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מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד 
הרווחה והשירותים החברתיים במוסדות ציבור 

בתחום שיפוצים והצטיידות במעונות חסות הנוער 
לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985  
לממשלה,  המשפטי  היועץ  עם  ובהתייעצות  החוק(,   - )להלן 
של  תמיכה  לצורך  כספים  לחלוקת  מבחנים  בזה  מתפרסמים 
המשרד(   - )להלן  החברתיים  והשירותים  הרווחה  משרד 
והצטיידות במעונות חסות  ציבור בתחום שיפוצים  במוסדות 

הנוער, כמפורט להלן:

תקנה תקציבית 23.12.05.02

כללי  .1

תדון  הוועדה(   - )להלן  המשרד  של  התמיכות  ועדת  )א( 
בעניין תמיכה מתקציב המשרד בהתאם לנוהל להגשת 
ציבור  במוסדות  המדינה  מתקציב  לתמיכה  בקשות 

ולדיון בהן2 )להלן - הנוהל( ובהתאם למבחנים אלה.

וראוי  נכון  אכן  אם  שתינתן,  צריך  עצמה  התמיכה  )ב( 
לתתה, על פי עקרונות של סבירות ושוויון.

תשקול  לתמיכה,  בקשה  בכל  ולהחליט  לדון  בבואה  )ג( 
יישום  תוך  העניין,  של  נסיבותיו  כל  את  הוועדה 

שוויוני, אחיד וענייני של המבחנים.

כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים, תוך הפעלת  )ד( 
נסיבות  לפי  שיידרש  ככל  מקצועיות,  מידה  אמות 

העניין; החלטת הוועדה תהיה מנומקת.

חלוקת הסכום המיועד לתמיכות בתקציב השנתי של  )ה( 
בכפוף  הכול  הפעילות,  תחומי  לפי  תיעשה  המשרד 
לאמור במבחנים אלה ובחוק התקציב לשנת הכספים 

השוטפת, כפי שיפורט להלן.

מטרות התמיכה  .2

התמיכה תינתן לאחת או יותר ממטרות אלה:  

אש  כיבוי  לרבות  בטיחות,  לצורכי  מבנים  שיפוץ   )1(
ומערכות חשמל, או לצורכי ביטחון או מיגון;

שיפוץ מבנים לצורך הנגשתם לאנשים עם מוגבלויות,   )2(
עם  לאנשים  זכויות  שוויון  בחוק  לקבוע  בהתאם 

מוגבלות, התשנ"ח-31998, והתקנות שלפיו;

שיפוץ מערכת תברואה במבנים, לרבות ביוב וסניטציה;  )3(

שיפוץ וציוד מבנים לצורך הגדלת כושר הקליטה -   )4(
אם המעון נמצא ראוי לקלוט חניכים נוספים על ידי 

רשות חסות הנוער שבמשרד;

החלפת ציוד שהתבלה, רכישת ציוד לפעילות החניכים   )5(
במעון בשעות הפנאי, או שיפוצים מיוחדים הדרושים 
לפי החלטת מנהל רשות חסות הנוער שבמשרד )להלן 

- מנהל הרשות( או מי שהוסמך לכך מטעמו.

תנאי סף לתמיכה  .3

מוסד  שהוא  תאגיד  רק  זכאי  אלה  מבחנים  לפי  לתמיכה   
המוסד(,   - )להלן  לחוק  3א  בסעיף  כהגדרתו  ציבור, 

שמתקיימים בו כל תנאי הסף האלה: 

ורשום  מאוגד  רווח,  למטרות  שלא  פועל  הוא    )1(
הקדש  חוק העמותות, התש"ם-41980,  לפי  כעמותה 
חוק  לפי  ההקדשות  רשם  אצל  הרשום  ציבורי 
הציבור  לתועלת  חברה  התשל"ט-51979;  הנאמנות, 
החברות,  חוק  לפי  ההקדשות  רשם  אצל  הרשומה 

התשנ"ט-61999, או אגודה עותמאנית;

הוא מפעיל מעון בפיקוח רשות חסות הנוער שבמשרד   )2(
)להלן - הרשות(;

התקציב  בשנת  לתמיכה  בקשה  מטעמו  הוגשה  לא   )3(
מתקציב  כלשהו  סכום  לו  הוקצה  ולא  הנוכחית 
לפי  פעילותו  בעד  בעקיפין,  או  במישרין  המדינה, 

מבחנים אלה;

מתבקשת  שבעבורה  השנה  במהלך  הגיש,  המוסד   )4(
התמיכה, דוחות ביצוע שוטפים המעידים על עמידתו 
בתכנית העבודה ודוחות שנתיים; כל הדוחות יוגשו 

באופן ובמועדים שיקבע המשרד;

במוסד המבקש תמיכה לראשונה יחולו גם תנאי סף   )5(
אלה:

הוא פעל באופן ממשי בתחום הפעילות שבעבורו  )א(  
שקדמו  השנתיים  במשך  התמיכה  מתבקשת 

לשנה שבה מוגשת בקשת התמיכה;

שטרם  בשנה  הנתמך  בתחום  פעילותו  היקף  )ב( 
פחת  לא  לתמיכה  הראשונה  הבקשה  הגשת 
בשנה  ידו  על  הנדרש  הפעילות  היקף  ממחצית 

הראשונה שבה מתבקשת התמיכה.

אמות מידה לתמיכה ואופן חישוב חלוקתה  .4

ינוקדו  הסף  בתנאי  שעמדו  לתמיכה  הבקשות  כלל  )א( 
)ב(; בקשה של  בהתאם לאמות המידה שבסעיף קטן 
)ב()1(  קטן  בסעיף  נקודות  מ–5  פחות  שצברה   מוסד 
בקשתו  תיפסל  כן,  כמו  תיפסל;  במצטבר,   )5( עד 
המידה  באמת  נקודות  מ–4  פחות  שצבר  מוסד  של 
צברה  הבקשה  אם  אף  )ב()3(,  קטן  בסעיף  המפורטת 

למעלה מ–5 נקודות בסעיף קטן )ב()1( עד )5(;

המידה  לאמות  בהתאם  ינוקדו  שנותרו  הבקשות   
שבסעיף קטן )ב(; בשלב הבא יחושב החלק היחסי של 
כל בקשה בניקוד שניתן בכל אמת מידה; לבסוף יחולק 
התקציב המיועד לתמיכה לפי מבחנים אלה בין כלל 
מצטבר  באופן  שקיבלו  לניקוד  יחסי  באופן  הבקשות 

בכלל אמות המידה האמורות;

הבקשה  סכום  הניקוד,  חישוב  לצורך  כי  בזה  מובהר   
המרבי שיילקח בחשבון הוא 250,000 שקלים חדשים.

אמות המידה לתמיכה הן כדלקמן:   )ב( 

ייחודיות )15%( -   )1(

למעון ש–80% לפחות מהאוכלוסייה שבו היא בעלת   
מהטיפול  לפחות  ש–30%  למעון  או  ייחודי  אופי 

שניתן בו הוא בעל אופי ייחודי - נקודה אחת; 

תמיכה קודמת )10%( -   )2(

למעון שפעל בארבע השנים שקדמו לשנה שבה   
במהלכן  קיבל  לא  אך  התמיכה  בקשת  מוגשת 

 
ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.  1

י"פ התשע"ג, עמ' 3172; התשע"ד, עמ' 472.  2

ס"ח התשנ"ח, עמ' 152.  3

 
ס"ח התש"ם, עמ' 210.  4

ס"ח התשל"ט, עמ' 128.  5

ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.  6
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תמיכה מהמשרד או מכל מקור ממשלתי אחר - 
נקודה אחת;

מטרת השיפוץ )30%( -  )3(

הניקוד יינתן במצטבר למטרות התמיכה האמורות   
כמפורט  התמיכה,  מבוקשת  שלגביהן   2 בסעיף 

להלן:

למטרה שבסעיף 2)1( - 5 נקודות; )א( 

למטרה שבסעיף 2)2( - 5 נקודות; )ב( 

למטרה שבסעיף 2)3( - 4 נקודות; )ג( 

למטרה שבסעיף 2)4( - 4 נקודות; )ד( 

למטרה שבסעיף 2)5( - 3 נקודות; )ה( 

חשיבות )10%( -   )4(

ייתן  מטעמו  לכך  מי שהוסמך  או  הרשות  מנהל   
נקודות,  ל–5   0 בין  עדיפות  דרגת  בקשה  לכל 
בהמלצה מנומקת בכתב, בהתחשבות בדחיפות, 

בנחיצות ובחשיבות של נושא הבקשה כאמור;

שיוך סוציו–אקונומי )15%( -   )5(

 5 עד   1 לדירוג  המשתייך  ביישוב  המצוי  למעון   
באשכולות המדרג החברתי-כלכלי של הלשכה 

המרכזית לסטטיסטיקה - נקודה אחת; 

היקף בקשת התמיכה )20%( -   )6(

נקודה אחת לכל אלף שקלים חדשים, ולא יותר   
מ–250 נקודות.

נהלים  .5

הכוללת  פעילותו  תכנית  את  לוועדה  יגיש  המוסד  )א( 
ולתנאיה,  התמיכה  למטרות  התאמתה  בדיקת  לשם 

ולמניעת כפל תמיכה. 

המוסד  של  פעילותו  בעד  המשרד  תמיכת  תשלום  )ב( 
בהתאם  יועבר  כדין  הוועדה  בידי  לו  שאושרה 
לדוחות ביצוע שהמוסד יגיש לתקופת התשלום, כנגד 
הוכחת הוצאות בפועל בעבור הפעילות הנתמכת לפי 
לתשלום  הקבועים  לנהלים  ובהתאם  אלה,  מבחנים 

בקשות תמיכה שבמשרד ובמשרד האוצר.

כי  הוכיח  כן  אם  אלא  למוסד  תמיכה  תאושר  לא  )ג( 
קיבל אישורים ממשטרת ישראל להעסקת העובדים, 
בהתאם לקבוע בחוק למניעת העסקה של עברייני מין 

במוסדות מסוימים, התשס"א-72001.

מוסד ציבור רשאי להגיש בקשה לתמיכה לפי מבחן  )ד( 
זה ללא יותר משני מעונות.

 250,000 על  יעלה  לא  זה  מבחן  לפי  התמיכה  סכום  )ה( 
שקלים חדשים למעון.

בכל מקרה, לא יעלה שיעור התמיכה לפעילות על 75%  )ו( 
מכלל עלות הפעילות הנתמכת לפי מבחנים אלה.

הפעילות  כי  נמצא  שבו  מקום  ספק,  הסר  למען  )ז( 
המדווחת על ידי המוסד אינה מתקיימת במלואה - 

יחולו הוראות הנוהל.

ביטול  .6

והשירותים  הרווחה  משרד  של  תמיכות  למתן  מבחנים   
והצטיידות  ציבור למטרת שיפוצים  למוסדות  החברתיים 

במעונות חסות הנוער8 - בטלים.

תחילה  .7

 1( התשע"ד  בטבת  כ"ט  ביום  אלה  מבחנים  של  תחילתם   
בינואר 2014(.

ג' בתמוז התשע"ד )1 ביולי 2014(
)חמ 3-1888(

)803-35-2013-000078(
מאיר כהן  

שר הרווחה והשירותים החברתיים  
י"פ התשס"ה, עמ' 532; התשע"ג, עמ' 5337.  8

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
תא/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  במ/5ב/2503, 
הפרסומים 3981, התשנ"ב, עמ' 2369, מצהירה בזה הוועדה 
לסעיף  בהתאם  תל–אביב-יפו,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 4346, התשנ"ו, עמ' 346, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית תל–אביב-יפו 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו, המזוהה כגוש 9012, חלקות   
54, 71-67, 77-75, 87-85 )לשעבר ח"ח 53, 62, 70, 84, 85, 89, 

90, 104, 105, 108 בגוש שומה 7026(.

י' בתמוז התשע"ד )8 ביולי 2014(
)חמ 3-4(

רון חולדאי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ק/232,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

 
ס"ח התשס"א, עמ' 509.  7

 
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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מ"ר,  כ–1,051  ששטחה   ,1895 ח"ח   ,10444 כגוש  המזוהה   
המזוהה כשטח למבנה ציבורי והמסומנת בצבע חום וקו 

חום מובלט מסביב.

ב' באב התשע"ד )29 ביולי 2014(
)חמ 3-4(

יוסי אזריאל  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה קריות  

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/32/1232, 
הפרסומים 4178, התשנ"ד, עמ' 1393, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה, בהתאם לסעיף 19 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 5696, התשס"ז, עמ' 3715, 
תקוה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקוה, גוש 6354, ח"ח 112, בשטח של   
998 מ"ר; הייעוד: שצ"פ.

ז' באב התשע"ד )3 באוגוסט 2014(
)חמ 3-4(

איציק ברוורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/32/1232, 
הפרסומים 4178, התשנ"ד, עמ' 1393, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה, בהתאם לסעיף 19 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 4684, התשנ"ט, עמ' 13, 
תקוה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2903, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,1219 עמ'  התשל"ה, 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  קריות,  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה 
 ,4111 עמ'  התשמ"ט,   ,3696 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית קרית מוצקין 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בקרית מוצקין, המזוהה כגוש 10430 -   

שטח במ"רחלקה

480612

481314

הייעוד: אתר לבניין ציבורי.

ג' באב התשע"ד )30 ביולי 2014(
)חמ 3-4(

יוסי אזריאל  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ק/130,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
1299, התשכ"ו, עמ' 2206, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
)להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף  ולבנייה קריות  לתכנון 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6518, התשע"ג, עמ' 1698, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית קרית ים מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בקרית ים -   

מ"ר,  כ–2,363  1710, ששטחה  10444, חלקה  כגוש  המזוהה   
המזוהה כשטח למבנה ציבורי והמסומנים בצבע חום וקו 

חום מובלט מסביב;

מ"ר,  כ–136  ששטחה   ,1,753 חלקה   ,10444 כגוש  המזוהה   
המזוהה כשטח למבנה ציבורי והמסומנים בצבע חום וקו 

חום מובלט מסביב;
 

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

 2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6793, התשע"ד, עמ' 5080, 
האזורית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

משגב מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בלוטם -   

שטח הפקעה במ"רמקרקעין

2,308.88גוש 19263, ח"ח 27

1,081.93גוש 19263, ח"ח 28

גוש 19263, ח"ח 67

)חלק מחלקה 42 לשעבר(

227.73

מטרת ההפקעה: מבני ציבור.

א' באב התשע"ד )28 ביולי 2014(
)חמ 3-4(

רון שני  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה משגב  

הודעה לפי סעיף 19
 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/במ/234, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4423, 
התשנ"ו, עמ' 3839, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  משגב,  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
תהיה   ,5080 עמ'  התשע"ד,   ,6793 הפרסומים  בילקוט 
משגב  האזורית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

מ"ר, המזוהה   745 אבי"ב, ששטחה  קרקע במצפה  חטיבת   
17(; מטרת ההפקעה:  )לשעבר ח"ח   153 כגוש 18582, ח"ח 

מבני ציבור.

א' באב התשע"ד )28 ביולי 2014(
)חמ 3-4(

רון שני  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקוה, גוש 6354, ח"ח 112, בשטח של   
117 מ"ר; הייעוד: דרך.

ז' באב התשע"ד )3 באוגוסט 2014(
)חמ 3-4(

איציק ברוורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  

הודעה לפי סעיף 19
 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' זמ/11/566, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5308, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,3252 עמ'  התשס"ד, 
לתכנון ולבנייה זמורה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
עמ'  התשס"ו,   ,5523 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5
3035, ובילקוט הפרסומים 5538, התשס"ו, עמ' 3565, תהיה 
גדרה  המקומית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בגדרה, המזוהה כגוש 3875, ח"ח 87.  

כ"ה בסיוון התשע"ד )23 ביוני 2014(
)חמ 3-4(

סיגל לחמני  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/9150,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
4901, התש"ס, עמ' 4215, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
)להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף  ולבנייה משגב  לתכנון 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 

 
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
 

  מחוז  מרכז
 

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

 1 /83 הר/
חיזוק מבנים קיימים בפני רעידות  שם התכנית:

 אדמה בהוד השרון
וק התכנון לח 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז המרכזבנייה לתכנון ול

תכנית מתאר מופקדת  הוד השרוןבנייה לתכנון ול
   5 /89 הר/ מס':  מקומית

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 סוג היחס

 כפיפות
 מספר התכנית

 89תמ''א 
 42הר/  שינוי
 8/ 104הר/  שינוי
 5004הר/  שינוי
 7/ 510הר/  שינוי
 1/ 510הר/  שינוי
 5/ 577הר/  שינוי
 5/ 489הר/  שינוי
 4/ 99הר/  שינוי
 4/ 78הר/  שינוי
 / א7/ 510הר/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 הוד השרון   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
, 9255, 9250, 9208, 9209, 9207גושים בשלמות: 

9254 ,9258 ,9224 ,9228 ,9222 ,9221 ,9229 ,
9212 ,9211 ,9219 ,9111 ,9194 ,9191 ,9199 ,
9197 ,9174 ,9178 ,9914 ,9918 ,9917 ,9990 ,
9995 ,9994. 

, 9214, 9215, 9228, 9229, 9227גושים בחלקיות: 
9218 ,9128 ,9118 ,9190 ,9195 ,9198 ,9192 ,
9172 ,9171 ,9919 ,9919 ,9922. 

 

 :מטרת התכנית
א. קביעת הוראות לתוספת זכויות בנייה, מספר קומות 
ומספר יח"ד שיותרו בגין חיזוק/ הריסה ובנייה מחדש 

 זו.ח תכנית ומכ
ח תכנית זו וב. קביעת הוראות להוצאת היתרי בנייה מכ

 לחיזוק מבנים בפני רעידת אדמה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
התכנית קובעת הוראות והנחיות לתוספת זכויות בנייה 
בגין חיזוק מבנים/ בגין הריסה ובנייה מחדש, מספר 

שיותרו  8/ 89קומות ומספר יח"ד מעבר לקבוע בתמ"א/ 
 תכנית זו.ח ומכ
 . בכלל העיר.5
 מחדש.בנייה בגין חיזוק/ הריסה ו 5-1. במתחמים 4
 מחדש.בנייה בגין הריסה ו 9. במתחם 8

 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יין בקרקע, בבנימעונ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול תונים, למשרדייבע

 ן: טלפו 74280רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 09-8799208

 49הוד השרון, בן גמלא יהושע בנייה מקומית לתכנון ול
 08-7718999טלפון:  2184481הוד השרון 

 

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

אם לתקנות את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהת
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

 ג /2 /151 הר/
 מבנן מגורים בהוד השרוןשם התכנית: 

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר דחיית ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

שהודעה על דבר  ג /4 /519 הר/ מס': מקומית 
 58/08/4058פורסמה בעיתונים בתאריך הפקדתה 

, 7785, התשעג, עמוד 9928ובילקוט הפרסומים 
 .44/09/4058בתאריך 

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 / ב4/ 519הר/  שינוי
 5004הר/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 הוד השרון רחוב: הבנים.יישוב: 

 מגרש בין הרחובות, הבנים, יסמין, הרדוף
 

 גושים וחלקות:
 .499חלקות במלואן:  9212גוש: 
 .220חלקי חלקות:  9212גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
 יח' דיור. 24דיור הכוללים הקמת מבני 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 24דיור מוגן למגורים ב'. תותר -ממגוריםייעוד . שינוי 5

 מ"ר ממוצע לדירה. 548.1יחידות דיור של 
 . קביעת הוראות בנייה, הנחיות לעיצוב אדריכלי.4
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 . קביעת כניסה מרחוב הבנים בש.צ.פ.8
 . קביעת תנאים להוצאת היתר בנייה.2

 

הועדה המחוזית  משרדי:התכנית האמורה נמצאת ב
רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

ועדה  :וכן במשרדי, 09-8799208טלפון:  74280
 49הוד השרון, בן גמלא יהושע בנייה מקומית לתכנון ול

 08-7718999טלפון:  2184481הוד השרון 
 

 ותכל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשע
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  טירה
 מס':  תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 

 2973 טר/
שם התכנית: תוספת זכויות בנייה, יחידות דיור 

 וקומות ושינוי קווי בניין בטירה
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 4789 טר/ מס':  מקומית

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 8009טר/ במ/  שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 טירה.יישוב: 

 כללית הצפוניתאזור צפוני בטירה ליד קופת חולים 
 

 גושים וחלקות:
 .87חלקי חלקות:  7794גוש: 

 

 מגרשים:
 8009בהתאם לתכנית טר/במ/ 8/87

 

 ת התכנית:מטר
, יחידות דיור וקומות ושינוי קווי בניין תוספת זכויות בנייה

 בהתאם למצב הקיים
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר שטח  274סה"כ  -תוספת שטח למגורים  .5

 שטח שירות.מ"ר  49 -עיקרי ו
 קומות. 2תוספת קומה למצב המאושר , סה"כ  .4
 יחידות דיור. 2תוספת יחידת דיור אחת, סה"כ  .8
 הקטנת קווי בניין בהתאם למצב הקיים. .2
 שינוי זכויות והוראות בנייה. .1

9.  

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 9140ובילקוט הפרסומים  54/02/4058

 .80/54/4054בתאריך , 5978
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

ועדה  :וכן במשרדי. 09-8799208טלפון:  74280
 טלפון: 22851טירה  טירה,בנייה מקומית לתכנון ול

ין רשאי לעיין בה בימים יוכל המעונ, 08-7889852 

 באתרמורים פתוחים לקהל, וות שהמשרדים האובשע
 .www.pnim.gov.il  הפנים משרד של האינטרנט

 
 

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

 1 /87 מד/
 מרכזים מסחריים:-תוספת זכויות בנייהשם התכנית: 

 סנטר,מליבו  מודיעין סנטר, מרל"ז, קאנטרי סנטר,
 יעין.מוד

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 5 /88 מד/מס':  מקומית
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 1גז/ מד/ במ/  שינוי
 5/ 1מד/  שינוי
 8/ 1מד/  שינוי
 8/ 2מד/  שינוי
 / ב2גז/ מד/ במ/  שינוי
 5/ 2מד/  שינוי
 / א8/ 1מד/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .79רעות רחוב: עמק החולה -מכבים-מודיעיןיישוב: 
 .45רעות רחוב: צאלון -מכבים-מודיעיןיישוב: 
 .48ת דותן ורעות רחוב: גינ-מכבים-מודיעיןיישוב: 
 .99רעות רחוב: עמק דותן -מכבים-מודיעיןיישוב: 

מרכזים מסחריים שכונתיים הממוקמים בעמקים במפגש  2
(, 90בין כבישי העמק לחוצה העמק. "קאנטרי סנטר" )ח

( גובלים 419,418(, "מודיעין סנטר" )75"מליבו סנטר" )ח
( גובל 70בשצ"פים. מרכז "מלר"ז" )חבעורף המבנה 

 בעורף המבנה במגרשים למבני ציבור.
 

 גושים וחלקות:
 .70 - 98חלקות במלואן:  1912גוש: 
 .98חלקות במלואן:  1998גוש: 
 .48חלקות במלואן:  1991גוש: 
 .58חלקות במלואן:  1980גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
במרכזים שטחי שירות תוספת שטחים עיקריים ו

 (,90מסחריים קיימים :"קאנטרי סנטר" )ח
(, 418,419(, "מודיעין סנטר " )75"מליבו סנטר" )ח

 (.70מרכז מרל"ז )ח
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 א. במרכז מסחרי "קאנטרי סנטר ":

מ"ר לשטח עקרי לצורך  257. תוספת זכויות בנייה 5    
 שימוש מסחרי בשטחי מחסנים  צמודים לחנויות.

טול זכויות בנייה לשטח שרות עבור כל מ"ר . בי4    
 שטח עקרי שמתווסף.
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 ב. במרכז מסחרי "מודיעין סנטר":
מ"ר לשטח עקרי לצורך 598. תוספת זכויות בנייה 5    
 מוש מסחרי בשטחי אחסנה משותפים.יש

. ביטול זכויות בנייה לשטח שרות עבור כל מ"ר 4    
 שטח עקרי שמתווסף.

 ז":ג. במרכז מסחרי "מרל"
מ"ר לשטח עקרי לצורך  819. תוספת זכויות בנייה 5    
 מוש מסחרי בשטחי אחסנה  משותפים.יש

. ביטול זכויות בנייה לשטח שרות עבור כל מ"ר 4    
 שטח עקרי שמתווסף.

מ"ר לשטח שרות עבור 580. תוספת זכויות בנייה 8    
חנויות בקומה עליונה של המרכז המסחרי לצורך הקמת 

 יציעים. 
 ד. במרכז מסחרי "מליבו סנטר":

מ"ר לשטח שרות לצורך  459תוספת זכויות בנייה     
 תוספת יציעים בחלל החנויות בקומה העליונה.

 הבניה. ה. הנחיות לעיצוב אדריכלי עבור תוספת
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
ד, '', התשע9994ובילקוט הפרסומים  08/08/4058

 .59/08/4058, בתאריך 408עמוד 
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

ועדה  :וכן במשרדי. 09-8799208טלפון:  74280
רעות, דם -מכבים-מודיעיןבנייה מית לתכנון ולמקו

, 09-8749021רעות  טלפון: -מכבים-מודיעין 5המכבים 
ות שהמשרדים ין רשאי לעיין בה בימים ובשעיוכל המעונ

 משרד של האינטרנט באתרהאמורים פתוחים לקהל, ו
 .www.pnim.gov.il  הפנים

 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  רחובות
 מס':  תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 

0127510-414  
 8הכרם  - 107/ א/ 950רח/  שם התכנית:

וק התכנון לח 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז המרכזבנייה לתכנון ול
 תכנית מתאר מקומיתמופקדת  רחובותבנייה לתכנון ול

 .1 –תשריט  54 -גרסת: הוראות  0548150-252 מס': 
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 8/ ג/ 4000רח/ מק/  שינוי
 4/ ג/ 4000רח/  שינוי
 / א710רח/  שינוי
 / י4000רח/  שינוי

 4/ 2תמא/  כפיפות
 5/ ב/ 4000רח/  כפיפות
 8/ ב/ 4000מק/ רח/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .8רחובות רחוב: הכרם יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .484חלקות במלואן: , מוסדר, 8704גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 7קומות וקומה  9יח"ד,  58הקמת בית משותף המכיל 
 חלקית מעל קומת עמודים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מגורים ב' לאזור מגורים ד'.מגרש מאזור ייעוד שינוי  .5
הגדלת השטחים העיקריים המותרים בתחום  .4

מ"ר + מרפסות  5280 -מ"ר ל 917 -התכנית מ
 מ"ר בממוצע ליח"ד,  51מ"ר,  581מקורות בשטח 

יח"ד של  4 יח"ד, 58-יח"ד ל 9-לת מס' יח"ד מהגד .8
 חדרים. 1יח"ד של  55-חדרים ו 8

עמודים+  קומות לקומת 2ע+ -הקומות מ 'שינוי במס .2
 חלקית מעל לקומת עמודים. 7קומות וקומה  9

-מ' ואחורי  8.20-קביעת קו בנין למרפסות: קדמי  .1
 מ'.  1.00

 קביעת זכויות והוראות בנייה. .9
7.  

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

 כל.www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יין בקרקע, בבניימעונ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול תונים, למשרדייבע

 טלפון:  74280רמלה  85ל מחוז המרכז, שד הרצ
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 09-8799208

רחובות  4רחובות, ביל"ו בנייה מקומית לתכנון ול
79224  

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה ון וההתכנ
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  מזרח השרון
 מס':  תכנית מתאר מקומית דחייתהודעה בדבר 

 א /107 /1 /9 מש/
  מס':  תכנית מתאר מקומיתשם התכנית: 

 ./ א107/ 1/ 9מש/ 
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר דחיית ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
שהודעה על דבר  א /508 /5 /7 מש/ מס':  מקומית

 51/08/4000פורסמה בעיתונים בתאריך הפקדתה 
, 8072, התשס, עמוד 2997ובילקוט הפרסומים 

 .80/08/4000בתאריך 
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 0/ 5/ 7מש/  שינוי
 49/ 5/ 7הצ/  שינוי
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 קלנסווה.יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .89חלקי חלקות:  7998גוש: 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מאזור חקלאי לאזור מסחר וחנייה                                    ייעוד . שינוי 5
 קביעת הנחיות ותנאים לבניית מבנים מסחריים.. 4

 

הועדה המחוזית  משרדי:התכנית האמורה נמצאת ב
רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

ועדה  :וכן במשרדי, 09-8799208טלפון:  74280
 548 52מזרח השרון, רח בנייה מקומית לתכנון ול

 08-9795124טלפון:  24987קלנסווה 
 

ות ן רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעכל מעוניי
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

 מחוז: מרכז, מרחבי תכנון מקומי:
  דרום השרון, מצפה אפק

 מס':  תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 
 237 מח/
 דרך התקווה שם התכנית:

וק התכנון לח 98בהתאם לסעיף נמסרת בזה הודעה, 
הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז המרכזבנייה לתכנון ול
תכנית מופקדת  דרום השרון, מצפה אפקבנייה לתכנון ול

   498 מח/ מס':  מתאר מקומית
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 / א9/ 5479פת/  שינוי
 5000שד/  שינוי
 5/ 5820שד/  שינוי
 4000פת/  שינוי
 1580ממ/  שינוי
 5820שד/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 גת רמון.יישוב: 

 X: 188900קואורדינטה 
 Y: 663800קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
, 49, 41, 44, 45, 40, 57, 5חלקי חלקות:  9757גוש: 

11 ,95 ,98 ,98. 
 .77חלקות במלואן:  9759גוש: 
, 42, 48, 9, 7, 9, 1, 8, 5חלקי חלקות:  9759גוש: 

41 ,29 ,27 ,98 ,99 ,97 ,99 ,70 ,75 ,78 ,72 ,71 ,
95 ,91 ,85 ,84 ,88 ,82 ,81 ,89 ,87 ,89 ,88 ,504 ,

502 ,508 ,555 ,554. 
 .599, 59חלקי חלקות:  9758גוש: 

 

 
 

 :מטרת התכנית
 התכנון של החלק המזרחי של דרך התקווה. . השלמת5
. תכנון הדרך על כל מרכיביה, מסעות, מדרכות ראויות 4

 להולכי רגל, שבילי אופניים.
. יצירת חיבור לכביש העוקף המזרחי והשלמת חלק 8

הכביש העוקף המזרחי עד לתכנית המאושרת מס' 
 .92מח/

. העברת התנועה העוברת מרחוב האילנות בגת רימון 2
 דרך הנופית העוקפת.ל

 

 עיקרי הוראות התכנית:
משטח חקלאי, מגורים ומבנה ציבור ייעוד . שינוי 5
 דרך מוצעת.ייעוד ל
 . מתן הוראות פיתוח בתחום הדרך.4
 . מתן הוראות בדבר מיגון אקוסטי.8
 . מתן הוראות בדבר תשתיות.2

 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, האמורים פתוחים לקהלשהמשרדים 

כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יין בקרקע, בבנימעונ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול תונים, למשרדייבע

-09טלפון:  74280רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 8799208

 21500דרום השרון, נוה ירק בנייה מקומית לתכנון ול
בנייה מית לתכנון ולועדה מקו, 08-8000100טלפון: 

 טלפון:  28477פתח תקוה  8מצפה אפק, גליס 
08-8804015 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .5898 -קר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט סמכויות חו

 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  מצפה אפק
מס':  תכנית מפורטתהודעה בדבר הפקדת 

0129149-455  
 4130ממ/ -סביון  21רח' השקמה  שם התכנית:

וק התכנון לח 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז המרכזבנייה לתכנון ול
 תכנית מפורטתמופקדת  מצפה אפקבנייה לתכנון ול

 1 -תשריט  54 -גרסת: הוראות  0547927-211 מס': 
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 2085ממ/  שינוי
 8/ ג/ 48/ 182ממ/  כפיפות
 4/ ג/ 48/ 182ממ/  כפיפות
 5/ ג/ 48/ 182ממ/  כפיפות
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 מספר התכנית סוג היחס
 / ג48/ 182שד/  כפיפות

 4/ 2תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 / א4/ 2תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .45סביון רחוב: השקמה יישוב: 

במרכז הישוב סביון, גבול עם  45השקמה ' מגרש ברח
 מצפון.שביל להולכי רגל ממזרח ושטח לבנייני ציבור 

 

 גושים וחלקות:
 .491חלקות במלואן: , מוסדר, 9998גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 תוספת זכויות בנייה 
 שינויי בהוראות בנייה

 
 עיקרי הוראות התכנית:

 תוספת זכויות בנייה:
 מ"ר  819מ"ר ,ובסה"כ  290תוספת שטח עיקרי של 

 שינוי בהוראות בנייה:
שינוי בקווי בניין מתכנית מאושרת לסככות בריכה 

 וחניה, מתקן משחקי ילדים ומחסן בהתאם לתשריט:
 1.0-שינוי בקווי בניין מתכנית מאושרת לסככת בריכה מ

מ' בצד,  5.0-מ' ל 1.0-מ' בצד, לסככת חניה מ 8.0-מ' ל
-מ' בחזית, למתקן משחקי ילדים מ 2.9-מ' ל 9.0-ומ

מ'  5.1-מ' ל 50.0-רי ולמחסן ממ' אחו 8.0-מ' ל 50.0
 מ' בצד, בהתאם לתשריט. 0.0-מ' ל 1.0-אחורי ומ

 4.2מ' במקום  8.0גובה סככות בריכה וחניה יהיה 
בתכנית מאושרת. הגבהת קירות תומכים בגבולות 

 מ. 4.00מ' ל  5.90-ס"מ מ 40-החלקה בצדדים ובגב בכ
 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, רדים האמורים פתוחים לקהלשהמש

כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יין בקרקע, בבניימעונ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול תונים, למשרדייבע

 טלפון:  74280רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 09-8799208

פתח תקוה  8מצפה אפק, גליס בנייה מקומית לתכנון ול
 08-8804015טלפון:  28477

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 
 
 
 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:  שרונים
 מס':  תכנית מתאר מקומית דחייתהודעה בדבר 

 215 /1 /5 הצ/
 איחוד וחלוקה והגדלת צפיפותשם התכנית: 

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר דחיית ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

שהודעה על דבר  491 /5 /1 הצ/ מס':  מקומית
 50/05/4052פורסמה בעיתונים בתאריך הפקדתה 

, 4928, התשעד, עמוד 9780ובילקוט הפרסומים 
 .07/05/4052בתאריך 

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 588/ 5/ 1הצ/ במ/  שינוי
 0/ 5/ 1הצ/  שינוי

 404/ 5/ 1הצ/  כפיפות
 99/ 5/ 1הצ/  כפיפות
 400/ 5/ 1הצ/  כפיפות
 / ב588/ 5/ 1הצ/ מק/  כפיפות
 / א588/ 5/ 1הצ/ מק/  כפיפות
 / א500/ 5/ 1הצ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 תל מונד רחוב: המטעים.יישוב: 
 תל מונד רחוב: הברוש.יישוב: 

 )פינת הראשונים( רח' המטעים-מתחם א
 )פינת הראשונים(רח' הברוש -מתחם ב

מזרחית ומערבית ל"וילה זיו" חלקות המיועדות למגורים 
 מונד-במרכז תל

 

 גושים וחלקות:
 .584 - 585, 98 - 94חלקות במלואן:  8028גוש: 
 .58חלקי חלקות:  8028גוש: 

 

 ת התכנית:מטר
איחוד וחלוקה בהסכמה + שינוי הוראות בינוי ועיצוב + 
ניוד שטחים וזכויות בין מגרשים בתחום התכנית + 

הגדלת מס' יח"ד  +בנייה להקטנת שטח מגרש המותר 
ללא תוספת שטח עיקרי + שינוי תכסית +  59 -ל 9 -מ

 התרת כניסה חיצונית למרתף + הגדרת שטחי שירות.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים עפ"י פרק ג' סימן  .5

ייעוד ז' לחוק ללא שינוי בשטח הכולל של כל 
 קרקע.

בדבר בינוי או עיצוב שינוי של הוראות לפי תכנית  .4
 אדריכליים.

שינוי  -ניוד זכויות בין מגרשים בתחום התכנית .8
המותרים בתכנית אחת, בנייה חלוקת שטחי ה

מבלי לשנות את סך כל השטח הכולל המותר 
 בתכנית.בנייה ל
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שינוי בהוראות בדבר גודל שטח מגרש שמותר  .2
להקים עליו בנין )הקטנת שטח מגרש המותר 

 י המצויין בתשריט ובטבלת הזכויות.לבניה( על פ
, ללא הגדלת סך 59 -ל 9 -הגדלת מספר יחידות מ .1

כל השטחים למטרות עיקריות ובצפיפות ממוצעת 
 יח"ד לדונם. 8.24של 

 שינוי של תכסית מותרת. .9
 הגדרת שטחי שירות. .7

9.  

הועדה המחוזית  משרדי:התכנית האמורה נמצאת ב
רמלה  85מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

ועדה  :וכן במשרדי, 09-8799208טלפון:  74280
  24102נתניה  2שרונים, הצורן בנייה מקומית לתכנון ול

 

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

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

 רות יוסף
 לתכנון ולבניההועדה המחוזית יו"ר 

 מחוז מרכז 
 
 

  מחוז  צפון
 

 מחוז: צפון, מרחבי תכנון מקומי:
  עמק המעיינות, בית שאן

 תכנית מתאר מקומית  אישורהודעה בדבר 
 20321 ג/מס':  ברמה מפורטת

 , בית שאן70כביש  שם התכנית:
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
   40945 ג/ מס':  מקומית ברמה מפורטת

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

 היתרים או הרשאות
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 5/ 27בש/ מק/  שינוי
 27ג/ במ/  שינוי

 

 בתכנית ומקומם:השטחים הכלולים 
 בית שאן   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .81חלקי חלקות:  40899גוש: 
 .88 - 84חלקי חלקות:  44172גוש: 
 .42חלקי חלקות:  44999גוש: 

 X: 247300קואורדינטה 
 Y: 710200קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 27בתקנון תכנית ג/ במ/  1.45ביטול התניה בסע' 

 המאושר.
 

 
 

 הוראות התכנית:עיקרי 
בתקנון ג/  1.45מטרת התכנית לבטל את הוראת סע' 

מותנה  80המאושר הקובע כי החיבור לכביש  27במ/ 
הנוכחי לכביש פנים עירוני  80בשינוי סיווגו של כביש 

 העוקף לבית שאן. 80לאחר ביצוע כביש מס' 
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9785וט הפרסומים ובילק 55/02/4052

 .42/02/4052, בתאריך 1008
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  48מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

ועדה  :וכן במשרדי. 02-9109111טלפון:  5718001
טלפון: עמק המעיינות, בית שאן בנייה מקומית לתכנון ול

בית שאן, בנייה ועדה מקומית לתכנון ול, 02-9091910
 טלפון:  50800בית שאן  5ירושלים הבירה 

ין רשאי לעיין בה בימים יוכל המעונ, 02-9298252
 באתרות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וובשע

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

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  יקנעם עילית
תכנית מתאר מקומית ברמה  אישורהודעה בדבר 

 20417 ג/מס':  מפורטת
 ממבני ציבור למגורים ייעוד שינוי : שם התכנית

 ברח' הגיבורים יוקנעם עילית
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
   40298 ג/ מס':  מקומית ברמה מפורטת

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

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 94/ 9188מע/ מק/  שינוי
 8801ג/  שינוי
 9188ג/  שינוי

 0058/ 487/ ג/ מק/ 5 כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 55רחוב: הגבורים , יקנעם עיליתיישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .552חלקי חלקות:  55088גוש: 
 .522חלקות במלואן:  55089גוש: 
 .414, 588חלקי חלקות:  55089גוש: 

 X: 210300קואורדינטה 
 Y: 729150קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
 יוקנעם-ממבני ציבור למגוריםייעוד שינוי 

 

 התכנית:עיקרי הוראות 
-ממבני ציבור למגורים וקביעת זכויות בנייהייעוד שינוי 

 יוקנעם
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פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9994ובילקוט הפרסומים  58/08/4058

 .59/08/4058, בתאריך 452
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  48יצחק  מחוז הצפון, מעלהבנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי02-9109111טלפון:  5718001
יקנעם  5יקנעם עילית, צאלים בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי 02-8189081טלפון:  40984עילית 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

 הפנים משרד של האינטרנט באתרלקהל, ו
www.pnim.gov.il. 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  כרמיאל
מס':  הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 20785 ג/
 כרמיאל -רחוב דרור שם התכנית:

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי  )להלן: "החוק"(, 5891 –והבניה, התשכ"ה 

 ובמשרדי מחוז הצפוןבנייה הועדה המחוזית לתכנון ול
מופקדת  כרמיאלבנייה הועדה המקומית לתכנון ול

   40881 ג/ מס': תכנית מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 4128ג/  שינוי
 242ג/  שינוי
 2808ג/  שינוי
 50724ג/  שינוי
 54798ג/  שינוי
 51908ג/  שינוי

 54/ 4תתל/  כפיפות
 1/ ב/ 82תמא/  כפיפות
 / ב54תתל/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כרמיאל.יישוב: 

 בסמוך לכביש עכו צפת מצפון לכפר הילדים.
 X: 227500קואורדינטה 
 Y: 758500קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .289 - 289, 89 - 89חלקות במלואן:  59898גוש: 
, 81, 88, 85, 48 ,49, 45חלקי חלקות:  59898גוש: 

88 - 24 ,27 - 28 ,14 - 12 ,75, 74 ,452, 451 ,858 ,
885 ,888 ,298 ,281 ,288, 100 ,104. 

, 479, 472, 580 - 558חלקי חלקות:  59892גוש: 
479 ,498 ,499 ,498 ,485. 
 .9 - 7חלקות:  חלקי 40579גוש: 

 

 
 

 :מטרת התכנית
רחוב דרור לצורך תכנון  -שינוי תוואי דרך מאושרת 

מיטבי של הפארק הציבורי )גן החיות( והמרכז החינוכי 
 וכן שיפור מערכת התנועה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 א. קביעת תוואי חדש לרחוב דרור.

 עודו.יב. ביטול תוואי ישן ושינוי י
גן ציבורי  -וצורת מגרש המיועד לפארק ג. עדכון גודל 

 עם הנחיות מיוחדת )גן חיות(.
ד. הגדרת מגרש למבנים ומוסדות ציבור לחינוך עבור 

 המרכז החינוכי.
ב' בהתייחסות לתוואי   54ותת"ל  54/4ה. שינוי בתת"ל 

 החדש של רחוב דרור.
 ו. הסדרת מערך התנועה.
 ז. הסדרת מערכת הניקוז.

 

לעיין בתכנית, בימים ובשעות  ין רשאייכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יין בקרקע, בבנימעונ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול תונים, למשרדייבע

 5718001נצרת עילית  48מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 02-9109111טלפון: 

 500כרמיאל, שד קק"ל בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 02-8091975טלפון:  40500כרמיאל 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  גבעות אלונים

מס':  תכנית מפורטתהודעה בדבר הפקדת 
 21841 ג/

ממגורים למגורים משולב ייעוד שינוי  שם התכנית:
 שפרעם -במסחר 

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 

המקומית  ובמשרדי הועדה מחוז הצפוןבנייה לתכנון ול
 תכנית מפורטתמופקדת  גבעות אלוניםבנייה לתכנון ול

   45825 ג/ מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 
 
 



7749 ילקוט הפרסומים 6864, ב' באב התשע"ד, 28.8.2014 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9994ובילקוט הפרסומים  58/08/4058

 .59/08/4058, בתאריך 452
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  48יצחק  מחוז הצפון, מעלהבנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי02-9109111טלפון:  5718001
יקנעם  5יקנעם עילית, צאלים בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי 02-8189081טלפון:  40984עילית 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

 הפנים משרד של האינטרנט באתרלקהל, ו
www.pnim.gov.il. 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  כרמיאל
מס':  הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 20785 ג/
 כרמיאל -רחוב דרור שם התכנית:

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי  )להלן: "החוק"(, 5891 –והבניה, התשכ"ה 

 ובמשרדי מחוז הצפוןבנייה הועדה המחוזית לתכנון ול
מופקדת  כרמיאלבנייה הועדה המקומית לתכנון ול

   40881 ג/ מס': תכנית מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 4128ג/  שינוי
 242ג/  שינוי
 2808ג/  שינוי
 50724ג/  שינוי
 54798ג/  שינוי
 51908ג/  שינוי

 54/ 4תתל/  כפיפות
 1/ ב/ 82תמא/  כפיפות
 / ב54תתל/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כרמיאל.יישוב: 

 בסמוך לכביש עכו צפת מצפון לכפר הילדים.
 X: 227500קואורדינטה 
 Y: 758500קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .289 - 289, 89 - 89חלקות במלואן:  59898גוש: 
, 81, 88, 85, 48 ,49, 45חלקי חלקות:  59898גוש: 

88 - 24 ,27 - 28 ,14 - 12 ,75, 74 ,452, 451 ,858 ,
885 ,888 ,298 ,281 ,288, 100 ,104. 

, 479, 472, 580 - 558חלקי חלקות:  59892גוש: 
479 ,498 ,499 ,498 ,485. 
 .9 - 7חלקות:  חלקי 40579גוש: 

 

 
 

 :מטרת התכנית
רחוב דרור לצורך תכנון  -שינוי תוואי דרך מאושרת 

מיטבי של הפארק הציבורי )גן החיות( והמרכז החינוכי 
 וכן שיפור מערכת התנועה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 א. קביעת תוואי חדש לרחוב דרור.

 עודו.יב. ביטול תוואי ישן ושינוי י
גן ציבורי  -וצורת מגרש המיועד לפארק ג. עדכון גודל 

 עם הנחיות מיוחדת )גן חיות(.
ד. הגדרת מגרש למבנים ומוסדות ציבור לחינוך עבור 

 המרכז החינוכי.
ב' בהתייחסות לתוואי   54ותת"ל  54/4ה. שינוי בתת"ל 

 החדש של רחוב דרור.
 ו. הסדרת מערך התנועה.
 ז. הסדרת מערכת הניקוז.

 

לעיין בתכנית, בימים ובשעות  ין רשאייכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יין בקרקע, בבנימעונ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול תונים, למשרדייבע

 5718001נצרת עילית  48מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 02-9109111טלפון: 

 500כרמיאל, שד קק"ל בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 02-8091975טלפון:  40500כרמיאל 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  גבעות אלונים

מס':  תכנית מפורטתהודעה בדבר הפקדת 
 21841 ג/

ממגורים למגורים משולב ייעוד שינוי  שם התכנית:
 שפרעם -במסחר 

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 

המקומית  ובמשרדי הועדה מחוז הצפוןבנייה לתכנון ול
 תכנית מפורטתמופקדת  גבעות אלוניםבנייה לתכנון ול

   45825 ג/ מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 
 
 

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 7041ג/  שינוי
 58188ג/  שינוי
 8851ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שפרעם   .יישוב: 

 X: 744590קואורדינטה 
 Y: 217860קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .59חלקי חלקות:  50499גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 מאזור מגורים לאזור מגורים משולב במסחר.ייעוד שינוי 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 משולב במסחר. ממגורים למגויםייעוד . שינוי 5
 . הסדרת בינוי קיים.4
 .540%במקום  480%. הגדלת אחוז בנייה כללי מותר 8
 . הקטנת קווי בנין לפי תשריט.2
 .20%במקום  19% -. הגדלת כיסוי קרקע 1
קומות וגלריה  2 -. תוספת קומה והגדלת גובה בנין 9

 .8בקומת הקרקע במקום 
 י"ח למגרש. 9. הגדלת מספר יח"ד 7

 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעימעונכל 
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול תונים, למשרדייבע

 5718001נצרת עילית  48מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 02-9109111טלפון: 

שפרעם   אלונים,גבעות בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 02-8104057טלפון: 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה ההתכנון ו
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  הגליל המזרחי
מס':  תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 
 20598 ג/

 יקב תבור, כפר תבור שם התכנית:
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

 הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891 –התשכ"ה והבניה, 
 
 

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הצפוןבנייה לתכנון ול
תכנית מתאר מופקדת  הגליל המזרחיבנייה לתכנון ול

   40178 ג/ מס':  מקומית
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 52901ג/  שינוי
 54829ג/  שינוי

 81תמא/  כפיפות
 2/ ב/ 82תמא/  כפיפות
 8/ 4תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כפר תבור   .יישוב: 

 X: 240450קואורדינטה 
 Y: 732550קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .507, 82חלקי חלקות:  57089גוש: 

 

 :מטרת התכנית
להסדיר שימושים קיימים במתחם יקב תבור לרבות 

 יה שתאפשר את הרחבת היצור.יתוספת שטח לתעש
 להוסיף שימושים תומכים בשטח מבני ציבור.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 יה.ייה משצ"פ לתעשיממבני ציבור לתעשייעוד שינוי 

 8 -מטר, ומספר קומות  מ 59 -מטר ל 54 -שינוי גובה מ
 תעשייה.ייעוד קומות ב 2 -ל

 תוספת שימושים תומכים בשטח למבני ציבור.
 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יין בקרקע, בבנימעונ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול תונים, למשרדייבע

 5718001נצרת עילית  48מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 02-9109111טלפון: 

כפר תבור  בנייה הגליל המזרחי,ועדה מקומית לתכנון ול
 02-9774888טלפון:  51425

 

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

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

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
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 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מבוא העמקים
 21804 ג/מס':  תכנית מפורטת אישורהודעה בדבר 

 משביל להולכי רגל ייעוד שינוי  שם התכנית:
 לדרך משולבת שינוי בקוי בניין

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

   45802 ג/ מס':  מפורטת
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 9199 ג/ שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כפר כנא   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .98, 94, 19חלקי חלקות:  57888גוש: 

 X: 231875קואורדינטה 
 Y: 738525קואורדינטה 

 

 ת התכנית:מטר
משביל להולכי רגל לדרך משולבת, שינוי ייעוד שינוי 

 בקווי בניין.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 בניין.שינוי בקו 

 משביל להולכי רגל לדרך משולבת.ייעוד שינוי 
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9785ובילקוט הפרסומים  41/02/4052

 .42/02/4052, בתאריך 1051
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
עילית נצרת  48מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי02-9109111טלפון:  5718001
נצרת  1מבוא העמקים, ציפורן בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי 02-9299191טלפון:  57000עילית 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

 הפנים משרד של האינטרנט באתרלקהל, ו
www.pnim.gov.il. 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  לב הגליל
תכנית מפורטת ברמה הודעה בדבר הפקדת 

 17337 ג/מס':  מפורטת
 סכנין -קרית חינוך שם התכנית:

וק התכנון לח 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הצפוןבנייה לתכנון ול
תכנית מפורטת מופקדת  לב הגלילבנייה לתכנון ול

 58998 ג/ מס':  ברמה מפורטת
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

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

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 54010ג/  שינוי
 84/ 50/ 8579ג/ לג/  שינוי
 8579ג/  שינוי

 8/ ב/ 82תמא/  פירוט
 82תמא/  כפיפות
 2/ ב/ 82תמא/  כפיפות
 8598ג/  כפיפות
 54781ג/  כפיפות
 81תמא/  כפיפות
 29/ 55/ 54010ג/ לג/  כפיפות
 58988ג/  כפיפות
 9824ג/  כפיפות
 8/ 4תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 סח'נין   .יישוב: 

 סכנין -הצפון מזרחי הצד 
 X: 229875קואורדינטה 
 Y: 752625קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 - 20, 87 ,89, 82 ,88, 52חלקות במלואן:  58497גוש: 

22 ,29 - 29 ,78 ,509, 507 ,551 ,557 ,558 ,545 ,589. 
 .582, 88חלקי חלקות:  58497גוש: 
 .17חלקי חלקות:  58498גוש: 
 .589, 7, 1מלואן: חלקות ב 58470גוש: 
 .521חלקי חלקות:  58470גוש: 
 .578, 517חלקי חלקות:  45580גוש: 

 

 :מטרת התכנית
 לפתח מרכז חינוך וקהילה.

לפתח שכונה שבה יהיו שימושים מעורבים כולל שילוב 
 מגורים, תעסוקה, ותיירות.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
, שטח למבני ציבור ושטח למכון ייעוד משטח חקלאישינוי 

טיהור ומאגר לאזור מבנים ומוסדות חינוך. לאזור מגורים 
תעסוקה, תיירות מסחר, שטחים פתוחים ומבנים 

 ומוסדות ציבור, שטחים תיבוריים פתוחים ודרכים.
 קרקע.ייעוד קביעת התכליות המותרות לכל 

 במובל סגור ת"ק. 8/ ב/ 82הסדרת עורק ניקוז לפי תמ"א 
 1828תכנית מוצעת מהווה שינוי לתכנית שבהפקדה ג/ 

שטח למתקנים הנדסיים לשטחים פתוחים ייעוד שינוי  -
 ומבנים ומוסדות ציבור ומגורים ומסחר.

 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יין בקרקע, בבניימעונ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול תונים, למשרדייבע
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 5718001נצרת עילית  48חק מחוז הצפון, מעלה יצ
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 02-9109111טלפון: 

טלפון:  ,סח'ניןלב הגליל, בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
02-9729720 

 

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

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

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מרום הגליל
תכנית מתאר מקומית ברמה הודעה בדבר הפקדת 
 21041 ג/מס':  מפורטת

 5759ממגורים ב' לפי ג/ ייעוד שינוי  שם התכנית:
 וחקלאי למגורים א', עין אל אסד

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 

ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הצפוןבנייה לתכנון ול
תכנית מתאר מופקדת  מרום הגלילבנייה לתכנון ול

   45029 ג/ מס':  מקומית ברמה מפורטת
 ללא איחוד וחלוקה וחלוקה:איחוד 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 1817ג/  שינוי
 81תמא/  כפיפות
 2/ ב/ 82תמא/  כפיפות
 8/ 4תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אסד   .-עין אליישוב: 

 X: 237700קואורדינטה 
 Y: 760250קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .5חלקי חלקות:  58125גוש: 
 .88 - 85, 98, 79 -98, 19 -5חלקות במלואן:  58124גוש: 
 .80, 99 - 97חלקי חלקות:  58124גוש: 
 .28 - 29, 24 - 57, 9 - 1חלקות במלואן:  58128גוש: 
 .70 ,98, 8, 8חלקי חלקות:  58128גוש: 
, 504 - 88, 14 - 28, 21 - 47חלקות במלואן:  58122גוש: 
507 - 545 ,542 ,580 - 585. 

, 12 ,18, 29 ,27, 49, 42חלקי חלקות:  58122גוש: 
99 ,89 ,508 ,509 ,584, 588. 

 .12 - 29, 22 ,28, 20 - 48חלקות במלואן:  58110גוש: 
 .21חלקי חלקות:  58110גוש: 
 .95, 79 - 27, 22, 47 - 9במלואן: חלקות  58115גוש: 
 .94, 78, 29 ,21, 49, 1חלקי חלקות:  58115גוש: 

 

 :מטרת התכנית
. הרחבת של שטח המגורים לצורך הסדרת מגרש 5

 שחלקו מיועד למגורים וחלקו מיועד לחקלאות.

 עיקרי הוראות התכנית:
 למגורים א'.ייעוד שינוי 

 קביעת הוראות בדבר אחוזי בנייה במגרש.
 קביעת הוראות בדבר תכסית הקרקע.

 קביעת צפיפות במגרש.
 קביעת מס' קומות וגובה מכסימלי.

 קביעת קו בניין.
 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול תונים, למשרדייבע

 5718001נצרת עילית  48מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 02-9109111טלפון: 

מרום הגליל, מירון בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 02-9858909טלפון:  58850

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה תכנון והה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מעלות תרשיחא

תכנית מתאר מקומית ברמה  אישורהודעה בדבר 
 20124 ג/מס':  מפורטת

משצ"פ למבנים ומוסדות ייעוד שינוי שם התכנית: 
 מעלות ציבור, רחוב יקינטון,

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

   40542 ג/ מס':  מקומית ברמה מפורטת
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית היחססוג 
 9288ג/  שינוי
 4952ג/  שינוי
 55808ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 תרשיחא   .-מעלותיישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .45 - 58חלקי חלקות:  59248גוש: 
 .49 - 47חלקי חלקות:  59280גוש: 
 .48, 55חלקי חלקות:  58985גוש: 

 X: 227300קואורדינטה 
 Y: 768250קואורדינטה 
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 ת התכנית:מטר
ייעוד הרחבת השטח למבנים ומוסדות ציבור ע"י שינוי 

 חלק משצ"פ לשטח מבנים ומוסדות ציבור.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 חלק משצ"פ למבנים ומוסדות ציבור.ייעוד שינוי -
קביעת שטחי בנייה המרביים בשטח למבנים ומוסדות -

 המהווים שטחים עיקריים. 551%מתוכם  540%-ציבור ל
 מתחת לקרקע. 5+8 -קביעת מס' הקומות המרבי ל-
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 9920ובילקוט הפרסומים  40/54/4058

 .09/09/4058, בתאריך 7491
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
נצרת עילית  48יצחק  מחוז הצפון, מעלהבנייה לתכנון ול

ועדה  :וכן במשרדי. 02-9109111טלפון:  5718001
 5מעלות תרשיחא, האורנים בנייה מקומית לתכנון ול

וכל , 02-8878980טלפון:  42814תרשיחא -מעלות
ות שהמשרדים ין רשאי לעיין בה בימים ובשעיהמעונ

 משרד של האינטרנט באתרהאמורים פתוחים לקהל, ו
 .www.pnim.gov.il  הפנים

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  עמק המעיינות
מס':  תכנית מתאר מקומיתהודעה בדבר הפקדת 
 20134 ג/
 מתאר קיבוץ רשפים שם התכנית:

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
הועדה המחוזית כי במשרדי  ,5891 –והבניה, התשכ"ה 

ובמשרדי הועדה המקומית  הצפוןמחוז בנייה לתכנון ול
תכנית מתאר מופקדת  עמק המעיינותבנייה לתכנון ול

 40992 ג/ מס':  מקומית
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 49עמק/ מק/  שינוי
 54100ג/  שינוי

 59950ג/  כפיפות
 8/ 4תממ/  אישור ע"פ תמ"מ
 54תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 81תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 50/ ד/ 50תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רשפים   .יישוב: 

ק"מ  2קיבוץ רשפים שנמצא בגלבוע בסמוך לשלוחות, 
 מבית שאן

 
 
 
 
 

 X: 244900קואורדינטה 
 Y: 709900קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .54 - 2חלקות במלואן:  40899גוש: 
 .8 - 4חלקי חלקות:  40899גוש: 

 

 :מטרת התכנית
חלוקה  -עריכת תכנית מתאר עדכית לקיבוץ רשפים 

למגרשים, הפחתה של יחידות דיור לצורך התאמה 
יעת , תכנון מערכת דרכים חדשה, קב81לתמ"א 

 מערכת שטחים פתוחים ואזור למוסדות ציבור.
קביעת הוראות ביחס למבנים הראויים לשימור 
ומתחמים לשימור נופי, בהתאם לנספח שימור המהווה 

 חלק ממסמכי התכנית.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
עודי הקרקע בשטח י. ארגון והגדרה מחדש של י5

 ה"מחנה":
 שינוי מערך ופריסת דרכים ושבילים. -    
 לשטחי חניה ציבוריים.ייעוד קביעת  -    
, הוראות בינוי קביעת הוראות שימור בשטח התכנית. 4

 ועיצוב אדריכלי והגדרת תנאים למתן היתר.
 . קביעת הוראות לפיתוח השטח, כולל תשתיות ושירותים.8
יח"ד משכונת ההרחבה הצפונית  9. הפחתה של 2

להתאים  ( על מנת54100במסגרת תכנית ג/ )שניתנו 
 .81להוראות תמ"א 

. השבת שימוש ליח'א בתחום התכנית, כפי שאושר 1
 .5/ 54תמ"א ות ובהתאמה להורא 54100בתכנית ג/ 

. הוספת שימוש להתקנת אנרגיה מתחדשת על גגות 9
 .50/ד/50המבנים, בהתאם לתמ"א 

 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יין בקרקע, בבניימעונ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול תונים, למשרדייבע

 5718001נצרת עילית  48מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 02-9109111טלפון: 

עמק המעיינות,   בית שאן  בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 02-9091910טלפון: 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה נון וההתכ
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 

 אורי אילן
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר 

 מחוז צפון
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
 

  מחוז  צפון
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  יקנעם עילית
מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 51122 ג/
 04שינוי תוואי דרך מאושרת מס'  שם התכנית:

 בקטע התחברות לשד' יצחק רבין, שכונה מזרחית
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
יקנעם עילית מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול
   55511 ג/ מס': מקומית 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  ת:התרי בנייה והרשאו

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 11ג/ במ/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יקנעם עילית   .יישוב: 

 X: 210046קואורדינטה 
 Y: 7285958קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .51, 50 - 51חלקי חלקות:  55091גוש: 
 .3חלקי חלקות:  55091גוש: 
, 501 ,509, 11, 13 - 10חלקי חלקות:  55083גוש: 
555 ,553. 

 

 מטרת התכנית:
בקטע חיבור  10שינוי בתוואי דרך מאושרת מס' 

 לשדרות יצחק רבין לצורך שיפור התוואי
 

 עיקרי הוראות התכנית:
ייעוד מדרך לשטחים פתוחים ולהיפך ושינוי ייעוד שינוי 

 לדרך מוצעתמשביל 
 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבנ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  90להגיש התנגדות תוך  לחוק, רשאי 500סעיף 

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

 5113001נצרת עילית  58מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 01-9109111טלפון: 

 5יקנעם עילית, צאלים בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 01-8189081טלפון:  50985קנעם עילית י
 

 
 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 54402 ג/מס': מפורטת 
 25זכויות בנייה והוראות בינוי בחלקה  שם התכנית:

 ביקנעם עילית 11024גוש 
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   50031 ג/ מס': מקומית ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 50515ג/  שינוי
 5599ג/  שינוי

 

 ומקומם:השטחים הכלולים בתכנית 
 .58יקנעם עילית רחוב: האורנים יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .95חלקות במלואן:  55110גוש: 

 X: 209725קואורדינטה 
 Y: 728800קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
, 55110גוש  95שינוי בהוראות וזכויות בנייה. בחלקה 

 יקנעם עלית.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מס' קומות, הגדלת מספר הגדלת זכויות בנייה, הגדלת 

 יחידות מאחת לשתיים.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9998ובילקוט הפרסומים  51/55/5053

 .01/55/5053, בתאריך 5551
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  58מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 01-9109111טלפון:  5113001
יקנעם  5יקנעם עילית, צאלים בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי 01-8189081טלפון:  50985עילית 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

 הפנים משרד של האינטרנט לקהל, ובאתר
www.pnim.gov.il. 
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 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  יקנעם עילית
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 54052 ג/מס': 
 כנית הסדרת מצב תיכנוני בתחום ת שם התכנית:

 0004ג/ 
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   50359 ג/ מס': מפורטת ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 9/ 1981/ ג/ מע/ 5 שינוי
 01/ 11/ ג/ מע/ במ/ 5 שינוי
 55139ג/  שינוי
 55918ג/  שינוי
 58/ 11/ מע/ מק/ במ/ 5 שינוי
 51111ג/  שינוי
 51911ג/  שינוי
 51109ג/  שינוי
 59559ג/  שינוי
 13/ 1310ג/ מק/  שינוי
 5599ג/  שינוי
 1310ג/  שינוי
 11ג/ במ/  שינוי
 1599ג/  שינוי
 1819ג/  שינוי
 1981ג/  שינוי
 581ג/  שינוי
 1189ג/  שינוי
 9119ג/  שינוי
 9991ג/  שינוי
 9111ג/  שינוי
 1111ג/  שינוי
 3193ג/  שינוי
 1905ג/  שינוי

 5/ 581יק/ מק/  כפיפות
 5/ 581יק/ מק/  כפיפות
 50919ג/  כפיפות

 

 הכלולים בתכנית ומקומם:השטחים 
 יקנעם עילית   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .55951, 55080, 55098, 55099גושים בשלמות: 

 .35 - 59חלקי חלקות:  55093גוש: 
 .39חלקות במלואן:  55559גוש: 
 .93חלקי חלקות:  55110גוש: 
 .33, 59חלקי חלקות:  55999גוש: 
 .91חלקי חלקות:  55191גוש: 

 X: 209600קואורדינטה 
 Y: 728500קואורדינטה 

 מטרת התכנית:
ייעודי קרקע וזכיות בנייה  ,הסדרת מצב תיכנוני

 בהתאמה למצב קיים ולגבולות רשומים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
בתחום  -הסדרת מצב תיכנוני הסדרת ייעודי קרקע

 .1310תוכנית ג/ 
 ומבני ציבור, מסחר ספורט, הגדרת זכויות בנייה למגורים,

 קביעת הוראות בנייה ופיתוח בהתאם.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9109ובילקוט הפרסומים  05/55/5053

 .59/55/5053, בתאריך 5113
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  58מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 01-9109111טלפון:  5113001
יקנעם  5יקנעם עילית, צאלים בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי 01-8189081טלפון:  50985עילית 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  יקנעם עילית
 51522 ג/מס': הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

 שינוי בהוראות וזכויות בנייה,  שם התכנית:
 , יקנעם עילית51ברח' האיריסים 

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   55591 ג/ מס': מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 55189ג/  שינוי
 3515ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .55יקנעם עילית רחוב: האיריסים יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .509חלקות במלואן:  55089גוש: 

 X: 210400קואורדינטה 
 Y: 729550קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
יקנעם -55שינוי בהוראות וזכויות בנייה ברח' האיריסים 

 עילית.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר  10מ"ר נוספים ) 90-. הגדלת זכויות בנייה ב5

 מ"ר בקומה א'(. 10-בקומת קרקע ו
 .5 -ל 5 -יח"ד מ. שינוי מס' 5
 . קביעת הוראות ותנאים להיתר בהתאם.3
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9903ובילקוט הפרסומים  53/01/5051

 .51/01/5051, בתאריך 1111
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ילית נצרת ע 58מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 01-9109111טלפון:  5113001
יקנעם  5יקנעם עילית, צאלים בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי 01-8189081טלפון:  50985עילית 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 
 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  נהריה

מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 51244 ג/

 , 04:הגדלת אחוזי בנייה, מגרש  שם התכנית
 רח' הזמיר, נהריה ירוקה, נהריה

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 מס': נהריה מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

   55100 ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

כוחה ניתן להוציא תכנית שמ התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 915ג/  שינוי
 51ג/ במ/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 נהריה רחוב: הזמיר   .יישוב: 

 X: 210470קואורדינטה 
 Y: 767919קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .50חלקות במלואן:  55559גוש: 
 .35חלקי חלקות:  55559גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 יח"ד. 11הקמת פרויקט מגורים 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 תוספת זכויות בנייה, תוספת יח"ד.

 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יבקרקע, בבנ מעוניין

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

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

 5113001צרת עילית נ 58מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 01-9109111טלפון: 

 טלפון: ,נהריה נהריה,בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
01-8918951 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה תכנון והה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 54122 ג/
 מתחם מגורים ומסחר ברח' הרצל,  שם התכנית:
 , נהריה126חלקה  16122גוש 

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   50519 ג/ מס': מקומית 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 915ג/  שינוי
 50151ג/  שינוי
 503ג/ במ/  שינוי

 1/ ב/ 31תמא/  כפיפות
 31תמא/  כפיפות
 3/ 39תמא/  כפיפות
 8/ 5תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 נהריה רחוב: הרצל   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .590 - 518חלקות במלואן:  59599גוש: 
 .10חלקי חלקות:  59599גוש: 

 X: 209424קואורדינטה 
 Y: 768320קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
של ייעוד ( ל503מאזור מגורים ה' )לפי ג/במ/ ייעוד שינוי 

בנייה אזור מגורים ג' תוך קביעת זכויות והוראות ה
 ותוספת שטח מסחרי.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
ייעוד ל 503מאזור מגורים ה' לפי ג/במ ייעוד א. שינוי 

 אזור מגורים ג'.של 
ב. הגדלת אחוזי בנייה ומספר יח"ד. תוספת קומות. 

 קביעת זכויות בנייה למסחר.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 9901ובילקוט הפרסומים  51/01/5053

 .09/09/5053, בתאריך 1599
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  58מחוז הצפון, מעלה יצחק נייה בלתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 01-9109111טלפון:  5113001
 טלפון:  ,נהריה נהריה,בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 01-8918951
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

 54204 ג/מס': מפורטת 
 הגדלת אחוזי בנייה, צפיפות  שם התכנית:

 ותוספת קומות רח' ויצמן/ הסייפן, נהריה
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   50130 ג/ מס': מקומית ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 8099ג/  שינוי
 51ג/ במ/  שינוי

 31תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 31תמא/  כפיפות
 8/ 5תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 555נהריה רחוב: ויצמן יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .59, 8חלקי חלקות:  59531גוש: 

 X: 208775קואורדינטה 
 Y: 766875קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 יח"ד. 51מבני מגורים במגרש סה"כ   3הקמת 

 

 התכנית:עיקרי הוראות 
הוספת יח"ד, הגדלת אחוזי בנייה, הוספת קומות, 
הגדלת תכסית, גובה והבלטת גזוזטראות בק.ב.קדמי, 

 הקטנת קו בניין אחורי.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9903ובילקוט הפרסומים  59/05/5051

 .51/01/5051, בתאריך 1119
 

ת במשרדי הועדה המחוזית התכנית האמורה נמצא
 נצרת עילית  58מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

 . וכן במשרדי: ועדה 01-9109111טלפון:  5113001
 טלפון:  ,נהריה נהריה,בנייה מקומית לתכנון ול

 
 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 01-8918951
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  נהריה
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 54261 ג/מס': 
הגדלת הצפיפות ברח' ארלוזורוב פינת  שם התכנית:

 החבצלת, נהריה
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 – והבניה, התשכ"ה
   50985 ג/ מס': מפורטת ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 50151ג/  שינוי
 915ג/  שינוי

 8/ 5תממ/  כפיפות
 31תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 נהריה   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .91חלקות במלואן:  59501גוש: 
 .555חלקי חלקות:  59501גוש: 

 X: 209335קואורדינטה 
 Y: 769855קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
התכנית מציעה הגדלת צפיפות במסגרת אחוזי הבנייה 

 המותרים.
תכנונית להקמת פרויקט מגורים  התכנית היא תשתית

 יוקרתי עם דירות מרווחות ומרפסות גדולות.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 יח"ד. 3הוספת -הגדלת הצפיפות
 הגדלת תכסית.

 הגדרת קו בניין לגזוזטראות.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9111ובילקוט הפרסומים  01/01/5051

 .50/03/5051בתאריך  ,1190
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  58מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 01-9109111טלפון:  5113001
 טלפון:  ,נהריה, נהריהבנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 01-8918951
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתרובשעות 

 .www.pnim.gov.il הפנים  משרד של האינטרנט
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 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  נהריה
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 54622 ג/מס': מפורטת 
 מתחם מגורים ומסחר בפינת  שם התכנית:

 רח' קרן היסוד וסולד, נהריה
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   50899 ג/ מס': מקומית ברמה מפורטת 

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

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 503ג/ במ/  שינוי
 50151ג/  שינוי
 915ג/  שינוי

 8/ 5תממ/  כפיפות
 31תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 נהריה.יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .91 - 91, 90חלקות במלואן:  59515גוש: 
 .18חלקי חלקות:  59515גוש: 
 .11חלקי חלקות:  59511גוש: 

 X: 209338קואורדינטה 
 Y: 767541קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 הקמת מתחם מגורים עם חזית מסחרית.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 בהסכמה לתא שטח אחד. 90,91,91א. איחוד חלקות 

 ב. הגדלת אחוזי בנייה
יח"ד  59.3 -יח"ד לדונם ל 55 -הצפיפות מג. הגדלת 

 יח"ד. 15לדונם, סה"כ 
מעל ק.ע(  1קומות ) 1-ד. הגדלת מס' הקומות המותר מ

 מעל קומת קרקע(. 8) 50 -ל
 ה. הגדלת גובה מותר

מ' לרוחב כולל של  0.18 -ו. הרחבת רח' קרן היסוד ב
 מ'. 53.90

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9199ובילקוט הפרסומים  01/03/5051

 .55/03/5051, בתאריך 1358
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  58מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 01-9109111טלפון:  5113001
 טלפון:  ,נהריה נהריה,בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 01-8918951
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 . www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 

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

 54012 ג/מס': מפורטת 
 נצרת. שינוי בהוראות וזכויות בנייה, שם התכנית:

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   50351 ג/ מס': מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 5931ג/  שינוי
 59815ג/  שינוי
 59055ג/  שינוי
 55950ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 נצרת   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .9חלקי חלקות:  59118גוש: 

 X: 227750קואורדינטה 
 Y: 735200קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
הגדלת אחוזי הבנייה, הגדלת מספר יחידות הדיור, 
הגדלת מספר הקומות וגובה המבנה, הגדלת תכסית 
הקרקע והקטנת קווי הבניין וזאת לצורך מתן לגיטימציה 

 למבנה הקיים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .510% -ל 530% -הגדלת אחוזי בנייה מ

 .9-ל 3-מס'  יח"ד  מהגדלת 
-ל 53 -ושל גובה המבנה מ 9-ל 1-הגדלת מס' קומות מ

 מ'. 51.1
לקומות המגורים  11%-ל 39%-הגדלת תכסית קרקע מ

 לחניה התת קרקעית. 11% -ול
 הקטנת קווי הבניין בהתאם למסומן בתשריט.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 9951ים ובילקוט הפרסומ 01/01/5053

 .55/01/5053, בתאריך 9959
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  58מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 01-9109111טלפון:  5113001
טלפון:  59000נצרת,   נצרת בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה בימים , וכל המעוניין 01-9118500
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים  משרד של האינטרנט
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 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  נצרת עילית
 16200 ג/מס': הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

תעשיה ומלאכה לשטח ייעוד שינוי  שם התכנית:
 עליתנצרת  -רות ומסחר יתי

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   58131 ג/ מס': מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 5/ 05/ 51 שינוי
 5193ג/  שינוי

 8/ 5תממ/  כפיפות
 1/ ב/ 31תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אזור תעשיה ג' נצרת עלית, נצרת עיליתיישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .11 - 19חלקות במלואן:  51135גוש: 

 X: 231625קואורדינטה 
 Y: 735375קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 שימוש מסחרי לאזור תעשיה בעיר נצרת עלית. הוספת

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מאזור תעשיה לאזור תעשיה משולב במסחר.ייעוד שינוי 

 שינוי מרווחי בנייה ושינוי גובה בנייה.
 קרקע.ייעוד קביעת התכליות המותרות לכל 

 קביעת הוראות בנייה.
 קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעב, 9311ובילקוט הפרסומים  53/05/5055

 .51/05/5055, בתאריך 5190עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  58מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 01-9109111טלפון:  5113001
נצרת  59נצרת עילית, גלבוע בנייה מית לתכנון ולמקו

, וכל המעוניין רשאי 01-9119959טלפון:  51000עילית 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  עכו
מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 51212 ג/
 , עכו2141שם התכנית:שימוש חורג לג/ 
לחוק התכנון  518נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 מס': ת תכנית מפורטת עכו מופקדבנייה לתכנון ול

   55951 ג/
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 1505ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 עכו   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .51חלקות במלואן:  59005גוש: 
 .58חלקות במלואן:  59009גוש: 
 .13, 11, 15חלקות במלואן:  59055גוש: 
, 11 - 15, 31, 35, 30, 5חלקי חלקות:  59055גוש: 

13 ,501 ,555. 
 

 מטרת התכנית: 
קביעת התקופה המירבית לשימוש חורג בבניינים או 

 בקרקעות ולקיום הבנין כבנין חורג. 
החלטה בנושא: תקופת מקסימום לשימוש חורג בקרקע 

 591עד  519על פי סעיפים  1505ובבניינים מתוכנית ג/
 )להלן: החוק(.  5891 -לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה 

 

  -עיקרי הוראות התכנית:
קביעת מועד מרבי לשימוש חורג במבנים התפוסים  על 

ראל ידי בית החולים לבריאות הנפש "מזרע" משטרת יש
 ושטח בו מבנה מנדטורי נטוש. 

 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבני

י את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פ
ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

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

 5113001נצרת עילית  58מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 01-9109111טלפון: 

עכו  טלפון:  31כו, ויצמן עבנייה ועדה מקומית לתכנון ול
01-8819559 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  קרית שמונה
מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 16224 ג/
 שם התכנית:הגדלת אחוזי בנייה קריית שמונה

תכנון לחוק ה 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
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קרית שמונה מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול
   58910 ג/ מס': מקומית 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 51קרית שמונה רחוב: ארנון יישוב: 

 X: 254475קואורדינטה 
 Y: 791425קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .51חלקות במלואן:  53318גוש: 
 .51, 55חלקי חלקות:  53318 גוש:

 

 מטרת התכנית:
 שינוי זכויות בנייה על מנת לתת לגיטמציה למבנה קיים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 51%ותוספת  90% -ל 98% -. הגדלת אחוזי בנייה מ5

 שירות.
 . הגדלת תכסית.5
 3.5 -מ' ל 1 -. הקטנת קווי בנין הקובעים  בתכנית מ3

 מ'. 0 -מ' ל 3 -מ' ו מ 
 . קביעת הוראות למתן היתרי בנייה.1
 . הוספת קומה מתחת לכניסה הקובעת.1

 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבנ

על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע 
ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

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

 5113001נצרת עילית  58מחוז הצפון, מעלה יצחק 
למשרדי  . העתק ההתנגדות יומצא01-9109111טלפון: 

 31קרית שמונה, הרצל בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 01-9815111טלפון:  55058קרית שמונה 

 

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

בהתנגדויות לתכנית )סדרי נוהל בנייה התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 54222 ג/מס': מפורטת 
 רובע יזרעאל, עפולה שם התכנית:

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   50199 ג/ מס': מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 
 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 1/ 55599עפ/ מ/  שינוי
 55599ג/  שינוי
 55191ג/  שינוי
 55998ג/  שינוי
 53910ג/  שינוי
 58591ג/  שינוי
 5/ 55599עפ/ מק/  שינוי
 59911ג/  שינוי
 59899ג/  שינוי
 58599ג/  שינוי
 5/ 55599עפ/ מק/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 עפולה   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .59193, 59195, 59190, 59118גושים בשלמות: 

, 31 - 51, 51 - 55, 50 - 5חלקות במלואן:  59119גוש: 
10 ,15 ,11 - 95 ,93 ,91 ,98 ,13 ,11 - 19. 

 .11, 15חלקי חלקות:  59119גוש: 
 .530-555, 551-508, 501-5חלקות במלואן:  59195גוש: 
 .535, 559, 509חלקי חלקות:  59195גוש: 
 .59חלקות במלואן:  59199גוש: 
 .55, 59, 51חלקות: חלקי  59199גוש: 

 X: 229380קואורדינטה 
 Y: 724500קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
להסדיר את התנועה במתחם הן להולכי רגל הן לכלי 
רכב על ידי שינויים בכבישים, להוסיף שטחי ציבור על 

נקודתיים, קביעת הוראות בנייה וקביעת ייעוד ידי שינוי 
 זכויות בנייה, הגדלת צפיפות.

 

 הוראות התכנית:עיקרי 
שפ"פ, תוספת  תוספת שטחיעודי נקודתיים ]י. שינויי י5

 .[שטחים למבני ציבור
 . 91. ביטול חזית מסחרית לכביש 5
 . קביעת הוראות וזכויות בנייה.3
 . התאמת תכנון הכבישים לתוכניות גובלות. 1
 . תוספת זיקת הנאה למעבר להולכי רגל ולמעבר כלי רכב. 1
 . ביטול חובת בניית חניון תת קרקעי למגרשי המגורים. 9
 .59899. הטמעת תוכנית מאושרת ג/ 1

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9989ובילקוט הפרסומים  09/55/5053

 .58/55/5053, בתאריך 5131
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  58מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 01-9109111טלפון:  5113001
עפולה  11עפולה, חנקין יהושע בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין 01-9150311טלפון:  59500
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט ובאתר
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 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  צפת
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 54212 ג/מס': מפורטת 
 , צפת22תכנית מפורטת חלקה  שם התכנית:

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   50151 ג/ מס': מקומית ברמה מפורטת 
איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה:

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 591ג/  שינוי
 155ג/  שינוי

 55951ג/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 צפת   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .19חלקות במלואן:  53981גוש: 

 X: 247825קואורדינטה 
 Y: 764350קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 הוספת יחידת דיור )קיימת( בתחום התכנית.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 וחלוקה בהסכמה.. איחוד 5
בתא שטח  11.11%-ל 30%-. הוספת זכויות בנייה מ5

 .505בתא שטח  15.89% -ל 30%-, ומ505
 . הגדלת צפיפות.3
בתא שטח  11.11% -ל 51%-. הגדלת תכסית מ1

 .505בתא שטח  10% -ל 51%-, ומ505
 . שינויים בקווי בניין.1

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9185ובילקוט הפרסומים  55/01/5051

 .51/01/5051, בתאריך 1009
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  58מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 01-9109111טלפון:  5113001
צפת  טלפון:  1צפת, ירושלים בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 01-9851191
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  אצבע הגליל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה 

 51415 ג/מס': מפורטת 
 מרכז מסחר, תעסוקה ותיירות  שם התכנית:

 חצור הגלילית
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –בניה, התשכ"ה וה
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
אצבע הגליל מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

   55055 ג/ מס': ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 1959ג/  שינוי
 55011ג/  כפיפות
 1/ ב/ 31תמא/  כפיפות
 31תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 31תמא/  כפיפות
 3959ג/  כפיפות
 8/ 5תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 חצור הגלילית   .יישוב: 

 .80צומת הכניסה לחצור הגלילית מכביש 
 X: 252260קואורדינטה 
 Y: 764970קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .51 - 51חלקות במלואן:  53811גוש: 
 .55 - 50חלקי חלקות:  53811גוש: 

 

 מטרת התכנית:
תיירות וספורט המהווה  תעסוקה, הקמת מרכז מסחר,

בתכנית  המתאר לישוב  3תכנית מפורטת למתחם יד' 
 .59115ג/ 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
הקרקע החקלאית למרכז מסחר תעסוקה ייעוד א. שינוי 
 ותיירות.

 ב. קביעת זכויות והוראות בנייה.
 ג. הסדרת פתרון תנועה וחניה.

 עיצוב ארכיטקטוני.ד. הגדרת הנחיות 
 ה. קביעת תנאים למתן התרי בנייה.

 ו. הסדרת פיתרון למעבר תשתיות חשמל.
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כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
אחר הרואה  ן או בכל פרט תכנוניימעוניין בקרקע, בבני

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

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

 5113001נצרת עילית  58מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 01-9109111טלפון: 

אצבע הגליל, חצור בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 01-9900011טלפון:  ,הגלילית

 

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

נוהל בהתנגדויות לתכנית )סדרי בנייה התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 54022 ג/מס': מפורטת 
הרחבה ד'  06תכנית מפורטת חלקה  שם התכנית:

 ראש פינה
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   50399 ג/ מס': מקומית ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 התכנית מספר סוג היחס
 1111ג/  שינוי

 9900ג/  כפיפות
 1/ ב/ 31תמא/  כפיפות
 51תמא/  כפיפות
 8/ 5תממ/  כפיפות
 31תמא/  כפיפות
 5/ 01/ 9תרשצ/  כפיפות
 59110ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 58ראש פינה רחוב: הורד יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .18חלקות במלואן:  53815גוש: 
 .19חלקי חלקות:  53815גוש: 

 X: 250560קואורדינטה 
 Y: 763460קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 הגדלת זכויות בנייה למגורים

 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
. הגדלה זו 15% -ל  51.11% -.הגדלת אחזוי בנייה מ 5

 מ"ר זכויות בנייה. 595.51מוסיפה 
למטרות  . הגדלת היחס בין שטחים עיקריים לשטחים5

 שירות.
 מ"ר. 5,581 -מ"ר ל 890 -. הגדלת גודל מגרש מינימלי מ3
 (.31%מ"ר ) 109.89 -מ"ר ל 330 -. הגדלת תכסית מ1
 . הוספת קומה מתחת למפלס הכניסה הקובעת.1

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9138ובילקוט הפרסומים  03/05/5051

 .50/05/5051בתאריך , 3518
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  58מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 01-9109111טלפון:  5113001
אצבע הגליל,   חצור הגלילית  בנייה מקומית לתכנון ול

ם , וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימי01-9900011טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  גבעות אלונים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה 

 54620 ג/מס': מפורטת 
 אעבלין -אזור גידול בעלי חיים  שם התכנית:

לחוק התכנון  98 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף
, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –ניה, התשכ"ה והב

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
גבעות אלונים מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

   50893 ג/ מס': ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 9999ג/  שינוי
 31תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 אעבלין   .יישוב: 

 X: 215850קואורדינטה 
 Y: 748450קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .91במלואן: חלקות  55588גוש: 
 .11, 93 - 95, 11 - 15, 11 ,19חלקי חלקות:  55588גוש: 

 

 מטרת התכנית:
קרקע חקלאית לאזור מבני משק לגידול בעלי ייעוד שינוי 

 חיים )חזירים(, ודרך.
 אזור מבני משק לגידול בעלי חיים)חזירים( לדרך.ייעוד שינוי 

 שימושים שלא  מופעים בתכנית יהוו סטיה ניכרת.
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 עיקרי הוראות התכנית:
 קביעת הוראות בנייה לכל השימושים.

מתן הנחיות והוראות לשמירת איכות הסביבה ותנאים 
 תברואתיים.

 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יימעוניין בקרקע, בבנ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

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

 5113001נצרת עילית  58מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 01-9109111טלפון: 

גבעות אלונים, שפרעם  בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 01-8105051טלפון: 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה וההתכנון 
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 54226 ג/מס': מפורטת 
משצ"פ למגורים, איחוד ייעוד שינוי  שם התכנית:

 קוי בניין, שפרעםוחלוקה ללא הסכמה, הקטנת 
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   50118 ג/ מס': מקומית ברמה מפורטת 

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

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 58999ג/  שינוי
 55393ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שפרעם.יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .59 - 51חלקות במלואן:  50301גוש: 

 X: 216125קואורדינטה 
 Y: 745525קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
משצ"פ למגורים ג' והקטנת קווי בניין לצורך ייעוד שינוי 

יצירת מסגרת תכנונית למתן היתרים ולאישור מבנים 
 בשטח התכנית.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים.5
 משצ"פ למגורים ג'.ייעוד . שינוי 5
 . הקטנת קווי בניין עפ"י בינוי קיים, כמסומן בתשריט.3
 . קביעת הוראות למתן היתרי בנייה.1

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9185ובילקוט הפרסומים  55/01/5051

 .51/01/5051, בתאריך 1051
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  58מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 01-9109111טלפון:  5113001
גבעות אלונים,   שפרעם  טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 01-8105051
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 . www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  גבעות אלונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
 51421 ג/מס': 

 כאוכב- 24 -ו  02הסדרת דרכים מס'  שם התכנית:
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 – והבניה, התשכ"ה
   55095 ג/ מס': מפורטת ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 55519ג/  שינוי
 51901ג/  שינוי
 3/ 9191מש/ מק/  שינוי
 5/ 9191מש/ מק/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 היג'א   .-כאוכב אבו אליישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .51, 55, 51 - 1חלקי חלקות:  51981גוש: 

 X: 223600קואורדינטה 
 Y: 748850קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
כאוכב לפי גדרות קיים  11+ 90שינוי תואי דרכים מס' 

 כאוכב.בשטח בכפר 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 לפי גדרות קיימות. 11+90. שינוי תואי דרך מס' 5

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9111ובילקוט הפרסומים  01/01/5051

 .50/03/5051, בתאריך 1195
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  58הצפון, מעלה יצחק מחוז בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 01-9109111טלפון:  5113001
גבעות אלונים,   שפרעם  טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 01-8105051
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  הגלבוע
מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 51521 ג/
 , 26שינויים נקודתיים בנחלה  שם התכנית:

 כפר יחזקאל
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –בניה, התשכ"ה וה
ובמשרדי הועדה המקומית מחוז הצפון בנייה לתכנון ול
 מס': הגלבוע מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

   55595 ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 9591ג/  שינוי
 

 בתכנית ומקומם:השטחים הכלולים 
 כפר יחזקאל.יישוב: 

 X: 233500קואורדינטה 
 Y: 719250קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .515חלקות במלואן:  53091גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הקיימת בשטח ע"י שינוי במבנה בנייה לגיטימציה ל

חקלאי למגורים בנחלה וזאת ללא ייעוד הגיאומטרי בין 
 וייעוד.ייעוד שינוי בסך הכל השטחים של כל 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
. ניוד שטחים בין הייעודים חקלאי ומגורים בחלקה 5

ע"י ניוד שטחים בין היעודים חקלאי  53091גוש  518
ייעוד וייעוד ומגורים ללא שינוי בשטח הכולל של כל 

 בחלקה. 
 . שינוי בקווי בניין בהתאם למסומן מתשריט.5

 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבנ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

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

 5113001נצרת עילית  58מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 01-9109111טלפון: 
עין חרוד  הגלבוע,בנייה ועדה מקומית לתכנון ול

 01-9133531)מאוחד(  טלפון: 
 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  הגליל המזרחי

מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
 54215 ג/

 פארק במתחם המועצה המקומית  שם התכנית:
 כפר תבור

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –בניה, התשכ"ה וה

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
הגליל המזרחי מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול
   50955 ג/ מס': מקומית 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 50510ג/  שינוי
 1119ג/  שינוי

 8/ 5תממ/  כפיפות
 31תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 31תמא/  כפיפות

 / ג55/ 3תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כפר תבור   .יישוב: 

 X: 239675קואורדינטה 
 Y: 732375קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .551חלקי חלקות:  51031גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הסדרת שימושים קיימים בפועל פארק ציבורי מגרש 

 )קיוסק( ודרךמסחרי 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 ממסחר לפארק ציבורי מסחר ודרך מוצעתייעוד שינוי 

 הגדרת זכויות והוראות בנייה.
 הגדרת קווי בנין.

מ'  51 -מ' ל 500 -מ 91הקלה בקו בנין של דרך ראשית 
 דרך.ייעוד מ' עבור  51 -מסחר, וייעוד עבור 

 

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

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

ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 
ה המאוחרת בין הפרסומים ממועד פרסומה של ההודע

בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע
 5113001נצרת עילית  58מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 01-9109111טלפון: 
הגליל המזרחי,   כפר בנייה ועדה מקומית לתכנון ול

 01-9115333טלפון:  51515תבור 
 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  הגליל המזרחי
מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 54210 ג/
תוספת שימושים בשטח מבני ציבור,  שם התכנית:

 כפר תבור
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –ניה, התשכ"ה והב
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
הגליל המזרחי מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול
   50953 ג/ מס': מקומית 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 50159ג/  שינוי
 305/ 50159מק/ גמ/  שינוי

 31תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 31תמא/  כפיפות
 8/ 5תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כפר תבור.יישוב: 

 X: 239875קואורדינטה 
 Y: 731925קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .13חלקות במלואן:  51035גוש: 
 .11, 15חלקי חלקות:  51035גוש: 
 .18חלקות במלואן:  51039גוש: 
 .91, 15 חלקי חלקות: 51039גוש: 

 

 מטרת התכנית:
ייעוד הגדרת זכויות בנייה בשני תאי שטח והתאמת ה

 לשימושים המוצעים.
 

 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
משטח למבני ציבור לשטחים פתוחים ייעוד שינוי 

 ומבנים ומוסדות ציבור.
 הגדרת זכויות בנייה.

 תוספת שימושים עבור מתקני משחק וחדרי טרנספורמציה.
 בניין בהתאם להחלטת הועדה המחוזית.שינוי קו 

 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבני

פי  את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על
ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

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

 5113001נצרת עילית  58מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 01-9109111טלפון: 

כפר תבור  הגליל המזרחי, בנייהועדה מקומית לתכנון ול
 01-9115333טלפון:  51515

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .5898 -ט סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"

 
 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  הגליל המזרחי

מס': הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
 54155 ג/

 משצ"פ למגורים, שיבליייעוד שינוי  שם התכנית:
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   50555 ג/ מס': מקומית 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 1931ג/  שינוי

 31תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 31תמא/  כפיפות
 31תמא/  כפיפות
 39תמא/  כפיפות
 53900ג/  כפיפות
 8/ 5תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שבלי אום אל גנם   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .91חלקות במלואן:  51551גוש: 
 .93חלקי חלקות:  51551גוש: 
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 X: 238400קואורדינטה 
 Y: 732600קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 .51551בגוש  91יעודי קרקע בחלקה יהסדרת 

 

 התכנית: עיקרי הוראות
 משצ"פ למגוריםייעוד שינוי 

 שינוי בקווי בנין.
 קביעת הוראות פיתוח ובינוי

 קביעת הוראות למתן היתרי בנייה
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9998ובילקוט הפרסומים  05/55/5053

 .01/55/5053, בתאריך 5551
 

עדה המחוזית התכנית האמורה נמצאת במשרדי הו
נצרת עילית  58מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 01-9109111טלפון:  5113001
כפר תבור  יל המזרחי,הגלבנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין 01-9115333טלפון:  51515
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

 הפנים משרד של נטרנטהאי לקהל, ובאתר
www.pnim.gov.il. 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  הגליל המזרחי
מס': הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 54242 ג/
הגדלת אחוזי בנייה, אישור קווי בניין  שם התכנית:

 קיימים וגזוזטרה החורגת לתוואי דרך, טורעאן
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   50901 ג/ מס': מקומית 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 9191ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 טורעאן   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .59חלקות במלואן:  59935גוש: 
 .19, 30, 51 - 51חלקי חלקות:  59935גוש: 

 X: 235300קואורדינטה 
 Y: 742490קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 התאמת זכויות בנייה למצב הקיים והסדרת חניה.

 

 הוראות התכנית:עיקרי 
 שינוי קויי בניין, והתאמתם למצב הקיים בפועל.

 -ל 599%-מ 003הגדלת אחוזי בנייה בתא שטח 
553%. 

 .10% -ל 19% -מ 003הגדלת תסית קרקע בתא שטח 
 .9-ל 1 -הגדלת מס' יח"ד מותרות בשטח התכנית מ

 הסדרת חניה.
 הקטנת גודל מגרש מזערי.

לקומת  003שטח התרהת גזוזטרה )קונזולה( בתא 
 המגורים העליונות מעל המדרכה בתוואי הדרך.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9115ובילקוט הפרסומים  01/05/5051

 .01/05/5051, בתאריך 3930
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  58מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 01-9109111טלפון:  5113001
כפר תבור  הגליל המזרחי,בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין 01-9115333טלפון:  51515
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  הגליל המזרחי
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 54202 ג/מס': 
 משפ"פ למגורים ייעוד שינוי  שם התכנית:

 והצרת דרך מקומית, כפר תבור
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   50131 ג/ מס': מפורטת ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 500/ 1119גמ/ מק/  שינוי
 8581ג/  שינוי

 511/ 1119גמ/ מק/  כפיפות
 8/ 5תממ/  כפיפות
 31תמא/  כפיפות
 39תמא/  כפיפות

 / ג55/ 3תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כפר תבור   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .558, 51 ,53, 59 ,51, 51חלקי חלקות:  51031גוש: 

 X: 239825קואורדינטה 
 Y: 732900קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
והצרת דרך  הגדלת מגרש מגורים על חשבון שפ"פ

 סמוכה.
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 עיקרי הוראות התכנית:
 191קבלת הקלה מהמועצה הארצית קו בניין מכביש 

 מ' )הקלה מקו בניין צידי( 31 -מ' ל 90-מ
 מגורים.ייעוד הקטנת קו בניין צידי ב

 מ'( 81שטח שפ"פ למגורים.)ייעוד שינוי 
 קביעת תכסית.

המ'  5מ' ושינוי  9מ' לרוחב  9הצרת כביש פנימי מרוחב 
 דרך לשצ"פ.ייעוד מ

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9185ובילקוט הפרסומים  01/01/5051

 .51/01/5051, בתאריך 1051
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  58עלה יצחק מחוז הצפון, מבנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 01-9109111טלפון:  5113001
הגליל המזרחי,   כפר תבור בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין 01-9115333טלפון:  51515
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  הגליל המרכזי
מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 51022 ג/
המשך פיתוח איזור תעשיה דרומה,  שם התכנית:

 ג'וליס
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –בניה, התשכ"ה וה
ובמשרדי הועדה המקומית מחוז הצפון בנייה לתכנון ול
הגליל המרכזי מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

   55319 ג/ מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 1901ג/  שינוי
 

 בתכנית ומקומם: השטחים הכלולים
 ג'וליס.יישוב: 

 X: 216150קואורדינטה 
 Y: 760050קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .539, 83 - 85, 39חלקות במלואן:  59110גוש: 
, 95, 13, 15, 38, 31 ,39חלקי חלקות:  59110גוש: 

93 ,91 ,538. 
 .505, 93חלקי חלקות:  59115גוש: 
 .10, 1 - 5חלקי חלקות:  59119גוש: 
 .1חלקי חלקות:  59118גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 המשך פיתוח אזור תעשיה ג'וליס לכיוון דרום.

 עיקרי הוראות התכנית:
משטח ללא תכנון מפורט לשטח תעשיה ייעוד שינוי  -

 קלה ומלאכה.
 הוספת דרכים חדשות. -
 קביעת הוראות בנייה. -
 קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי. -

 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבנ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

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

 5113001נצרת עילית  58מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 01-9109111טלפון: 

הגליל המרכזי, עכו  בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 01-8855955טלפון: 

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  הגליל המרכזי

מס': הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
 54102 ג/

 הקמת בית עלמיין צבאי אזרחי ירכא שם התכנית:
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   50511 ג/ מס': מקומית 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 50905ג/  שינוי
 3988ג/  שינוי

 3/ ב/ 31תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 31תמא/  כפיפות
 5/ 8/ 5תממ/  כפיפות
 31תמא/  כפיפות
 58תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ירכא.יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .91, 55, 59 - 51חלקי חלקות:  59988גוש: 
 .5חלקי חלקות:  59800גוש: 
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 X: 219200קואורדינטה 
 Y: 761350קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 מחקלאי לבית עלמין צבאי ואזרחי.ייעוד * שינוי 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 רחי.להקמת בית עלמין צבאי ואזייעוד * שינוי 

 * קביעת תכליות המותרות לכל ייעוד.
 * קביעת הוראות בנייה.

 * קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9199ובילקוט הפרסומים  51/03/5051

 .09/03/5051, בתאריך 1589
 

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
נצרת עילית  58מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 01-9109111טלפון:  5113001
 טלפון:  ,הגליל המרכזי, עכובנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 01-8855955
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 . www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  הגליל המרכזי

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
 54502 ג/מס': 

 ירכא שכונה מערבית שם התכנית:
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   50531 ג/ מס': מפורטת ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 9110ג/  שינוי
 1198ג/  שינוי
 59158ג/  שינוי
 51011ג/  שינוי
 1000ג/  שינוי
 1119ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ירכא   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .558חלקות במלואן:  59181גוש: 
 .81 - 89, 95חלקי חלקות:  59181גוש: 
 .95, 1 - 5חלקי חלקות:  59991גוש: 
 .50, 59, 53חלקות במלואן:  59999גוש: 
 .95, 58, 51 - 51, 55חלקי חלקות:  59999גוש: 
 .90, 11 - 11, 9, 3 - 5חלקי חלקות:  59989גוש: 

 

 X: 217700קואורדינטה 
 Y: 762650קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 תכנון שכונה חדשה למגורים.

 תכנון מתחם לפונקציות ציבוריות.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 חלוקה למגרש בנייה. 

רשים התווית דרכים ויצירת דרכי גישה לכל המג
 בתוכנית החדשה. 

הסדרת מערכת המרחב הציבורי והקצאת שטחים 
מבנה חינוך ושטחים  מבני ציבור, לשירות הציבור:

 פתוחים מסוגים שונים. 
 קביעת הוראות בנייה. 

 קביעת הוראות לבנייה משמרת נגר עילי.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9150ובילקוט הפרסומים  01/08/5053

 .08/55/5053, בתאריך 5815
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  58מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 01-9109111טלפון:  5113001
הגליל המרכזי,   עכו  טלפון: בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 01-8855955
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  הגליל העליון
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 51450 ג/מס': מפורטת 
 שינוי הוראות וזכויות בנייה, שאר יישוב שם התכנית:

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –ניה, התשכ"ה והב

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
הגליל העליון מופקדת תכנית מתאר בנייה וללתכנון 

   55051 ג/ מס': מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 1889ג/  שינוי
 13ג/  שינוי
 038גע/ מק/  שינוי

 8/ 5תממ/  כפיפות
 31תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 31תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שאר יישוב.יישוב: 

 X: 261025קואורדינטה 
 Y: 792950קואורדינטה 
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 גושים וחלקות:
 .39חלקי חלקות:  53310גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 קיימת.שינוי בהוראות וזכויות בנייה לצורך הסדרת בנייה 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 . הגדלת אחוזי בנייה.5
 . שינוי קוי בניין.5
 . קביעת הוראות למתן היתרי בנייה.3

 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
בכל פרט תכנוני אחר הרואה ן או ימעוניין בקרקע, בבני

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

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

 5113001נצרת עילית  58מחוז הצפון, מעלה יצחק 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 01-9109111טלפון: 

הגליל העליון,   ראש פינה בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 01-9959313טלפון:  55500

 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה כנון וההת
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  יזרעאלים

מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 51002 ג/

 הגדלת זכויות בנייה מושב ציפורי שם התכנית:
 לחוק התכנון 98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –הבניה, התשכ"ה ו
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 מס': יזרעאלים מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

   55111 ג/
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 8011ג/  שינוי
 55/ 8011מק/ יז/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 550צפורי רחוב: ציפורי יישוב: 

 חלק דרום מערבי של מושב ציפורי
 X: 226100קואורדינטה 
 Y: 738675קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .9חלקות: חלקי  51959גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 מושב ציפורי -הגדלת זכויות בנייה במגרש  

 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר נוספים לשטח  10 -הגדלת זכויות בנייה במגרש ב

 עיקרי.
 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבנ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

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

 5113001נצרת עילית  58הצפון, מעלה יצחק מחוז 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 01-9109111טלפון: 

 59550יזרעאלים, עפולה בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 01-9158990טלפון: 

 

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

הן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות את העובדות שעלי
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מבוא העמקים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
 51422 ג/מס': מפורטת 

 למגורים, כפר כנא משצ"פייעוד שינוי  שם התכנית:
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   55091 ג/ מס': מקומית ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 אות:המתייחסת לתכניות הב

 מספר התכנית סוג היחס
 9199ג/  שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כפר כנא   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .10חלקי חלקות:  51391גוש: 
 .15, 51חלקי חלקות:  51389גוש: 

 X: 232550קואורדינטה 
 Y: 739750קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 בעבר היתרים.הסדרת מגרשי מגורים שלגביהם הוצאו 
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 עיקרי הוראות התכנית:
 משצ"פ למגורים.ייעוד שינוי 

 החלת סעיף מבנים קיימים על המבנים בתחום התכנית.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9111ובילקוט הפרסומים  59/03/5051

 .50/03/5051, בתאריך 1119
 

עדה המחוזית התכנית האמורה נמצאת במשרדי הו
נצרת עילית  58מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 01-9109111טלפון:  5113001
נצרת  1מבוא העמקים, ציפורן בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי 01-9199191טלפון:  51000עילית 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מטה אשר
 12600 ג/מס': הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

הרחבת אתר הטמנה וטיפול בפסולת,  שם התכנית:
 קיבוץ עברון

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   51833 ג/ מס': מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 1390ג/  שינוי
 3911ג/  שינוי
 8189ג/  שינוי
 53518ג/  שינוי

 51815ג/  כפיפות
 9/ 5009חא/ מק/  כפיפות
 8/ 5תממ/  כפיפות
 31תמא/  כפיפות
 3/ ב/ 31תמא/  כפיפות
 / ד55/ 3תמא/  כפיפות
 53595ג/  כפיפות
 1811ג/  כפיפות
 5838ג/  כפיפות
 53595ג/  כפיפות

 1/ 59תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 עברון.יישוב: 

 

 וחלקות:גושים 
 .55, 55חלקי חלקות:  59511גוש: 
 .53, 9, 9חלקי חלקות:  59518גוש: 
 .35חלקות במלואן:  59193גוש: 
 .59, 59, 59, 55, 9חלקי חלקות:  59193גוש: 
 .53 - 55, 59 - 51, 5חלקות במלואן:  58811גוש: 

, 55, 59, 53 - 9, 9 - 1, 5חלקי חלקות:  58811גוש: 
51 - 51 ,51 - 59 ,30. 

 .55 - 50, 8, 9, 3 - 5חלקי חלקות:  58815גוש: 
 X: 211000קואורדינטה 
 Y: 765750קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
שטח הטמנה ייעוד הרחבת שטח מטמנה לצד שינוי -

 שמוצה לשטח חקלאי עם הוראות מיוחדות
 שטח להפרדת ומיון פסולת וטיפול בפסולת.ייעוד -
 בהתאם לקיים בשטח שינוי תוואי דרך פנימית באתר-
הגדרת שינויים בתחום ההשפעה בהתאם לשלביות  -

 מימוש האתר ושיקומו.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי אזור הטמנה לאזור פסולת, מתקנים הנדסיים -

 וחקלאי עם הנחיות 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
 שינוי דרך למתקנים הנדסיים ולקרקע חקלאית.-
 קרקע חקלאית לדרך ודרך לקרקע חקלאית. ייעוד שינוי -
ת הגדרת שימושים מותרים, זכויות בנייה ומגבלו -

 בנייה, 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.
הגדרת אזור מתקנים הנדסיים המיועד למתקני הפרדה -

 וטיפול בפסולת.
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעד, עמוד 9998ובילקוט הפרסומים  05/55/5053

 .01/55/5053, בתאריך 5535
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  58מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 01-9109111טלפון:  5113001
ד.נ גליל מערבי,     -אשר  מטהבנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 01-8918955טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 . www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
 
 

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מעלה הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
 54224 ג/מס': מפורטת 

 , 16קרקע בנחלה ייעוד שינוי  שם התכנית:
 פקיעין החדשה

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   50910 ג/ מס': מקומית ברמה מפורטת 
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 איחוד וחלוקה ללא איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 8813ג/  שינוי
 1115ג/  שינוי

 31תמא/  כפיפות
 8/ 5תממ/  כפיפות
 1/ ב/ 31תמא/  כפיפות
 1809ג/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 58פקיעין חדשה רחוב: פקיעין חדשה יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .18 - 19, 59חלקי חלקות:  58018גוש: 

 X: 230800קואורדינטה 
 Y: 765225קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
שטח למגורים ביישוב כפרי ולקרקע חקלאית עם ייעוד 

במושב פקיעין  58הנחיות מיוחדות בנחלה מס' 
 החדשה, ע"מ לאפשר:

 הקמתן של שתי יחידות דיור. -
 הקמת שש יחידות אירוח ובריכה לא מקורה. -
 הקמתו של מבנה לעיבוד תוצרת חקלאית. -
 

 עיקרי הוראות התכנית:
קרקע ממבני מגורים ושטח חקלאי למגורים ייעוד שינוי 

בישוב כפרי ולקרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות, ללא 
 שינוי בגודל אזור המגורים.

 קווי הבניין המאושרים.שינוי ב
 קביעת השימושים המותרים בכל תא שטח.

 קביעת זכויות והוראות בנייה.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9115ובילקוט הפרסומים  01/05/5051

 .01/05/5051, בתאריך 3911
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  58מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 01-9109111טלפון:  5113001
ד.נ מעלה הגליל,   -הגליל מעלהבנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין 01-8818918טלפון: , מעונה
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

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

 54002 ג/מס': מפורטת 
 שם התכנית:רפורמה לולים מושב חזון

לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   50119 ג/ מס': מקומית ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 1985ג/  שינוי
 9110ג/  שינוי
 55359ג/  שינוי
 51038ג/  שינוי

 1/ ב/ 31תמא/  כפיפות
 50/ ד/ 50תמא/  כפיפות

 8/ 5תממ/  אישור ע"פ תמ"מ
 31תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 חזון   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .9חלקות במלואן:  51111גוש: 
 .1 - 5חלקי חלקות:  51111גוש: 
 .50 - 9, 9, 1חלקות במלואן:  51119גוש: 
 .59, 59 - 53, 55, 1, 1, 3 - 5חלקי חלקות:  51119גוש: 
 .51, 53, 1 - 3, 5חלקי חלקות:  51111גוש: 
 .1חלקות במלואן:  51119גוש: 
 .55, 55, 3 - 5חלקי חלקות:  51119גוש: 
 .59 - 51חלקי חלקות:  59913גוש: 
 .55 - 50חלקי חלקות:  59911גוש: 
 .5חלקי חלקות:  59919גוש: 

 X: 237000ואורדינטה ק
 Y: 756700קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת חוות לולי הטלה במטרה 
 ליישם את עקרונות הרפורמה בענף ההטלה שתאפשר:

א. בניית חוות לולים חדישות לאיכלוס מטילות, תוך קביעת 
, שמירת המרחב אות בהתייחס לשימושי קרקע רגישיםהור

 הפתוח, לשיפור התנאים הסביבתיים בישוב. 
 ב. פירוק מבוקר של לולים ישנים, על מטרדיהם. 

ג. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית או ביטולה / 
 פקיעת תוקפה

ד. קביעת מנגנון לפקיעת תוקפה של התכנית, ומתן 
 אפשרות לפיתוח מושכל ורגיש לסביבה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קרקע כדלקמן:ייעוד א. קביעת 

. לשטחים למבני משקף בהם תותר הקמת לולי 5
 הטלה, על מתקניהם. 

 . לקרקע חקלאית.5
 . ולדרך. 3

 

 ב. חלוקת תחום התכנית לתאי שטח. 
ג. קביעת זכויות והוראות בנייה, והתכליות והשימושים 

 המותרים בכל תא שטח. 
להקמת לולי ד. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי 

 הטלה בכל תא שטח, תשתיות הנדסיות ודרכים. 
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 ה. קביעת הוראות נופיות וסביבתיות בתחום התכנית. 
כולל תשתיות  ו. קביעת הוראות לפיתוח תאי השטח,

 הנדסיות, דרכים, ביוב, ניקוז וכיוצ"ב. 
 ז. קביעת הוראות להריסה ולפינוי לולים ישנים קיימים. 

 ח. קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה בתחום התכנית. 
 ט. קביעת שלבים והתניות לביצוע התכנית.

י. קבלת אישור לבינוי המוצע בשטח למבני משק 
 .31לתמ"א  9.5.3( לפי סעיף 509הדרומי )תא שטח 

משטח שמורות וגנים ייעוד יא. קבלת אישור לשינוי 
( לפי 505לשטח למבני משק הצפון מערבי )תא שטח 

 .31לתמ"א  8.1.1סעיף 
למבני משק עבור חוות ייעוד יב. קבלת אישור לשינוי 

( 509הלוים המוצעת בדרום מזרח הישוב )תא שטח 
 .8/5לתמ"מ  1.5.3לפי סעיף 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 9951ובילקוט הפרסומים  59/01/5053

 .55/01/5053, בתאריך 9915
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  58מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 01-9109111טלפון:  5113001
 53850מרום הגליל,   מירון בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 01-9858909טלפון: 
 דים האמורים פתוחים לקהל, ובאתרובשעות שהמשר

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 

 מחוז: צפון, מרחבי תכנון מקומי:
  מטה אשר, מעלה נפתלי, מעלה הגליל

מס': הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
 16200 ג/

קרקע ייעוד מושב עין יעקב קביעת  שם התכנית:
 למבני משק להסדרת לולי הטלה

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –בניה, התשכ"ה וה

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
ד.נ גליל מערבי, מעלה -מטה אשר בנייה לתכנון ול

ד.נ מעלה הגליל, מעלה נפתלי מופקדת תכנית -הגליל
   58131 ג/ מס': מתאר מקומית 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 8813ג/  שינוי
 9110ג/  שינוי
 51195ג/  שינוי
 51190ג/  שינוי

 8/ 5תממ/  אישור ע"פ תמ"מ
 31תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 עין יעקב   .יישוב: 

 X: 224875קואורדינטה 
 Y: 769000קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .51, 53 - 1, 1 - 3, 5חלקי חלקות:  59151גוש: 
 .51 - 53חלקי חלקות:  59159גוש: 
 .55 - 55חלקי חלקות:  59151גוש: 
 .59, 59, 1חלקות במלואן:  59159גוש: 
 .51, 1 - 1, 3חלקי חלקות:  59159גוש: 
 .9 - 1חלקי חלקות:  59158גוש: 
 .51 - 55חלקות במלואן:  59150גוש: 
 .30, 51, 51 ,51, 55 - 8, 5חלקי חלקות:  59150גוש: 
 .591, 593, 595, 501חלקי חלקות:  58988גוש: 

 

 מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת חוות לולי הטלה במטרה 

 ליישם את עקרונות הרפורמה בענף הטלה שתאפשר:
א. בניית חוות לולים חדישות לאיכלוס מטילות תוך 

אות בהתייחס לשימושי קרקע רגישים שמירת קביעת הור
 המרחב הפתוח לשיפור התנאים הסביבתיים בישוב

 ב. פירוק מבוקש של לולים ישנים על מטרדיהם
ג. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית או לביטולה 

 פקיעת תוקפה
ד. קביעת מנגנון לפקיעת תוקפה של התכנית ומתן 

 אפשרות לפיתוח מושכל ורגיש לסביבה
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 קרקע כדלקמן:ייעוד א. קביעת 

. לשטחים למבני משק בהם תותר הקמת לולי הטלה 5
 על מתקניהם

 . לקרקע חקלאית.5
 . לתעלה3

 ב. חלוקת תחום התכנית לתאי שטח
ג. קביעת זכויות והוראות בנייה והתכליות והשימושים 

 המותרים בכל תא שטח
אדריכלי להקמת לולי  ד. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב

 הטלה בכל תא שטח תשתיות הנדסיות ודרכים
 ה. קביעת הוראות נופיות וסביבתיות בתחום התכנית

ו. קביעת הוראות לפיתוח תאי השטח כולל תשתיות 
 הנדסיות דרכים ביוב ניקוז וכיוצ"ב

 ז. קביעת הוראות להריסה ולפניוי לולים ישנים קיימים
 רי בנייה בתחום התכנית. ח. קביעת תנאים להוצאת הית

 ט. קביעת שלבים והתניות לביצוע התכנית
 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבנ

התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי 
ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 

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

 5113001נצרת עילית  58מחוז הצפון, מעלה יצחק 
 . העתק ההתנגדות יומצא למשרדי01-9109111טלפון: 

ד.נ גליל -מטה אשר בנייה ועדה מקומית לתכנון ול
 01-8918955טלפון: מערבי, 
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מעלה  ד.נ-מעלה הגלילבנייה ועדה מקומית לתכנון ול
ועדה מקומית , 01-8818918טלפון:  ,הגליל, מעונה

-מעלות 5מעלה נפתלי, האורנים בנייה לתכנון ול
 01-8819030טלפון:  51815תרשיחא 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מעלה נפתלי
מס': שור תכנית מתאר מקומית הודעה בדבר אי

 54220 ג/
 - 06שינוי בזכויות והוראות בנייה בחלקה  שם התכנית:

 בבית גא'ן
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   50113 ג/ מס': מקומית 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 1119ג/  שינוי
 991ג/  שינוי

 59913ג/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 בית ג'ן   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .18חלקות במלואן:  55015גוש: 
 .551חלקות: חלקי  55015גוש: 

 X: 234250קואורדינטה 
 Y: 763575קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 שינוי בהוראות וזכויות הבניה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 .590%-ל 90% -. הגדלת זכויות בנייה מ5
. קביעת קווי בניין ע"פ קונטור המבנה הקיים כמסומן 5

 בתשריט.
 קומות. 3 -ל 5-. הגדלת מס' קומות מ3
 הגדלת גובה מבנה.. 1
 . הגדלת צפיפות לדונם.1
 . קביעת הוראות למתן היתרי בנייה.9

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9115ובילקוט הפרסומים  51/05/5051

 .01/05/5051, בתאריך 3919
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  58ון, מעלה יצחק מחוז הצפבנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 01-9109111טלפון:  5113001

 5מעלה נפתלי, האורנים בנייה מקומית לתכנון ול
, וכל 01-8819030טלפון:  51815תרשיחא -מעלות

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

 .www.pnim.gov.il הפנים 
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מעלה נפתלי
מס': הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 54206 ג/
שינוי קו בניין והגדלת אחוזי בנייה,  שם התכנית:

 תכסית קרקע ותוספת קומה, בית ג'אן
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   50118 ג/ מס': מקומית 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 991ג/  שינוי

 59913ג/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 בית ג'ן   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .83חלקות במלואן:  58111גוש: 
 .531חלקי חלקות:  58111גוש: 

 X: 235175קואורדינטה 
 Y: 763275קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 , בית ג'ן83שינוי בהוראות וזכויות בנייה בחלקה 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 510%-ל 15% -הגדלת אחוזי בנייה מ

 שינוי קו בניין כמסומן בתשריט
 יח"ד/ דונם. 9-יח"ד/ דונם ל 1-הגדלת צפיפות לדונם מ

 .3-ל 5-הגדלת מס' קומות מ
 הגדלת גובה מבנה.

  10% -ל  39% -הגדלת תכסית קרקע מ 
 קביעת הוראות למתן היתר בנייה.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9115ים ובילקוט הפרסומ 51/05/5051

 .01/05/5051, בתאריך 3919
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  58מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 01-9109111טלפון:  5113001
 5מעלה נפתלי, האורנים בנייה מקומית לתכנון ול

, וכל 01-8819030טלפון:  51815תרשיחא -מעלות
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 

 משרד של האינטרנט האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.il הפנים 
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 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מעלה נפתלי
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 54222 ג/מס': 
  למלונאותקרקע ייעוד שינוי  שם התכנית:

 מעיליא -)אכסון מלונאי( 
לחוק התכנון  551נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   50119 ג/ מס': מפורטת ברמה מפורטת 

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

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: המתייחסת

 מספר התכנית סוג היחס
 9589ג/  כפיפות
 5/ 55תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 31תמא/  כפיפות
 31תמא/  כפיפות

 8/ 5תממ/  אישור ע"פ תמ"מ
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מעיליא   .יישוב: 

 

 גושים וחלקות:
 .39חלקי חלקות:  59959גוש: 
 .51חלקות במלואן:  59915גוש: 
 .95, 5חלקי חלקות:  59915גוש: 

 X: 223400קואורדינטה 
 Y: 770700קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 51"  בת aלאפשר הקמת מלונית חדרים ברמה "

 יחידות אכסון במעליא
 

 עיקרי הוראות התכנית:
משטח ללא תכנון מפורט למלונאות )אכסון ייעוד שינוי 

 מלונאי( שטח ציבורי פתוח ודרך
 מושים המותרים בכל תא השטחקביעת השי

 קביעת זכויות והוראות בנייה
( מתוכם 15.9%מ"ר ) 3910שטחי בנייה מירביים של 

 מ"ר למטרה עיקרית 5981
 11%קביעת תכסית קרקע = 

 קומות  1מ'  50קביעת גובה של 
 קביעת קווי בנין על פי המסומן בתשריט

 קביעת הוראות למתן היתרי בנייה
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעד, עמוד 9119ובילקוט הפרסומים  55/03/5051

 .05/01/5051, בתאריך 1991
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
נצרת עילית  58מחוז הצפון, מעלה יצחק בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 01-9109111טלפון:  5113001
 5מעלה נפתלי, האורנים בנייה מית לתכנון ולמקו

, וכל 01-8819030טלפון:  51815תרשיחא -מעלות
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 

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

 
 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:  מעלות תרשיחא
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה 

 54020 ג/מס': מפורטת 
 מעלות -תכנית שכונת אילנות  שם התכנית:

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –יה, התשכ"ה והבנ

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
שיחא מופקדת תכנית מעלות תרבנייה לתכנון ול

   50193 ג/ מס': מפורטת ברמה מפורטת 
תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד  איחוד וחלוקה:

 וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 1035ג/  שינוי
 5950ג/  שינוי
 51551ג/  שינוי
 1191ג/  שינוי

 55153ג/  פירוט
 55308ג/  פירוט
 9053ג/  פירוט

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 תרשיחא   .-מעלותיישוב: 

 X: 227000קואורדינטה 
 Y: 768000קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .31 ,33, 51, 3, 5חלקי חלקות:  59101גוש: 
 .59 - 5חלקות במלואן:  59159 גוש:
 .5חלקי חלקות:  58555גוש: 
 .53, 59חלקי חלקות:  58985גוש: 
 .5חלקות במלואן:  58985גוש: 
 .55, 5חלקי חלקות:  58985גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 יחידות דיור. 591 -נת מגורים בת כהקמת שכו

 הקמת פארק שכונתי והקצאת שטחים למבני ציבור.
 

 התכנית:עיקרי הוראות 
 קרקע מחקלאות ושצ"פ למגורים.ייעוד א. שינוי 

ב. שינוי והוספת יח"ד ע"י ביטול מגרשים מאושרים 
 וקביעת מגרשים חדשים למגורים.

 ג. תוספת ושינוי למערך הדרכים בתחום התכנית.
 ד. קביעת זכויות בנייה ליעודים השונים בתכנית.

 ה. קביעת הנחיות בינוי בהוראות התכנית.
 קביעת הנחיות לפיתוח השטח ותשתיות בתחום התכנית.ו. 

 

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

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
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ספיר מדיקל ישראל בע"מ
)ח"פ 51-276520-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.9.2014, בשעה 10.00, במשרד בא כוח החברה, 
רח' בן יהודה 242, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שי הראל, עו"ד
בא כוח החברה

פריימגור פרופרטיס בע"מ
)ח"פ 51-367186-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
 ,12 ונציה  קהילת  ברח'   ,17.00 בשעה   ,5.10.2014 ביום  תתכנס 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקים, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיורא ארד          רן רונן

ם י ק ר פ מ        

ח.כ אנרגיה והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-386870-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,10.10.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
ג'ת המשולש, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חכאם ותד, מפרק

קרן זכרון ברון
)ח"פ 51-359880-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
 ,9 11.00, ברח' דמשק אליעזר  14.10.2014, בשעה  ביום  תתכנס 
כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ברק,  בני 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שרה זולדן, מפרקת

ין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעוניין בקרקע, בבנ
הזכאי לכך על פי  את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל

ימים  90לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  500סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע
 5113001נצרת עילית  58מחוז הצפון, מעלה יצחק 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 01-9109111טלפון: 
מעלות תרשיחא, האורנים בנייה תכנון ולועדה מקומית ל

 01-8813930טלפון:  51815תרשיחא -מעלות 5
 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית בנייה התכנון וה
 .5898 -ות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט סמכוי

 

 אורי אילן
 יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז צפון

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

טאלק-הד ישראל בע"מ
)ח"פ 51-428520-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.9.2014, בשעה 10.00, במשרד בא כוח החברה, 
רח' בן יהודה 242, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שי הראל, עו"ד
בא כוח החברה

אופק ח.ד. בע"מ
)ח"פ 51-325624-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.9.2014, בשעה 10.00, במשרד בא כוח החברה, 
רח' בן יהודה 242, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שי הראל, עו"ד
בא כוח החברה
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מדרגל בע"מ
)ח"פ 51-087628-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תל   ,10 הארבעה  ברח'   ,11.00 בשעה   ,16.10.2014 ביום  תתכנס 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
יניב קהת, עו"ד, מפרק

פנום 4 השקעות בע"מ
)ח"פ 51-498772-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
ושות',  ג.מור  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,19.10.2014 ביום  תתכנס 
עורכי דין, רח' מדינת היהודים 85, ביזנס פארק, הרצליה פיתוח, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
יעל שטיין, מפרקת

עידנים מלונות בע"מ
)ח"פ 51-052268-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרד   ,14.00 בשעה   ,26.10.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' העיט 13, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יובל גיא, מפרק

מוניות יונתן בע"מ
)ח"פ 51-478060-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 27.10.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
סופי של המפרק,  דוח  29/18, אשדוד, לשם הגשת  העצמאות 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מאיר חן, מפרק

קיי.אם.די אחזקות )2007( בע"מ
)ח"פ 51-400797-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 29.10.2014, בשעה 9.00, במשרדי המפרק, רח' 
אריה גלבלום 5א, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ירון ברקת, מפרק

 מרכז ארצי לנפגעים שיקום הדרכה ופיצויים 
ליחידים ועסקים בע"מ

)ח"פ 51-272839-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תל   ,64 אוסישקין  ברח'   ,16.00 בשעה   ,2.11.2014 ביום  תתכנס 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
רון טלמור, עו"ד, מפרק

הליוס - אקלים אנרגיה תיב"מ וארכיטקטורה בע"מ
)ח"פ 51-255486-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,2.11.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,50 אינטרנשיונל 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אברהם יזיאורו, מפרק

חי פה בע"מ
)ח"פ 51-395091-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
יסמין  רח'  10.00, אצל המפרק,  2.11.2014, בשעה  ביום  תתכנס 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  נשר,   ,1/2
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסי דורון, מפרק
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ש.ש.א.ש בע"מ
)ח"פ 51-261336-6(

)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 
החברה,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,7.10.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' משה שרת 15, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמואל שטאנג, מפרק  

לב הקונגרסים בע"מ
)ח"פ 51-353033-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 5.10.2014, בשעה 16.30, במשרדי המפרק, רח' מנוחה 
סופי של המפרק, המראה  דוח  רחובות, לשם הגשת  ונחלה 14ב, 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צביקה כספי, עו"ד, מפרק  

פנדה דיימונדס בע"מ
)ח"פ 51-433385-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 7.10.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' תובל 36, 
רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
רועי רחמים, עו"ד, מפרק  

קבוצת פ.ק.ל בע"מ
)ח"פ 51-462968-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.10.2014, בשעה 14.00, אצל המפרק, רח' המלך 
ג'ורג' 16ג, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גולן בוכריס, עו"ד, מפרק  

שני - שמאות מקרקעין בע"מ
)ח"פ 51-445694-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2.11.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' הגנים 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  צופית,   ,22
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יורם יפה, מפרק

משאבים - ניהול משקי מים בע"מ
)ח"פ 51-410092-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2.11.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' הגר"א 
19, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלי חנין, מפרק

די.אי.פי תעשיות פלסטיק בע"מ
)ח"פ 51-441819-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 19.10.2014, בשעה 19.00, אצל המפרק, רח' רב אשי 
8, ירושלים 93309, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יאיר גליס, מפרק

מ.ע. נדל"ן נס ציונה 2011 בע"מ
)ח"פ 51-443815-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
 ,2 ויצמן  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,5.10.2014 ביום   תתכנס 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

משה לרר, מפרק  




