שירות.  90.59% -המהווים שטחים עיקרים ו

 שש יחידת דיור.-הגדלת מס' יחידות הדיור ל -
 הגדלת מס' הקומות לשלושה קומות מגורים. -
 שינוי קווי בניין צדי ואחורי עפ''י המסומן והמתואר בתשריט. -
 קביעת התכליות, השימושים והנחיות כלליות לתשתיות.  -
 קביעת התנאים למתן היתרי בניה.  -
 

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

. כל המעוניין  www.pnim.gov.ilהפנים משרד של
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו 

 111נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 
ממועד  ימים 90תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות 

הודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, פרסומה של ה
מחוז הדרום, בנייה למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

. העתק 13-6968125טלפון:  30111באר שבע  0התקוה 
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון 

התנגדות  .13-2210310רהט,   רהט  טלפון: בנייה ול
הוגשה בכתב  לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות 
בנייה שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי 
 .1232 -עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: חוף אשקלון
 1/ 515/ 02/ 9מס': הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

 שם התכנית: שכונת הנחל יד מרדכי 
 (9525/ מק/ 9)מס' קודם 

לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 

 5/ 151/ 18/ 6מס': 
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 151/ 18/ 6 שינוי

 

 בתכנית ומקומם:השטחים הכלולים 
 יד מרדכי    .יישוב: 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול.

 

 גושים וחלקות:
 .11 - 11, 5 - 8חלקות במלואן:  9302גוש: 
 .9חלקי חלקות:  9302גוש: 

 X: 611000קואורדינטה 
 Y: 158000קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 מגוריםייעוד שינוי שטח המיועד למבני ציבור ל
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 עיקרי הוראות התכנית:
מבני ציבור ושינוי ייעוד מגורים לייעוד קרקע מייעוד שינוי 

 מגורים.ייעוד ממבנה ציבור ל
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעא, עמוד 6161ובילקוט הפרסומים  13/11/9111

 .11/11/9111, בתאריך 1108
 

מחוזית לתכנון התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה ה
טלפון:  30111באר שבע  0מחוז הדרום, התקוה בנייה ול

בנייה . וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ול13-6968125
רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה13111אשקלון חוף אשקלון, 

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

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: יואב
 9/ 522/ 02/ 9מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 שם התכנית: מתחם משקי הדרום / סיבי הדרום
לחוק התכנון והבניה,  32נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

בנייה כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול, 1265 –התשכ"ה 
יואב בנייה המקומית לתכנון ול מחוז הדרום ובמשרדי הועדה

 9/ 188/ 18/ 6מס': מופקדת תכנית מפורטת 
 איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:היתרי בנייה 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 951/ 19/ 6 תואם

 85תמא/  כפיפות
 8/ ב/ 80תמא/  כפיפות
 19/ 199/ 18/ 6 כפיפות

 0/ 10תמא/  תואם
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
מזרח לצומת ראם -מתחם סיבי הדרום הנמצא מדרום

ובסמוך למחלף שורק  01-ו 8)מסמיה( במפגש הכבישים 
 6בכביש 

 X 131/111קואורדינטה 
 Y 692/511קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 בקו כחול רצוף כמסומן בתשריט

 

 : שורקות.מרחבי תכנון גובלים
 

 גושים וחלקות:
 מספרי חלקות בשלמותן סוג גוש גוש
9610  11, 18, 92, 81, 81 מוסדר 

 

 מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית ע"י קביעת ייעודי קרקע, תכליות 
ושימושים וכן הסדרת מערכת התנועה במתחם המנפטה 

 .של סיבי הדרום במרכז יואב
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מסחר ותעסוקה,  -מאזור תעשיה ומלאכה לייעוד .  שינוי 1

תעשייה ומשרדים, תעשייה ואחסנה, דרך מוצעת, שטח 
 ציבורי פתוח.

. הסדרת מערכת  הדרכים במתחם וחיבורה למערכת 9
 הדרכים הקיימת.

 . קביעת הנחיות ומגבלות בנייה.8
 מ"ר. 65,855 -. קביעת  זכויות בנייה ל0

 . קביעת תנאים למתן היתר בניה.5
 . קביעת שלבי ביצוע.6
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין כל 
 משרד של 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  111כנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף הת
ימים ממועד פרסומה של  90להגיש התנגדות תוך 

, למשרדי בעיתוניםההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 0מחוז הדרום, התקוה בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול

. העתק 13-6968125טלפון:  30111באר שבע 
בנייה לתכנון ול ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר בנייה וה
 .1232 -וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 ב תכנון מקומי: רמת נגבמחוז: דרום, מרח
 1/ 509/ 02/ 90מס': הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

 אזור תעשיה ומשק  –שם התכנית: רביבים 
לחוק התכנון  111נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 0/ 116/ 18/ 91מס': 

 כל הבעלים איחוד וחלוקה בהסכמת  איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:בנייה היתרי 

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 (8/ 116/ 18/ 91) 3משד/  שינוי
 רביבים  8111/ מק/ 91 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אזור תעשייה ומשק בקיבוץ רביבים

 X 118151קואורדינטה 
 Y 551851קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

, 95, 98 - 12, 11 - 11חלקות במלואן:  111631גוש: 
91 ,82 ,01 - 51. 

 .59, 92חלקי חלקות:  111631גוש: 
 

 מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית לניצול מיטבי של אזור המשק 

ה של קיבוץ רביבים והתאמה להתפתחות ענפי והתעשיי
הייצור באמצעות התוויית והרחבת דרכים, שינוי בייעודי 
הקרקע, איחוד וחלוקת מגרשים, שינוי בקווי בנין וקביעת 

 זכויות הבניה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
. שינוי ייעודי הקרקע מ: שטח פרטי פתוח, שטח אחסנה 1

שיה זעירה, אזור ושירותי מסחר, אזור מלאכה ותע
תעשיה, שטח לבנייני משק, דרך קיימת או מאושרת 

עשיה, ומתקני מים, ל: אזור תעסוקה, אזור מסחר, אזור ת
אזור מסחר ותעשיה קלה אזור תעשיה קלה ומלאכה, 

ומלאכה, אזור מסחר ואחסנה, אזור מתקנים הנדסיים, 
אזור מבני משק, שטח פרטי פתוח, דרך מאושרת, דרך 

 ביל.מוצעת וש
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. איחוד וחלוקה מחדש של מגרשים בהסכמת בעלים 9
בהתאם להוראות פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבנייה 

 וקביעת הוראות בדבר איחוד, חלוקה ורישום.
. קביעת הוראות לרבות בדבר התכליות, השימושים, קווי 8

בניין, מספר הקומות, שטחי ואחוזי הבנייה, הנחיות בינוי, עיצוב 
 סביבתי, הוראות סביבתיות והוראות לפיתוח תשתיות.פיתוח ו

. קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה בייעודי הקרקע 0
 השונים כמפורט בתכנית.

 
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

, התשע"ג, עמוד 6528ובילקוט הפרסומים  96/10/9118
 .12/15/9118, בתאריך 0108

 
במשרדי הועדה המחוזית לתכנון התכנית האמורה נמצאת 

לפון: , ט30111באר שבע  0ז הדרום, התקווה מחובנייה ול
. וכן במשרדי: הועדה המקומית לתכנון 13-6968125

, וכל המעוניין 13-6560192רמת נגב, טלפון: בנייה ול
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

 יםהפנ משרד של האינטרנט פתוחים לקהל, ובאתר
www.pnim.gov.il 

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: שמעונים
 6/ 251/ 02/ 4מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 1שכ'  91, מגרש 1שם התכנית: שטח ציבורי פתוח שכ' 

 ערערה בנגב 
לחוק התכנון  32נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 1265 –ה, התשכ"ה והבני
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 מס':שמעונים מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 1 /18 /813 /2 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:בנייה היתרי 
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות:המתייחסת 
 מספר התכנית סוג היחס

 811/ 18/ 1 שינוי
 / א813/ 18/ 1 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מרחב תכנון מקומי: שמעונים   

 ערערה בנגב 5שכ'  95, מגרש 0שטח ציבורי פתוח שכ' 
 X 911015  911995קואורדינאטה   
  Y 568185  568195קואורדינאטה   

 

 תכנית:גבולות ה
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 ושים וחלקות:ג

חלקות  סוג גוש גוש
 בשלמותן

חלקות 
 בחלקן

 בחלק  – 120 111 מוסדר 111592

 בחלק  - 113 91 מוסדר 111593
 

 מטרת התכנית:
 שצ''פ. 0מגורים לשכ'  95מגרש  5החלפת מגרשים בין שכ'  -
ניתן לשימוש עוברת תעלת ניקוז מי גשם ולא  95במגרש  -

ישנו שטח  186-181בין המגרשים  0למגורים, וכנגד בשכונה 
 שצ''פ גדול שאשר לחלקו ולגזור ממנו מגרש למגורים. 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 ממגורים לשצ''פ.  5שכ'  95 -מגרש ייעוד א. שינוי 
 למגורים.  0שצ''פ שכ'  -מגרש ייעוד ב. שינוי 

 -, אזור מגורים א' לA136ג. קביעת זכויות בנייה במגרש 
 מ"ר המהווים שטחים עיקריים. 011מ"ר מתוכם  1111

 ד. קביעת התכליות והשימושים. 
 ה. קביעת הוראות בינוי ופיתוח.

 ו. קביעת תנאים למתן היתר בנייה
 

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

. כל המעוניין  www.pnim.gov.ilהפנים משרד של
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו 

 111נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 
ממועד  ימים 90תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות 

, בעיתוניםומים פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרס
מחוז הדרום, בנייה למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

. העתק 13-6968125טלפון:  30111באר שבע  0התקוה 
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון 

 .13-6322626טלפון:  ,שדרות שמעונים,בנייה ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 

הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות  בכתב בפירוט
בנייה שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי 
 .1232 -עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: שמעונים
 55/ 251/ 02/ 4מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 , ערערה בנגב 1, שכונה 41מגרש מגורים  שם התכנית:
לחוק התכנון  32נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 1265 –והבניה, התשכ"ה 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 מס':שמעונים מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 1 /18 /813 /11 
 לא איחוד וחלוקהל איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:בנייה היתרי 
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / א813/ 18/ 1 שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מרחב תכנון מקומי: שמעונים  

 ערערה בנגב 15מגרש  0שכונה 
 X 911315קואורדינאטה   

 Y 568811ואורדינאטה   ק
 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:

חלקות  סוג גוש גוש
 בשלמותן

חלקות 
 בחלקן

לא  111592
, 913, 122 81 מוסדר

911 
 

 מטרת התכנית:
יח"ד.  8הגדלת זכויות בניה, שינוי קווי בנין ותוספת 

 בנגב.בישוב ערערה  0, שכונה 15במגרש מגורים 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 10%עיקרי +  21.5% -ל 01% -מבנייה א.  הגדלת זכויות 

 שטחי שירות ושינוי קווי בניין כמסומן בתשריט מצב מוצע. 
 יח"ד. 5ב.  קביעת 

 קומות. 8ג.  גובה הבנייה עד 
 ד.  קביעת השימושים המותרים והמגבלות.
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 ה.  קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
 יעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי.ו.  קב

 
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 

 האינטרנט באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן
. כל המעוניין  www.pnim.gov.ilהפנים משרד של

ו בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמ
 111נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 

ממועד  ימים 90תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, 

מחוז הדרום, בנייה למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול
. העתק 13-6968125טלפון:  30111באר שבע  0התקוה 

שרדי הועדה המקומית לתכנון ההתנגדות יומצא למ
 .13-6322626טלפון:  ,שדרותשמעונים, בנייה ול

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

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

 .1232 -עבודתו(, תשמ"ט 
 

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: שמעונים

 1/ 211/ 02/ 4מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 , כסיפה11, שכ' 5שם התכנית: מגרש 

לחוק התכנון  32נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית  ,  1265 –והבניה, התשכ"ה 

מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית ייה בנלתכנון ול
 מס':שמעונים מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 1 /18 /803 /0 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:בנייה היתרי 
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 803/ 18/ 1 שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מרחב תכנון מקומי: שמעונים 

 בכסיפה  1מגרש  05שכונה 
 X 912811קואורדינאטה   
 Y 519815קואורדינאטה   

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 חלקות בחלקן סוג גוש גוש

 בחלק  – 1 לא מוסדר 111116
 

 מטרת התכנית:
 1שינוי קוי בניין, הגדלת אחוזי בנייה וקביעת יח"ד במגרש 

 כסייפה. 05שכונה 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 א.  שינוי קווי בניין כמסומן בתשריט מצב מוצע.

 33%מתוכם  111% -ב.  קביעת שטחי בנייה המירביים ל
 שטחי שירות. 19%-המהווים שטחים עיקריים ו

 יח"ד. 0 -ל יח"ד 9 -ג.   הגדלת מס' יח"ד מ
 ד.  קביעת השימושים המותרים והמגבלות.

 ה.  קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
 ו.   קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי.

 

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

. כל המעוניין  www.pnim.gov.ilהפנים משרד של
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו יבקרקע, בבנ

 111נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 
ממועד  ימים 90תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות 

פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, 
מחוז הדרום, בנייה לתכנון ול למשרדי הועדה המחוזית

. העתק 13-6968125טלפון:  30111באר שבע  0התקוה 
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון 

 .13-6322626שמעונים, שדרות  טלפון: בנייה ול
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 

ות בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובד
בנייה שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון וה

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי 
 .1232 -עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: שמעונים
 59/ 220/ 02/ 4מס': הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

 שגב שלום -שכונה א'  504שם התכנית: מגרש 
לחוק התכנון  111בזה הודעה, בהתאם לסעיף  נמסרת

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 19/ 881/ 18/ 1מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 881/ 18/ 1 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מרחב תכנון מקומי: שמעונים
 שגב שלום -שכונה א'  111שטח התכנית נמצא במגרש 

 X 130651קואורדינטה 
 Y 561615קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 לא מוסדר:

 .15חלקות במלואן:  111081גוש: 
 .110חלקי חלקות:  111081 גוש:

 

 מגרשים:
 881/ 18/ 1בהתאם לתכנית  111

 

 מטרת התכנית:
שינוי קווי בניין, הגדלת אחוזי בניה, תוספת קומה שלישית 

שכ' א'  111יח''ד במגרש  5 -ל 9 -והגדלת מס' יח''ד מ
 שגב שלום.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
סך של המרביים באזור מגורים א' בבנייה קביעת שטחי  -

מ''ר  161 -קריות ומ''ר למטרות עי 211מ''ר ) 1161.1
 למטרת שירות(.

 הוספת קומה שלישית.  -
 יח''ד.  5 -ל 9 -הגדלת מס' יח''ד מ -
 שינוי קווי בניין בהתאם לבינוי הקיים.  -
 קביעת התכליות והשימושים.  -
 קביעת תנאים למתן היתרי בניה.  -
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בעיתונים בתאריך  הודעה על הפקדת התכנית פורסמה
, התשע"ג, עמוד 6611ובילקוט הפרסומים  11/16/9118

 .91/16/9118, בתאריך 5080
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
טלפון: , 30111באר שבע  0וז הדרום, התקוה מחבנייה ול

. וכן במשרדי: הועדה המקומית לתכנון 13-6968125
, וכל 13-6322626טלפון: שמעונים, שדרות בנייה ול

המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 
 משרד של האינטרנט האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

  www.pnim.gov.ilהפנים 
 

 אבי הלר   
 לתכנון ולבניהיו"ר הועדה המחוזית 

 מחוז הדרום
 

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעה על רישום אגודות שיתופיות

להלן נתונים בעניין האגודות:

שם האגודה: גליל דנטל - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.  )1(

מס' האגודה: 57-005768-7.

המען: ד"נ גליל עליון, ת"ד 90000, קרית שמונה 12100.

תאריך רישום: ב' בחשוון התשע"ד )6 באוקטובר 2013(.

סוג ראשי: חקלאות.

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

שם האגודה: החנות שלנו - אגודה שיתופית בע"מ.  )2(

מס' האגודה: 57-005769-5.

המען: רח' אשתורי אפרחי 11, תל–אביב-יפו 62743.

תאריך רישום: ט' בחשוון התשע"ד )13 באוקטובר 2013(.

סוג ראשי: צרכנות.

סוג משני: צרכנות.

התרבות  לקידום  השיתופית  האגודה  האגודה:  שם   )3(
הכלכלית בחברה הערבית - אגודה שיתופית בע"מ.

מס' האגודה: 57-005770-3.

המען: ת"ד 709, שפרעם 20200.

תאריך רישום: י"ח בחשוון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(.

סוג ראשי: שונות.

סוג משני: שונות.

שם האגודה: משקי דנה - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.  )4(

מס' האגודה: 57-005771-1.

המען: ד"נ שקמים 79813.

תאריך רישום: י"ח בחשוון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(.

סוג ראשי: חקלאות.

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

חקלאית  שיתופית  אגודה   - אורים  לסר  האגודה:  שם   )5(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-005772-9.

המען: ד"נ חלוצה, אורים 85530.

תאריך רישום: י"ח בחשוון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(.

סוג ראשי: חקלאות.

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

שם האגודה: מראע - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.  )6(

מס' האגודה: 57-005773-7.

המען: שבט אבו דרינאט, ת"ד 5945, באר שבע.

תאריך רישום: י"ח בחשוון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(.

סוג ראשי: חקלאות.

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

י"ח בחשוון התשע"ד )22 באוקטובר 2013(
מירון הכהן  

רשם האגודות השיתופיות  

הודעה על שינוי שם אגודה
השם הקודם: פסגות גליל גולן - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.

השם החדש: בראשית - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-004664-9.

כ' בחשוון התשע"ד )24 באוקטובר 2013(

מירון הכהן  
רשם האגודות השיתופיות  

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

גן רווה נכסים אדרי את רביבו בע"מ
)ח"פ 51-401544-5(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 10.12.2013, בשעה 17.00, אצל המפרקת, שד' 
ירושלים 18, אשדוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

קוני טובול, עו"ד, מפרקת  

נאנו אס.די.פי בע"מ
)ח"פ 51-426353-2(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 22.12.2013, בשעה 19.00, אצל המפרק, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  שבע,  באר   ,12/1 הגאולים 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נתן כליאורין, מפרק  
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של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 
החברה.

שרון רוזנבלום, מפרקת  

מיכאל מ. שיווק 1992 בע"מ
)ח"פ 51-165170-5(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 30.12.2013, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, 
רח' החלזון 5, קומה 1, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

טל סומך, עו"ד, מפרק  

ת.מ.ל.י. שווק מוצרי אופנה בע"מ
)ח"פ 51-178663-4(

)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 
10.30, אצל רו"ח שלום  30.12.2013, בשעה  הנ"ל תתכנס ביום 
דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,65 אלון  יגאל  רח'  ושות',  דיאמנט 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

לילך בורו, מפרקת  

איי. ויי. איי. ויי. יועצים בינלאומיים בע"מ
)ח"פ 51-356704-0(

)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 
מאירי  מטרי,  אצל   ,9.00 בשעה   ,1.1.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
לשם  גן,  רמת   ,24 קומה   ,7 בגין  מנחם  רח'  דין,  עורכי   - ושות' 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

עידו לוין, עו"ד, מפרק  

מ.מ. אופן שרות והפעלה בע"מ
)ח"פ 51-326284-0(

)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 

נכסי נעמי - מסילת ישרים בע"מ
)ח"פ 51-239607-8(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 23.12.2013, בשעה 10.00, במשרד עו"ד יצחק 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים,   ,33 ג'ורג'  המלך  רח'  כהן, 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמחה בן סירא, עו"ד, מפרק  

סייקיק ב.ה. בע"מ
)ח"פ 51-490294-9(

)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 
שבלת  במשרד   ,12.00 בשעה   ,25.12.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
ושות' עורכי דין ונוטריונים, רח' ברקוביץ' 4, תל אביב 6423806,  
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

עפר בן יהודה, עו"ד, מפרק  

רודין תעשיה ירוקה בע"מ
)ח"פ 51-409874-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על שינוי מועד כינוס אסיפה סופית

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
סופית של החברה הנ"ל אשר נקבעה ליום 22.10.2013, בשעה 
10.00 נדחתה ותתקיים ביום 25.12.2013, בשעה 10.00, במשרד 
דוח סופי של  4, תל אביב, לשם הגשת  רח' ברקוביץ  המפרקת, 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת, 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

שרון רוזנבלום, מפרקת  

רודין השקעות בתעשיה בע"מ
)ח"פ 51-395764-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על שינוי מועד כינוס אסיפה סופית

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
סופית של החברה הנ"ל אשר נקבעה ליום 22.10.2013, בשעה 
10.00 נדחתה ותתקיים ביום 26.12.2013, בשעה 10.00, במשרד 
דוח סופי של  4, תל אביב, לשם הגשת  רח' ברקוביץ  המפרקת, 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת, 
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.10.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אביתר לוי, מרח' יגאל אלון 

98, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 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.

אביתר לוי, מפרק

מטבע 80% הצמדה בע"מ
)ח"פ 51-370661-4(

)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 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.10.2013, התקבלה החלטה 
ת"ז  רוזנברג,  נועם  עו"ד  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

033025826, מדרך מנחם בגין 23, 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.

נועם רוזנברג, עו"ד, מפרק

י.ג. בע"מ
)ח"פ 51-001342-8(

)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 27.5.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ד"ר מרגוט גרוזברד גולדמן, 

ת"ז 4454484, מרח' הנביאים 32, תל אביב, למפרק החברה.

ד"ר מרגוט גרוזברד גולדמן, מפרק

יעקובי גוטר גורמה בע"מ
)ח"פ 51-369098-2(

)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 28.10.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נתן גוטר, ת"ז 059241471, 

מרח' בת-חן, ת"ד 87, חירות 40691, למפרק החברה.

רח'  המפרק,  אצל   ,8.30 בשעה   ,5.1.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
יעקב 3, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מרדכי ברזילי, מפרק  

אינפוספרה בע"מ
)ח"פ 51-354639-0(

)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 
דרך  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,5.1.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
מנחם בגין 11, קומה 16, רמת גן 52681, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רמי כהן, עו"ד, מפרק  

ביסטרי פרוייקטים בע"מ
)ח"פ 51-226341-9(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 14.1.2014, בשעה 12.00, במשרד עו"ד ליואי, 
סופי של המפרק,  דוח  הגשת  לשם  ים,  בת   ,35 שד' העצמאות 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה ביסטרי, מפרק  

נ.ס. נכסי נשרים בע"מ
)ח"פ 51-376886-1(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 15.1.2014, בשעה 12.00, אצל המפרק, קיבוץ 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  סרני,  נצר 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יואב מרגלית, מפרק  

אמ. די. ג'י. השקעות בע"מ
)ח"פ 51-487848-7(

)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 
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025355777, מדרך מנחם בגין 52, מגדל סונול, תל אביב 67137, 
טל' 03-6882020, 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.

ירון אפל, עו"ד, מפרק

אנטוריום בע"מ
)ח"פ 51-310413-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.10.2013, התקבלה 
כ"ץ, מרח'  יאיר  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון  החלטה 

משעול הרשף 4, כפר סבא, טל' 052-2427766, 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.

יאיר כ"ץ, מפרק

אריחי נוי בע"מ
)ח"פ 51-261560-0(

)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 28.10.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעקב בניטה, מרח' יפו 

216, ירושלים, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 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.

יעקב בניטה, עו"ד, מפרק

רעם ביט בע"מ
)ח"פ 51-412895-8(

)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 

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.

נתן גוטר, מפרק

נבו-חברה לנכסים ובניין השקעות ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-044723-8(

)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 28.10.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ישראל אינסלר, מרח' 

תל-חי 1, נתניה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 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.

ישראל אינסלר, עו"ד, מפרק

אביב )ארז( מחשבים בע"מ
)ח"פ 51-228509-9(

)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 28.10.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארז רובין, מרח' נחל זויתן 

5ב, כפר יונה, 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.

ארז רובין, מפרק

גמא קפיטל בע"מ
)ח"פ 51-466878-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.10.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ירון אפל, ת"ז 
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.10.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חיים הלפרין, מרח' 

אבא הלל 7, רמת גן, טל' 03-6136569, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 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.

חיים הלפרין, עו"ד, מפרק

ליה סאט בע"מ
)ח"פ 51-334511-6(

)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 29.10.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עמי ברלב, מרח' דב 

פרידמן 2, רמת גן 52503, למפרק החברה.

עמי ברלב, עו"ד, מפרק

הודעה על חלוקת דיבידנד ראשון 
 ,44259-11-11 פר"ק  בתיק  אביב,  בתל  המחוזי  המשפט   בבית 

תיק פ"ח 52139

שם החייב: רילון בע"מ )בפירוק(, ח"צ 52-003852-2.

משלח יד: חברת אחזקות והשקעות בתחום הנדל"ן.

שם המפרק ומענו: עו"ד רון בר–ניר, רח' אבא הלל 16, רמת גן.

סוג הדיבידנד: תשלום לנושים בסך 1.5 מיליון שקלים חדשים 
בהתאם לאישור בית המשפט מיום 28.10.2013.

רון בר–ניר, עו"ד, המפרק

גומיקס
)ש"מ 55-022231-9(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

60 לפקודת  נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי בהתאם להסכם 
המוגבל  השותף  העביר  תנאיו,  פי  ועל   ,21.3.2012 מיום 
)להלן   51-331001-1 ח"פ  בע"מ,  קוהלי  ג.  חברת  בשותפות, 
- קוהלי(, לידי השותפה המוגבלת בשותפות, חברת איטונג 
בע"מ, ח"פ 51-121261-5 )להלן - איטונג(, 100% מאחזקותיו 
לאחר  ההעברה.  ליום  עד  בבעלותו  היו  אשר  בשותפות 
ההעברה, חלקה של קוהלי בשותפות יימחק ויעמוד על 0% 
בשותפות  איטונג  חלקה של  בהתאם,  בשותפות.  מהאחזקות 

יגדל כך שיעמוד על 99.98% מהאחזקות בשותפות.

של  כוחה  בא  אל  בכתב  לפנות  ניתן  נוספים  לפרטים 
השותפות, עו"ד בני סרוסי, ממשרד נשיץ ברנדס ושות', עורכי 

דין, רח' תובל 5, תל אביב 67897.
        בני סרוסי, עו"ד

      בא כוח השותפות

המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.10.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נעם אוקס, 

מרח' האלון 18, כפר הנגיד, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 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.

נעם אוקס, עו"ד, מפרק

מעוז דניאל נכסים ובניין )2006( בע"מ
)ח"פ 51-390158-7(

)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 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.10.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נופר יעקובי, 

מרח' יצחק מדהלה 1, רחובות, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

נופר יעקובי, עו"ד, מפרקת

ר. גולן נכסים בע"מ
)ח"פ 51-269665-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.10.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רוחמה גולן, מרח' 

יאיר שטרן 51, הוד השרון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 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.

רוחמה גולן, מפרק

גלילות הבשור בע"מ
)ח"פ 51-039017-2(

)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 




