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הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965

הודעה לפי החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים 
לדיור )הוראות שעה( התשע"ד-2014,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

מחוז ירושלים

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: הראל

הודעה בדבר אישור תכנית מועדפת לדיור מס': 
תמל/ 1065

שם התכנית: אבו גוש - רובע מערבי
הבנייה  לקידום  לחוק   21 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשע"ד-2014,  שעה(  )הוראות  לדיור  מועדפים  במתחמים 
הוראות   1065 תמל/  מס':  לדיור  מועדפת  תכנית  אישור  בדבר 

- 56 תשריט - 41
הבעלים  כל  הסכמת  ללא  חלוקה  ו/או  איחוד  וחלוקה:  איחוד 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
תמא/ 22 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: אבו גוש

תחנת  מצומת  מערבית  צפון  כקילומטר  מרוחק  התכנית  שטח 
המשטרה ההיסטורית   שלוחת הרכס מקבילה לדופן הישוב יד 
השמונה הממוקם מערבית לתכנית  חלקה הצפוני של התכנית 
ממוקם למרגלות כפר הנוער קריית יערים כאשר בנייהם חוצץ 

קו המים החמישי של מקורות 
X: 209205 קואורדינטה
Y: 365521 קואורדינטה

מטה יהודה 

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 29521 חלקי חלקות: 21  
גוש: 29536 חלקי חלקות: 21, 29 
גוש: 29539 חלקי חלקות: 72, 80 

גוש: 29540 חלקות במלואן: 18 
גוש: 29540 חלקי חלקות: 1, 2, 13, 17, 21, 22, 26, 27 

גוש: 29541 חלקי חלקות: 4, 7, 10 
גוש: 29544 חלקי חלקות: 1, 2, 3 

גוש: 29545 חלקי חלקות: 5, 6, 7, 8, 9, 11, 19, 20, 22, 25, 26, 29, 30 

מגרשים:
113 בהתאם לתכנית הל/ מח/ 567
504 בהתאם לתכנית הל/ מח/ 567

508 - 509 בהתאם לתכנית הל/ מח/ 567
512 - 517 בהתאם לתכנית הל/ מח/ 567
613 - 614 בהתאם לתכנית הל/ מח/ 567

מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית לרובעי מגורים 24-25 במערב אבו גוש 
להקמת ופיתוח 595 יח"ד, מבנים ומוסדות לצרכי ציבור, שטחי 

ציבור פתוחים, מלון ומתקנים הנדסיים עבור תשתיות חשמל 
מים וביוב 

עיקרי הוראות התכנית: 
מתחום  בחלק  מחדש  וחלוקה  לאיחוד  תחום  קביעת     1

התכנית וכן הוראות הפקעה 
קביעת תוספת של 595 יח"ד     2

קביעת הוראות בנוגע להיקף יח"ד קטנות      3
קביעת קווי בניין למגרשים המיועדים לבנייה     4

קביעת תנאים למתן היתר בנייה     5
קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי לרבות פרוט חומרי גמר     6

קביעת הוראות לשמירה על הסביבה, עצים וערכי טבע     7
קביעת הוראות והנחיות לפיתוח המרחב הציבורי לרבות     8
ציבור  למבני  השטחים  הציבוריים,  הפתוחים  השטחים 

והדרכים )כולל תשתיות ושירותים( 

בתאריך:  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
14/7/2017, על גבי שלטים בתחום התכנית בתאריך: 18/7/2017 

ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון בתאריך: 18/7/2017 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי: במשרדי: הוועדה הארצית 
לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור, כנפי נשרים 22 
המקומית  הוועדה  ובמשרדי   02-5954480/4 טלפון:  ירושלים, 
הראל רחוב שדרות החוצבים מבשרת ציון טלפון 02-5333125/6 
וכל   www iplan gov il התכנון:  מנהל  של  באינטרנט  ובאתר 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל ובאתרי האינטרנט 

אריאל יוצר  
יושב ראש הוועדה למתחמים  

מועדפים לדיור  

הודעות מאת הוועדות המחוזיות 

מחוז ירושלים

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר ביטול הודעת אישור תכנית מתאר 
מקומית ברמה מפורטת 

והודעה מתוקנת בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
ברמה מפורטת מס': 10038

שם התכנית: חיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה 
בירושלים

מתאר  תכנית  אישור  הודעת  ביטול  על  הודעה  בזה  נמסרת 
מקומית ברמה מפורטת מס' 10038 שפורסמה בעיתונים ובילקוט 

סרוק לצפייה במסמכים

 



3629 ילקוט הפרסומים 7655, ט' בטבת התשע"ח, 2017 12 27 

 22/08/2017 בתאריך   ,8781 עמ'  התשעז,   ,7572 הפרסומים 
בתאריך   ,5872 עמוד  התשעד,   ,6811 הפרסומים  ובילקוט 
02/06/2014 ובילקוט הפרסומים וכי בהתאם לסעיף 117 לחוק 
בדבר  בדבר  הודעה  התשכ"ה-1965,נמסרת  והבנייה,  התכנון 

אישור תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת מס': 10038
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

תמא/ 38 פירוט 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: ירושלים 

ירושלים , כל תחום מרחב תכנון מקומי 
כל הגושים בתחום הרשות המקומית ירושלים 

גושים וחלקות:
X: 222388 קואורדינטה
Y: 631706 קואורדינטה

מטרת התכנית:
רעידות  בפני  קיימים  מבנים  חיזוק  לעידוד  הוראות  קביעת 
בעניין  הוראות  וקביעת  התקן  לדרישות  והתאמתם  אדמה 
בנייה  שטחי  לתוספת  תנאים  )לרבות  בנייה  שטחי  תוספת 
לתנאים  בהתאם  אחרים  ובעניינים  זו(  תכנית  פי  על  והיתרים 
המיוחדים של ירושלים ובהתאם להוראות סעיף 23 בתמ"א 38  

מובהר כי תכנית זו אינה מקנה זכויות בנייה וכל עניינה הוא 
זכויות  להוספת  המקומית  לועדה  וסמכות  אפשרויות  במתן 
לכל  ובכפוף  אדמה  רעידות  בפני  מבנים  לחיזוק  בכפוף  בנייה 

התנאים והסייגים הקבועים בה  

עיקרי הוראות התכנית: 
תכנית זו קובעת תוספות בנייה ותנאים למתן תוספות הבנייה 
למבנים קיימים הטעונים חיזוק לשיפור עמידותם בפני רעידת 
אדמה , זאת בתנאי שיחוזקו כנדרש בתקן - בהתאם לתנאים 

המיוחדים של ירושלים  
התכנית אינה משנה את ייעודי הקרקע כפי שאושרו בתכניות 
החלות על המקום   התכנית מאפשרת הריסת מבנים וקובעת 
זכויות בנייה להקמת מבנים חדשים במקומם בתוספת זכויות 

מכוח תכנית זו  
התכנית מפרטת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה , תנאים 

להיתר וכוללת בין היתר :
הוראות להריסת מבנים קיימים ומתן היתרי בנייה להקמת  א   
מבנים חדשים במקומם בתוספת זכויות בנייה לפי תכנית זו 

של  המיוחדים  לתנאים   38 תמ"א  להתאמת  הוראות  ב   
ולמרקמים  לשימור  מיוחדות  הוראות  לרבות  ירושלים 

להתחדשות עירונית  
פריפריה  בשכונות  מגורים  מבני  חיזוק  לעידוד  הוראות  ג   
יחסית  נמוך  הקרקע  שווי  בהם  בירושלים  ובאזורים 
ולעידוד חיזוק מבנים גבוהים ומבנים מרובי יחידות דיור 

לרעידת אדמה 
קומות  ותוספת  חדשות  דיור  יחידות  תוספת  הגבלת  ד   
בעיר העתיקה, באיזורים המיועדים להתחדשות עירונית 

ובמבנים בבנייה נמוכה צמודת קרקע  
הוראות לעידוד חיזוק במבנים שאינם למגורים , במבנים  ה   
היתר  להם  שניתן  ובמבנים  למגורים  בחלקם  המשמשים 

לאחר 1980 1 1  

הוראות שיאפשרו מתן היתרי בנייה מכח תכנית זו ומכח  ו   
תמ"א 38 לשינויים ולתוספות בנייה במבנים קיימים לצורך 
חיזוקם בהתאם לעקרונות התכנון ולתנאים המיוחדים של 

ירושלים  

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,6247 עמוד  התשעא,   ,6288 הפרסומים  ובילקוט   29/07/2011

בתאריך 31/08/2011

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי:  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים,  מחוז  לבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   ,02-6290263
ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון:02-6296811, כל מעוניין 
האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי 
www  פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של מנהל התכנון

 iplan gov il

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':5323/ ג

שם התכנית:רח' מעלות דפנה מס' 137, 138, 139
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז 
מס':  מפורטת  ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים 

5323/ ג 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

1439/ א החלפה 
62 החלפה 

2346/ א החלפה 
2969 החלפה 

5166/ ב כפיפות 
5022 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: ירושלים רחוב: מעלות דפנה 137,138,139  

רחוב מעלות דפנה 137,138,139 פינת רחוב שמעון הצדיק ורחוב 
יעקב נטר 

X: 221520 קואורדינטה
Y: 633570 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 30102 חלקות במלואן: 239 - 241, 244 

גוש: 30504 חלקות במלואן: 80 
גוש: 30504 חלקי חלקות: 41, 79, 81 

גוש: 31336 חלקות במלואן: 9, 23 - 25, 28 
גוש: 31336 חלקי חלקות: 29 

מטרת התכנית:
בתחום  הקיימים  הבניינים  מעל  קומות  לתוספת  בינוי  קביעת 
חדרי  תוספת  וכן  חדשות  יח"ד   44 של  תוספת  לשם  התכנית 

מדרגות, מרחבים מוגנים, מעליות ומתקני חניה מכאניים 
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5166/ ב כפיפות 
מק/ 5022/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: בית פגה 1 

רח' בית פאג'ה,אזור אל דבה שכ' א טור 
X: 223818 קואורדינטה
Y: 631708 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 30897, לא מוסדר, חלקות במלואן: 1 

מטרת התכנית:
הרחבת בינוי קיים ותוספת 2 קומות מעל מבנה קיים 

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד שטח ממגורים 5 מיוחד למגורים ב'     1

קביעת בינוי לתוספות בנייה בהתאם לנספח הבינוי     2
קביעת שטחי בנייה מרביים בתחום התכנית ל 0 799 מ"ר    3

קביעת הוראות בגין מבנה וגדרות להריסה    4
קביעת קווי בנין חדשים    5

קביעת הוראות בינוי, פיתוח ותנאים למתן היתר בנייה     6
קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית     7

קביעת הוראות בגין עצים לשימור    8
קביעת מס' קומות ל 4 קומות בכל חתך    9

קביעת מס' יח"ד ל 5 יח"ד     10

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www iplan gov il כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
  02-6290263 טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים, 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון:02-6296811

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989 

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':101-0417790

שם התכנית:תוספת יח"ד ברח' לפידות 7, בית ישראל, 
ירושלים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז 
מס':  מפורטת  ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים 

101-0417790, גרסת התכנית: הוראות - 11 תשריט - 6
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

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

מאזור מגורים 3, ודרך קיימת או מאושרת לאזור מגורים ב   
משטח לגינון שבו תותר הרחבת דרך, דרך מאושרת ושפ"פ   

לשטח עבור דרך ו/או טיפול נופי
הסדרת גבולות במסגרת חלוקה תכנונית ב   

הגדלת מס' הקומות מ–3 ל–5 קומות בהתאם לנספח הבינוי  ג   
קביעת השימושים בשטח למגורים ד   

קביעת הוראות בגין תוספת 44 יח"ד, סה"כ 128 דירות במתחם ה   
קביעת הוראות בגין עצים לשימור ו  
קביעת הוראות בגין עצים לעקירה ז   

קביעת הוראות בגין הוצאת היתרי בנייה והיתרי אכלוס ח   
קביעת הוראות בגין דרך לביטול ט   

קביעת הוראות בגין חניה בהתאם לנספח התנועה י   
קביעת הוראות בגין הנחיות מיוחדות יא   

קביעת הוראות לבינוי ועיצוב אדריכלי יב   
קביעת קווי בניין מרביים לתוספת הקומות ולהקמת מתקני  יג   

חנייה מכאניים
קביעת שטחים מרביים לתוספות הבנייה המותרות בשטח  יד   

התכנית בכל הבניינים
קביעת הוראות בגין הפקעה  טו   

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www iplan gov il כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
  02-6290263 טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים, 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון:02-6296811

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989 

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':101-0297283

 שם התכנית:תוספת קומות לבנין מגורים 
ברח' בית פאג'י, שכ' א-טור.

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז 
מס':  מפורטת  ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים 

101-0297283, גרסת התכנית: הוראות - 7 תשריט - 5
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

3085 החלפה 
62 החלפה 
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איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
62 החלפה 

6671 החלפה 
מק/ 5022/ א כפיפות 

תמא/ 15 כפיפות 
5166/ ב כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: אלמרוחה 1 א 

מערבית שכ' בית חנינה,אזור ואדי אל דם 
X: 221050 קואורדינטה
Y: 638050 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 30611, מוסדר, חלקי חלקות: 34, 45 

מטרת התכנית:
הכשרת בנייה ותוספת קומות לבנין מגורים 

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי במערך יעודי הקרקע כמפורט להלן:   1

שינוי ייעוד קרקע ממגורים 1 מיוחד למגורים ב' ,שטח  א   
פרטי פתוח,שטח ציבורי פתוח ומשצ"פ למגורים ב' 

שינוי ייעוד ממגורים 1מיוחד ומעבר ציבורי עם זכות  ב  
מעבר לרכב לשביל עם זיקת הנאה לרכב 
קביעת שטחי בנייה מירביים בתחום התכנית    2

הגדלת מס' יח"ד ל 10 יח"ד    3
הגדלת מס' הקומות מ 3 ל 5 קומות    4

קביעת הוראות בגין מבנים וגדרות להריסה    5
קביעת בינוי להקמת חנייה תת קרקעית ביעוד פרטי פתוח    6

קביעת קווי בנין חדשים לבנייה מוצעת    7
קביעת הוראות בגין עצים לשימור,להעתקה ו/או לעקירה    8

קביעת הוראות בדבר שטח לאטימה    9
קביעת הוראות בינוי ופיתוח ותנאים למתן היתר בנייה    10

קביעת שלביות לביצוע התכנית    11

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www iplan gov il כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
  02-6290263 טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים, 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון:02-6296811

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989 

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

במ/ 4383 החלפה 
62 החלפה 

5166/ ב כפיפות 
מק/ 5022/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: לפידות 7  בית ישראל, ירושלים

X: 221115 קואורדינטה
Y: 632935 קואורדינטה

גושים וחלקות:
לא מוסדר:

גוש: 30086 חלקות במלואן: 171 
גוש: 30086 חלקי חלקות: 2668 

מטרת התכנית:
תוספת יח"ד ברח' לפידות 7, בית ישראל, ירושלים

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי שטח מאזור מגורים מיוחד לאזור מגורים ג'  א  

קביעת בינוי לתוספת קומות לשם תוספת יח"ד ב  
קביעת קווי בניין לבנייה, כאמור   ג  

הגדלת שטחי הבנייה בשטח  ד  
הגדלת מס' הקומות  ה  

קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה כאמור   ו  
קביעת הוראות בנוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח   ז  

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www iplan gov il כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
  02-6290263 טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים, 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון:02-6296811

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989 

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':101-0428854

שם התכנית:הכשרת בנייה בשכ' בית חנינה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז 
מס':  מפורטת  ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים 

101-0428854, גרסת התכנית: הוראות - 19 תשריט - 15
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הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989 

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':101-0329490

 שם התכנית:תוספת יח"ד ברח' ברוך רפפורט 14, 
בית ישראל, ירושלים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, 
 11  - הוראות  התכנית:  גרסת   ,101-0329490 מס':  מפורטת 

תשריט - 6
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

במ/ 4383 החלפה 
62 החלפה 

5166/ ב כפיפות 
מק/ 5022/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: רפפורט 14, בית ישראל, ירושלים

גושים וחלקות:
גוש: 30087, לא מוסדר, חלקות במלואן: 270 

X: 221250 קואורדינטה
Y: 632925 קואורדינטה

מטרת התכנית:
תוספת יח"ד ברח' ברוך רפפורט 14, בית ישראל, ירושלים

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

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

קביעת בינוי לתוספת קומות לשם תוספת יח"ד   
קביעת קווי בניין לבנייה, כאמור   ג  

הגדלת שטחי הבנייה בשטח   ד  
הגדלת מס' הקומות  ה  

קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה כאמור   ו  
קביעת הוראות בנוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח   ז  

קביעת הוראות בגין שימור  ח   

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1523 עמוד  התשעז,   ,7401 הפרסומים  ובילקוט   16/12/2016

בתאריך 15/12/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים,  מחוז   לבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן    02-6290263
ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון:02-6296811, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

 www iplan gov il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':101-0456731

שם התכנית:תוספת 3 יח"ד לבנין קיים רח' רלב"ח 12 
ירושלים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת 

מס': 101-0456731, גרסת התכנית: הוראות - 9 תשריט - 6
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

62 החלפה 
מק/ 5022/ א כפיפות 

5166/ ב כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: רלב"ח 12 

X: 220425 קואורדינטה
Y: 632840 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 30068, לא מוסדר, חלקות במלואן: 128 

מטרת התכנית:
יח"ד   2 עבור  רעפים(  גג  בחלל  )העליונה  קומות   2 תוספת 

חדשות ופיצול יח"ד קיימת 

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד מאזור מגורים 3 לאזור מגורים ג'    -

קביעת בינוי לתוספת 2 קומות )העליונה מובלעת בחלל גג    -
רעפים( והרחבת יח"ד קיימות, בהתאם לנספח הבינוי 

קביעת בינוי לתוספות בקומות הקיימות, בהתאם לנספח    -
הבינוי 

הגדלת שטחי הבנייה בשטח, וקביעתם ל-744 מ"ר )מתוכם    -
640 מ"ר שטחים עיקריים, ו-104 מ"ר שטחי שרות(, בנוסף, 

מוצעות 23 מ"ר עבור מרפסות 
שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין חדשים    -

תוספת 3 יח"ד חדשות וקביעת מס' יח"ד ל- 8 יח"ד    -
הגדלת מס' הקומות מ-3 ל-5 )הקומה העליונה מובלעת    -

בחלל גג הרעפים( 
קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית    -

קביעת תנאים למתן היתר בנייה    -
קביעת הוראות בגין מבנים להריסה ולפירוק    -

שימור מבנה היסטורי וקביעת הוראות שימור    -

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www iplan gov il כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק  למשרדי   בעתונים, 
ירושלים   1 ספרא  ככר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  מקומית 

טלפון:02-6296811
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מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':101-0411710

שם התכנית:הקמת מבנה מגורים ברחוב הרב מימון 10, 
קרית משה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, 
 22  - הוראות  התכנית:  גרסת   ,101-0411710 מס':  מפורטת 

תשריט - 17
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

62 החלפה 
5166/ ב כפיפות 

5022 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: הרב מימון 10 

המגרש ממוקם בשכונת קרית משה, רחוב הרב מימון 10, מצפון 
- אזור הכניסה לעיר, גשר המיתרים ומוסד "הרב קוק", מדרום 

- מרכז הספורט לשכונה ובית החינוך לעיוורים 
 27 חלקה  ממזרח  מימון,  הרב  רחוב  מדרום-  התכנית:  גבולות 

ממערב- שביל ומצפון- חלקה 23 

גושים וחלקות:
גוש: 30138, מוסדר, חלקות במלואן: 22 

X: 218893 קואורדינטה
Y: 632877 קואורדינטה

מטרת התכנית:
אגפים  בשני  למגורים  חדש  ובינוי  קיים  מבנה  חזיתות  שימור 

ברחוב הרב מימון 10, קרית משה 

עיקרי הוראות התכנית: 
קביעת הוראות שימור    1

קביעת הוראות בינוי למבנה בן שני אגפים:   2
אגף קדמי בן 5 קומות )4 קומות מעל קומה עם חזיתות   -

לשימור(
אגף אחורי בן 8 קומות  -

קביעת שטחי בינוי בתחום התכנית    3
קביעת קווי בניין    4

קביעת הנחיות לטיפול בעצים קיימים    5
קביעת בינוי תת קרקעי לחניה ומחסנים    6

קביעת רצועת זיקת הנאה לטובת הולכי רגל בדופן המגרש    7
המערבית 

קביעת הוראות להריסת מבנים/גדרות/אלמנטים בנויים     8
קביעת מס' יח"ד ל-14 יח"ד    9

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,225 עמוד  התשעח,   ,7597 הפרסומים  ובילקוט   29/09/2017

בתאריך 02/10/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים,  מחוז   לבנייה 

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':101-0371518

 שם התכנית:בניין חדש בן 6 קומות מעל חניה 
תת קרקעית, שועפאט

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, 
מפורטת מס': 101-0371518, גרסת התכנית: הוראות - 8 תשריט 

5 -
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

62 החלפה 
7622 החלפה 

במ/ 3456/ א החלפה 
מק/ 5022/ א כפיפות 

תמא/ 15 כפיפות 
5166/ ב כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים  

ליד רח' כרם אנג'אץ - שועפאט - ירושלים

גושים וחלקות:
גוש: 30558, לא מוסדר, חלקי חלקות: 12, 13 

X: 221450 קואורדינטה
Y: 635400 קואורדינטה

מגרשים:
10א בהתאם לתכנית 7622

מטרת התכנית:
בניין חדש בן 6 קומות מעל חניה תת קרקעית

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד הקרקע מאזור מגורים 1 מיוחד למגורים ג'     1

שינוי קווי בניין וקביעת קווי בניין חדשים    2
קביעת שטחי הבנייה המירביים בתחום התכנית     3

קביעת מס' הקומות ל–6 קומות מעל קומת חניה תת קרקעית     4
קביעת מס' יח"ד לסה"כ 6 יח"ד     5

קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח     6
קביעת הוראות בגין עצים להעתקה    7

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,7190 עמוד  התשעז,   ,7535 הפרסומים  ובילקוט   07/07/2017

בתאריך 03/07/2017 ובילקוט הפרסומים

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים,  מחוז   לבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן    02-6290263
ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון:02-6296811, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

 www iplan gov il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון
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מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: בית שמש

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':102-0276600

 שם התכנית:מרכזים מסחרים שכונתיים - 
רמת בית שמש ג'

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, 
 40  - הוראות  התכנית:  גרסת   ,102-0276600 מס':  מפורטת 

תשריט - 19
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

בש/ 158 החלפה 
בש/ 200 החלפה 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: בית שמש רחוב: יונה בן אמיתי 
יישוב: בית שמש רחוב: חבקוק הנביא 
יישוב: בית שמש רחוב: ירמיהו הנביא 

יישוב: בית שמש רחוב: אחיה השילוני  
שכונת רמת בית שמש ג'  המגרשים המסחריים שבתכנית בש/ 

158 מגרשים מס  700-704

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 34355 חלקות במלואן: 158, 159 
גוש: 34356 חלקות במלואן: 31 

גוש: 34357 חלקות במלואן: 36, 37 
X: 198550 קואורדינטה
Y: 623400 קואורדינטה

מטרת התכנית:
תוספת זכויות בנייה והוספת שימושים 

עיקרי הוראות התכנית: 
1  שינוי ייעוד מ"מסחר" ל"מסחר ותעסוקה"  

2  קביעת בינוי עבור בניינים חדשים 
3  קביעת שטחי בנייה בהיקף של 3950 מ"ר 

4  קביעת קווי בניין
5  קביעת מס' הקומות ל-2 

6  קביעת שימושים עבור מסחר ותעסוקה 
7  קביעת שלביות ביצוע לפרויקט 

8  קביעת תנאים להיתר בנייה 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5367 עמוד  התשעז,   ,7491 הפרסומים  ובילקוט   21/04/2017

בתאריך 30/04/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים,  מחוז  לבנייה 
02-6290263  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה בית 
וכל  טלפון:02-9900778,   99100 שמש  בית   10 שורק  נחל  שמש, 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
www  התכנון מנהל  של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים 

 iplan gov il

ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן    02-6290263
ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון:02-6296811, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

 www iplan gov il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':101-0420232

שם התכנית:תוספת בנייה מעל בניין קיים, שועפאט
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, 
 7  - הוראות  התכנית:  גרסת   ,101-0420232 מס':   מפורטת 

תשריט - 4
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

במ/ 3456/ א החלפה 
62 החלפה 

7620 החלפה 
5166/ ב כפיפות 

מק/ 5022/ א כפיפות 
תמא/ 15 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: משאריף סמ5 2, שועפאט , ירושלים

גושים וחלקות:
גוש: 30546, לא מסודר, חלקי חלקות: 12, 13 

X: 221800 קואורדינטה
Y: 635090 קואורדינטה

מגרשים:
12א בהתאם לתכנית 7620

מטרת התכנית:
תוספת קומה מעל בניין קיים 

עיקרי הוראות התכנית: 
1  שינוי ייעוד הקרקע מאזור מגורים 2 למגורים ב' 

2  שינוי קווי בניין וקביעת קווי בניין חדשים 
3  קביעת שטחי בנייה מירביים בתחום התכנית 

4  קביעת מס' הקומות ל 4 קומות מעל חניה תת קרקעית 
5  קביעת מס' יח"ד לסה"כ 8 יח"ד 

6  קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח 
7  קביעת הוראות בגין בנין/גדר/ מדרגות להריסה 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,8771 עמוד  התשעז,   ,7572 הפרסומים  ובילקוט   25/08/2017

בתאריך 22/08/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים,  מחוז   לבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן    02-6290263
ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון:02-6296811, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

 www iplan gov il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון
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קביעת הוראות להריסה של מבנים/גדרות/אלמנטים בנויים     6
קביעת הוראות בגין שלביות הביצוע     7

הקיימת  הכניסה  וביטול  למערה  הכניסה  מיקום  שינוי     8
והחניון הממוקמים על גג המערה  

לקליטת  ובתוכו  לאתר  והגישה  החניה  מערך  התאמת     9
כמויות מבקרים גדולות 

לתקני  בהתאם  מוגבלויות  עם  למבקרים  האתר  התאמת     10
הנגישות 

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www iplan gov il כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
  02-6290263 טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים, 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה מטה יהודה, טלפון:02-9900888

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989 

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':101-0202580

 שם התכנית:תוספת 2 קומות מעל בניין קיים,
שכ' ג'בל מוכבר

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז 
מס':  מפורטת  ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים 

101-0202580, גרסת התכנית: הוראות - 15 תשריט - 6
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

2683/ א החלפה 
מק/ 5022/ א כפיפות 

5166/ ב כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים  

יישוב ירושלים,שכונת ג'בל מוכבר,רחוב אל היל 
X: 223262 קואורדינטה
Y: 628731 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 31239, לא מוסדר, חלקות במלואן: 1 

מטרת התכנית:
הוספת 2 קומות מעל בניין קיים בשכונת ג'בל מוכבר,ירושלים

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: מטה יהודה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':151-0115246

שם התכנית:שמורת מערת הנטיפים
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז 
 מטה יהודה מופקדת תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת מס': 

151-0115246, גרסת התכנית: הוראות - 15 תשריט - 7
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

מי/ 199 שינוי 
מי/ 199/ א שינוי 

מי/ 200 שינוי 
מי/ 302 שינוי 

מי/ 145/ א החלפה 
מי/ 145 החלפה 

מי/ 145/ ב החלפה 
תמא/ 8 כפיפות 

תמא/ 14/ 5 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
מחצבת הרטוב ושמורת מערת הנטיפים ליד בית שמש

X: 202258 קואורדינטה
Y: 629206 קואורדינטה

מטה יהודה 

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 5221 חלקות במלואן: 8, 9, 13 
גוש: 5221 חלקי חלקות: 2, 6, 7, 10, 11, 12 

גוש: 5222 חלקי חלקות: 2, 3, 4 
גוש: 29671 חלקות במלואן: 5 

גוש: 29671 חלקי חלקות: 3, 6, 7 

מטרת התכנית:
הנטיפים  במערת  והביקור  החניה  התנועה,  מערך  של  הסדרה 
למרגלות  הנמצאות  הנטושות  המחצבות  בשתי  שימוש  תוך 

המערה 
התכנית תאפשר הכרזה עפ"י חוק גנים לאומיים שמורות טבע 

אתרי הנצחה התשנ"ח - 1998 

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי יעודי הקרקע     1

מ: שמורת טבע, שטחים להסדרה נופית, שטחים לחציבה,   
דרכים מאושרות, יער קיים 

ל: שמורת טבע, דרך מוצעת, טיפול נופי   
קביעת הוראות בדבר תנאים להוצאת היתרי בנייה     2

קביעת הוראות בדבר בינוי, עיצוב ופיתוח סביבתי ופיתוח    
תשתיות 

קביעת סך השטחים בתכנית   
הסדרת מערכת הביוב באתר     3

ביטול דרכים מאושרות     4
קביעת קווי בניין     5
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גושים וחלקות:
גוש: 30082, מוסדר, חלקות במלואן: 15 

מטרת התכנית:
תוספת יח"ד ברח' צפניה 34, כרם אברהם, ירושלים

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

שינוי שטח מאזור מגורים 3 מיוחד לאזור מגורים ג'   
קביעת הבינויים הבאים בשטח:  ב  

קביעת בינוי לתוספת יח"ד   
קביעת קווי בניין לבנייה, כאמור   ג  

הגדלת שטחי הבנייה בשטח  ד  
הגדלת מס' הקומות מ-3 קומות ל-5 קומות  ה  

הגדלת מס' יח"ד מ-6 יח"ד ל-11 יח"ד  ו   
קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה כאמור   ז  

בנייה  היתר  למתן  תנאים  וקביעת  בנוי  הוראות  קביעת  ח  
בשטח וקביעת תנאים להיתר אכלוס  

קביעת הוראות להריסה מבנים/גדרות/אלמנטים בנויים  ט   
שימור מבנה היסטורי וקביעת הוראות שימור  י   

קביעת הוראות לעניין עצים בוגרים  יא   

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www iplan gov il כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
  02-6290263 טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים, 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון:02-6296811

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989 

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':101-0152298

שם התכנית:שימור תוספות בנייה והקמת מבנה 
חדש במתחם אולפן עציון בשכונת בקעה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, 
 42  - הוראות  התכנית:  גרסת   ,101-0152298 מס':  מפורטת 

תשריט - 27
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
3770 החלפה 
1969 החלפה 

62 החלפה 

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד הקרקע מאזור מגורים 6 לאזור מגורים ב'     1

קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן:    2
מ-שטח  הקרקע  מקומת  בחלק  שטח  שינוי  התרת  א  
דיור  יחידת  תוספת  לשם  עיקרי,  ל-שטח  שירות 

בהתאם לנספח בינוי 
הקיים  הבניין  מעל  קומות   2 לתוספת  בינוי  קביעת  ב  
לשם תוספת 4 יחידות דיור חדשות, בהתאם לנספח 

בינוי 
קביעת קווי בניין חדשים לבנייה     3

הגדלת שטחי הבנייה בשטח     4
הגדלת מס' יח"ד מ-4 ל-8 יח"ד     5

קביעת מס' הקומות ל-4 קומות מעל הקרקע בכל חתך     6
קביעת השימושים בשטח למגורים וחניה     7

קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח     8
קביעת הוראות בגין חלקי בינוי להריסה     9

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www iplan gov il כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
  02-6290263 טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים, 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון:02-6296811

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989 

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':101-0463158

 שם התכנית:תוספת יח"ד ברח' צפניה 34, 
כרם אברהם, ירושלים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
לבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז 
מס':  מפורטת  ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים 

101-0463158, גרסת התכנית: הוראות - 10 תשריט - 4
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

4444 החלפה 
62 החלפה 

5166/ ב כפיפות 
מק/ 5022/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: צפניה 34, כרם אברהם, ירושלים

Y: 633225 קואורדינטה ,X: 220550 קואורדינטה
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מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':101-0437335

שם התכנית:תוספת 2 קומות מעל בניין קיים, צור באהר
והבנייה,  התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת 

מס': 101-0437335, גרסת התכנית: הוראות - 5 תשריט - 2
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

2302/ א החלפה 
62 החלפה 

5166/ ב כפיפות 
מק/ 5022/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: אל מקפה, צור באהר, ירושלים

גושים וחלקות:
גוש: 30792, לא מוסדר,  חלקות במלואן: 1 

X: 222825 קואורדינטה
Y: 626985 קואורדינטה

מטרת התכנית:
תוספת קומות ויח"ד 

עיקרי הוראות התכנית: 
- שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים 5 מיוחד למגורים ב' 

- קביעת מס'יח"ד 
- קביעת מס' הקומות המירבי 

- קביעת גובה מרבי 
- קביעת שטחי הבנייה המירביים לסה"כ הבניין 

- קביעת קווי בניין מירביים חדשים 
- קביעת הוראות בינוי ופיתוח 

- קביעת תנאים למתן היתר בנייה 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,7375 עמוד  התשעז,   ,7537 הפרסומים  ובילקוט   07/07/2017

בתאריך 04/07/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים,  מחוז   לבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן    02-6290263
ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון:02-6296811, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

 www iplan gov il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':101-0448670

שם התכנית:תוספת 2 קומות מעל בנין קיים ליצירת 4 
יח"ד חדשות,שכ' בית צפפה

והבנייה,  התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת 

מס': 101-0448670, גרסת התכנית: הוראות - 6 תשריט - 4

1718 החלפה 
1969/ א החלפה 
5166/ ב כפיפות 

5022 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: גד 10 

בצומת  ממוקם  בקעה  בדרום  חלקות   6 מ  המורכב  מתחם 
הרחובות ליפשיץ וגד 

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 30002 חלקות במלואן: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 63 
גוש: 30002 חלקי חלקות: 92 

X: 220675 קואורדינטה
Y: 629250 קואורדינטה

מטרת התכנית:
לשם  עציון  אולפן  במתחם  לשימור  מבנים  על  בנייה  תוספות 

התחדשות עירונית 

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

שינוי ייעוד מאזור מגורים 1 מיוחד למגורים ד      1
שינוי משטח למבני ציבור לדרך     2

שינוי ייעוד מאזור מגורים 1 לשצ"פ     3
שינוי ייעוד משטח למגורים לדרך    4

 1-4 מס   לשימור  במבנים  קומות   5 עד  של  בגובה  בינוי  ב   
וגובה של עד 8 קומות מעל מבנה לשימור מס  5 

קביעת השימושים המותרים באזור מגורים ד  ג   
קביעת שטחי בנייה מירביים  ד   

קביעת קווי בניין חדשים  ה   
קביעת הוראות בגין מבנים לשימור  ו   
קביעת הוראות בגין חזית מסחרית  ז   

קביעת הוראות בגין איחוד וחלוקה מחדש בהסכמה  ח  
קביעת הוראות בגין הפרשה לצרכי ציבור בתכנית  ט   

קביעת הוראות בגין מבנים וגדרות להריסה  י   
קביעת הוראות בגין שטח עם זיקת הנאה לציבור  יא   

קביעת הוראות לשצ"פ  יב   
קביעת הוראות פיתוח ותנאים למתן היתר בנייה  יג   

קביעת שלבי ביצוע  יד   
קביעת הוראות סטיה ניכרת  טו   
קביעת הוראות לדרך מוצעת טז   

קביעת הוראות לטיפול בעצים בוגרים יז   
קביעת הוראות לבינוי ועיצוב אדריכלי  יח   

קביעת מס' יחידות הדיור ל 79  יט   

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5711 עמוד  התשעו,   ,7257 הפרסומים  ובילקוט   22/04/2016

בתאריך 03/05/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים,  מחוז   לבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן    02-6290263
ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון:02-6296811, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

 www iplan gov il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון
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המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
במ/ 3458/ א החלפה 

62 החלפה 
5166/ ב כפיפות 

מק/ 5022/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים 

בית חנינא, לאורך דרך רמאלה 

גושים וחלקות:
גוש: 30604, לא מוסדר,חלקות במלואן: 90 

X: 221908 קואורדינטה
Y: 638688 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הקמת בנין חדש בן 5 קומות המשלב מסחר ומגורים 

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מאזור מגורים 5 מיוחד לאזור מגורים ומסחר    1

קביעת בינוי להקמת בניין מגורים חדש בן 5 קומות מעל 2    2
קומות חניה תת קרקעיות בהתאם לנספח הבינוי נספח מס' 1 

קביעת מס' יח"ד ל- 7    3
5   קביעת שימושים למגורים ומסחר 

קביעת שטחי הבנייה המרביים    6
קביעת שטחי מרפסות    7

קביעת שלבי ביצוע וקביעת תנאים למתן היתר בנייה    8
קביעת הוראות בגין הריסות   9

קביעת קוי בנין חדשים   10
קביעת הוראות בגין עצים בוגרים    11

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,9308 עמוד  התשעז,   ,7584 הפרסומים  ובילקוט   20/09/2017

בתאריך 12/09/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים,  מחוז   לבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן    02-6290263
ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון:02-6296811, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

 www iplan gov il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':101-0468769

שם התכנית:תוספת בנייה מעל בניין קיים, בית חנינא
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, 
 13  - הוראות  התכנית:  גרסת   ,101-0468769 מס':  מפורטת 

תשריט - 9
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

62 החלפה 
במ/ 3458/ א החלפה 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
3365 החלפה 

62 החלפה 
5166/ ב כפיפות 

מק/ 5022/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים, שכ' בית צפפה, רח' אלטהארה

גושים וחלקות:
גוש: 30277, מוסד, חלקות במלואן: 20 

X: 218743 קואורדינטה
Y: 628268 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הוספת 2 קומות מעל בנין קיים בשכונת בית צפפה

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי יעודי הקרקע מאזור מגורים5 לאזור מגורים ב'     1

קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן:    2
קביעת בינוי לתוספת 2 קומות ,לשם תוספת 4 יחידת דיור   

על גבי בניין קיים 
תוספת בנייה בקונטור הבנין הקיים     3

הגדלת שטחי הבנייה בשטח התכנית     4
יחידות   8 ל  דיור  יחידות  מ-4  הדיור  יחידות  מס'  הגדלת     5

דיור 
קביעת מס' הקומות בשטח ל-5 קומות     6

קביעת השימושים בשטח למגורים     7
קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה     8

קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח      9

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,9207 עמוד  התשעז,   ,7581 הפרסומים  ובילקוט   20/09/2017

בתאריך 06/09/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   9100701 ירושלים   1 שלומציון  ירושלים,  מחוז   לבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן    02-6290263
ירושלים, ככר ספרא 1 ירושלים טלפון:02-6296811, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

 www iplan gov il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':101-0454439

שם התכנית:בנין מגורים ומסחר - בית חנינא, ירושלים
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, 
 11  - הוראות  התכנית:  גרסת   ,101-0454439 מס':  מפורטת 

תשריט - 10
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות
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המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

תא/ 5000 שינוי 
תא/ 1205 החלפה 
תא/ 2000 החלפה 

תממ/ 5/ 1 כפיפות 
תמא/ 18/ 4 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

תמא/ 3 כפיפות 
תא/ 3867 כפיפות 
תא/ ע/ 1 כפיפות 

תמא/ 12/ 1 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: תל אביב-יפו 

גבולות התכנית:
בצפון: רח' ז'בוטינסקי ר"ג

בדרום: רמפת מחלף הרכבת
במערב: רמפת מחלף הרכבת

במזרח: ר"ח בגין ר"ג 
X: 181225 קואורדינטה
Y: 665441 קואורדינטה

מרחב תכנון גובל: גבעתיים, רמת גן 

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 6110 חלקי חלקות: 34, 36, 37, 357, 411 
גוש: 7105 חלקי חלקות: 143, 145 

מטרת התכנית:
מעורב",  עירוני  ל"אזור  בעתיד"  לתכנון  מ"אזור  ייעוד  שינוי 
 100 בן  תעסוקה  מגדל  להקמת  בנייה  והוראות  זכויות  קביעת 

קומות 

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד הקרקע מ: 'אזור לתכנון בעתיד' 'שצ"פ כלול    1
מעורב'  עירוני  'אזור  ל:  בתוקף'  ייעוד  ללא  ו'שטח  בדרך' 

'ייעוד משולב שצ"פ ודרך' ו'דרך מוצעת'  
בעלים  בהסכמת  מחדש  וחלוקה  לאיחוד  הוראות  קביעת     2

עפ"י פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה-1965 
קביעת זכויות בנייה כדלקמן:    3

בתא שטח 101 יותרו 121,500 מ"ר שטחים עיקריים למשרדים    
ו/או מלון ומסחר, מתוכם 5,000 מ"ר שטחים עיקרים לבנייני 

ציבור ו- 2000 מ"ר עבור מסחר  
קביעת הוראות בינוי כדלקמן:    4

גובה הבניין יהיה עד 100 קומות מעל מפלס הקרקע ברח'   
בגין ר"ג, גובה אבסולוטי 400 מ' מעפה"י בכפוף לאישורים 

לגובה 
קביעת קווי בניין כמצוין בתשריט     5

קביעת שטחים עם זיקת הנאה לציבור, הולכי רגל ורוכבי     6
אופניים לאורך רח' 'בגין' ר"ג ורמפת איילון, כמצוין בתשריט 

קביעת מעבר תת קרקעי להולכי רגל מתחת רח' 'ז'בוטינסקי'     7
ר"ג 

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www iplan gov il כל  התכנון 

מק/ 5022/ א כפיפות 
תמא/ 15 כפיפות 

5166/ ב כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: א זוהור 9, בית חנינא, ירושלים

גושים וחלקות:
גוש: 30609, לא מוסדר, חלקות במלואן: 102 

X: 222222 קואורדינטה
Y: 627333 קואורדינטה

מטרת התכנית:
תוספת 2 קומות מעל בניין קיים בן 2 קומות

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד מאיזור מגורים 5 מיוחד לאיזור מגורים ב'    1

קביעת הוראות בינוי ופיתוח    2
קביעת שטחי בנייה מרבים    3

שינוי מס' קומות מרבי לבניין מ 2 קומות מעל קומת המרתף    4
ל 4 קומות מעל קומת מרתף 

הגדלת מס' יח"ד מ 4 יח"ד ל 8 יח"ד    5
קביעת קווי בנין לבנייה    6

קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית    7
קביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח    8

קביעת הוראות בגין הפקעה לצורכי ציבור    9

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,7718 עמוד  התשעז,   ,7546 הפרסומים  ובילקוט   14/07/2017

בתאריך 18/07/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 1 ירושלים 9100701 טלפון: -02

6290263  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, 
ככר ספרא 1 ירושלים טלפון:02-6296811, וכל המעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 www iplan gov il ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

שירה תלמי  
מ"מ יושב ראש הוועדה המחוזית  

לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים  

מחוז תל אביב

מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי: תל אביב-יפו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
507-0367482

שם התכנית:תא/4206 - מגדל בין ערים
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  אביב  תל  מחוז 
גרסת   ,507-0367482 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  אביב  תל 

התכנית: הוראות - 33 תשריט - 19
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל 

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

או הרשאות



ילקוט הפרסומים 7655, ט' בטבת התשע"ח, 2017 12 27  3640

קביעת 75 יח"ד     3
קביעת מס' קומות מרבי וגובה מרבי     4

קביעת מבנים להריסה     6
קביעת הוראות בינוי ופיתוח והנחיות סביבתיות     7

קביעת תנאים למתן היתר בנייה     8
קביעת תקופה למימוש התוכנית     9

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www iplan gov il כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל 
  03-7632586 טלפון:   67012 אביב-יפו  תל   125 בגין  דרך  אביב, 
השעות  בין  ה'  ג',  א',  בימים  המחוזית  בוועדה  קהל  קבלת 
דוא"ל/פקס  לרבות  קשר  יצירת  פרטי  לציין  יש    11:00-14:00
מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק  קיימים   אם 

לתכנון ולבנייה בת ים, סטרומה 1 בת ים טלפון:03-5556030

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989 

מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי: רמת גן

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':506-0528091

שם התכנית:הארכת שימוש לגן ילדים עפ"י תכנית 
רג/340/ג/36/א תקפה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת 
גרסת   ,506-0528091 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  גן 

התכנית: הוראות - 11 תשריט - 6
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

רג/ 340/ ג/ 36 שינוי 
רג/ 340 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ליעודי  האמור  בכל  גן,  רמת  העיר  שטח  כל  על  חלה  התכנית 

קרקע מגורים א, א מיוחד, א1, א1 מיוחד  
X: 183873 קואורדינטה
Y: 663481 קואורדינטה

מרחבי תכנון גובלים : בני ברק, גבעת שמואל, גבעתיים, קרית 
אונו, תל אביב-יפו 

מטרת התכנית:
ילדים/מעון  גן  לשימוש  בנייה  היתרי  למתן  הוראות  קביעת 

במבני מגורים צמודי קרקע

פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל 
  03-7632586 טלפון:   67012 אביב-יפו  תל   125 בגין  דרך  אביב, 
השעות  בין  ה'  ג',  א',  בימים  המחוזית  בוועדה  קהל  קבלת 
דוא"ל/פקס  לרבות  קשר  יצירת  פרטי  לציין  יש    11:00-14:00
מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק  קיימים   אם 
לתכנון ולבנייה תל אביב, שד' בן גוריון 68 תל אביב-יפו טלפון: 

03-7247262

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989 

מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי: בת ים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
502-0301713

שם התכנית:בי/546 - רח' האורגים 27 בת ים
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה בת 
ים מופקדת תכנית מפורטת מס': 502-0301713, גרסת התכנית: 

הוראות - 40 תשריט - 20
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

בי/ 400 שינוי 
בי/ 400/ 1 שינוי 
בי/ 400/ 2 שינוי 
בי/ 400/ 3 שינוי 
בי/ 400/ 4 שינוי 
בי/ 400/ 5 שינוי 

תמא/ 12/ 1 כפיפות 
תמא/ 4/ 2 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: בת ים רחוב: האורגים 27 

רחוב האורגים, רובע העסקים בת ים 
Y: 657284 קואורדינטה ,X: 175982 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 7123, מוסדר, חלקות במלואן: 130 

מטרת התכנית:
ים,  בת  של  העסקים  ברובע  שימושים  מעורב  מגדל  הקמת 

בהתאם למדיניות פיתוח רובע העסקים 

עיקרי הוראות התכנית: 
הרחבת שימושים ע"י שינוי ייעוד מאזור "עסקים ובידור"     1

ל"מגורים, מסחר ותעסוקה" 
הרחבת זכות הדרך ע"י שינוי ייעוד מאזור "עסקים ובידור"     2

ל"דרך מוצעת" 
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שינוי ייעוד הקרקע ממגרש מיוחד למגורים מסחר ותעסוקה     3
)לפי מבא"ת( 

תוספת שימוש למרפאות     4

עיקרי הוראות התכנית:
תוספת שטח מסחרי במרתף החניה העליון ע"י המרת שטח     1

שירות לשטח עיקרי בהיקף של 1390 מ"ר 
סגירת מרפסת פתוחה והפיכתה לשתי קומות ב+ג ותוספת     2
של  לשימושים  מ"ר   1015 של  בסה"כ  עיקריים  שטחים 

מסחר ו/או משרדים ו/או מרפאות בקומות אלו 
קומות:  לשתי  שנוצר  החלל  וחלוקת  הקולנוע  בית  ביטול     3
בקומת  משרדים   ו/או  מסחר  יותרו  ב'  משרדים  בקומת 

משרדים ג' יותרו משרדים  סה"כ תוספת של 565 מ"ר 
ויזואלי  קשר  לצורך  הקרקע  קומת  ברצפת  פתח  פתיחת     4
עם קומת המסחר במרתף  תוספת דרגנוע מקומת הקרקע 
הבנין  בקוי  שינוי  אין  הפריקה   רחבת  קירוי  למרתף  

והתוספות בתחום קוי הבנין המאושרים 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,9024 עמוד  התשעז,   ,7576 הפרסומים  ובילקוט   18/08/2017

בתאריך 28/08/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 67012 אביב-יפו  תל   125 בגין  דרך  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 03-7632586  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
המעוניין  וכל  טלפון:03-6753515,  גן  רמת   26 המעגל  גן,  רמת 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

 www iplan gov il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

דניאלה פוסק  
יושבת ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב  

מחוז חיפה

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חדרה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':302-0245506

 שם התכנית: תוספת יח"ד, קומות ושטחי בנייה 
ברח' השלדג/בגין חדרה גוש 10008 חלקה 212

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה חדרה 
גרסת   302-0245506 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 

התכנית: הוראות - 24 תשריט - 14
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

חד/ 1240 שינוי 
חד/ מק/ 1240/ א שינוי 

חד/ 2020 כפיפות 
חד/ 450/ ה כפיפות 

עיקרי הוראות התכנית: 
הוספת שימוש משני של גן ילדים/מעון ביעודי קרקע "מגורים 

א", "מגורים א' מיוחד","מגורים א1", "מגורים א1 מיוחד"

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www iplan gov il כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל 
  03-7632586 טלפון:   67012 אביב-יפו  תל   125 בגין  דרך  אביב, 
השעות  בין  ה'  ג',  א',  בימים  המחוזית  בוועדה  קהל  קבלת 
דוא"ל/פקס  לרבות  קשר  יצירת  פרטי  לציין  יש    11:00-14:00
מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק  קיימים   אם 

לתכנון ולבנייה רמת גן, המעגל 26 רמת גן טלפון:03-6753515

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989 

מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי: רמת גן

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
506-0325555

שם התכנית:רג/1713 תוספת שטחים בקניון ביאליק
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 506-0325555 

גרסת התכנית: הוראות - 20 תשריט - 9
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

רג/ 873 שינוי 
רג/ 340/ ג שינוי 

רג/ 340 שינוי 
רג/ 340/ ג/ 25 כפיפות 
רג/ 340/ ג/ 31 כפיפות 

רג/ מק/ 340/ ג/ 17 כפיפות 
רג/ מק/ 340/ ג/ 16 כפיפות 

רג/ 340/ ג/ 4 כפיפות 
רג/ מק/ 340/ ג/ 16/ 1 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רמת גן רחוב: ביאליק 74 

רמת גן, רחוב ביאליק פינת רחוב ז'בוטינסקי 

גושים וחלקות:
גוש: 6127, מוסדר, חלקות במלואן: 957 

X: 182370 קואורדינטה
Y: 665893 קואורדינטה

מטרת התכנית:
תוספת שטחי מסחר ומשרדים     1

שינוי הוראות בינוי     2
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חד/ 450/ ה שינוי 
חד/ מק/ 1001/ ג שינוי 
חד/ מק/ 450/ ח כפיפות 
חד/ מק/ 450/ ו כפיפות 

חד/ 2020 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: חדרה רחוב: הרברט סמואל 50 

גושים וחלקות:
גוש: 10036, מוסדר, חלקי חלקות: 270, 271, 272 

מטרת התכנית:
בחדרה,  יפה  הלל  סמואל-פינת  הרברט  ברח'  חלה  התכנית 

בגוש 10036 חלקות 270-272 
שרות,  ושטחי  עיקריים  בנייה  שטחי  יח"ד  מס'  משנה  התכנית 

מס' קומות, תכסית קרקע וקו בניין צידי מזרחי 

עיקרי הוראות התכנית:
תוספת יח"ד: שינוי במס' יח"ד מ-27 יח"ד במצב מאושר     1
לדונם  יח"ד   12 ג'-  חד/מק/1001  מאושרת  תכנית  )עפ"י 
קיים  יח"ד  )מס'  מוצע  במצב  יח"ד  ל-64  יח"ד,   -26 7
המאושר  למצב  ביחס  יח"ד   9 תוספת  יח"ד-   55 בהיתר- 

עפ"י היתר( 
מ"ר  מ-75 3,804  עיקרי  שטח  שינוי  עיקרי:  שטח  תוספת     2
במצב מאושר )171% =75 3804 מ"ר עפ"י תכנית מאושרת 
עיקרי  שטח   ( מוצע  במצב  מ"ר  ל-7,539  ג'(,  חד/מק/1001 
ביחס  מ"ר   1,577 20 תוספת   - מ"ר  בהיתר-80 5,961  קיים 

למצב המאושר עפ"י היתר( 
מ"ר   5,524 11 מ-  שרות  שטח  שינוי  שירות:  שטח  תוספת     3

במצב מאושר עפ"י היתר, ל-5,616 מ"ר במצב מוצע 
)עפ"י  ע"ע   + ק'  מ-8  קומות  במס'  שינוי  קומות:  תוספת     4
)כולל  קומות  ל-14   ,) ג'  חד/מק/1001  מאושרת  תכנית 
ק קרקע וקומה -14 קומה חלקית גבוהה לשימושים טכניים 
ויציאה לגג( במצב מוצע )מס' קומות עפ"י היתר - 10 ק'+ק 

קרקע-תוספת 2 ק' למצב המאושר עפ"י היתר( 
הגדלת תכסית: שינוי בתכסית קרקע מ-30% במצב מאושר     5

ל-44% במצב מוצע )תכסית קרקע 44% -קיים בהיתר( 
הקטנת קו בנין: שינוי בקו בנין צידי-מזרחי מ-4 מ' במצב     6

מאושר ל-1 3 מ' במצב מוצע  )קיים בהיתר(

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,95 עמוד  התשעח,   ,7593 הפרסומים  ובילקוט   29/09/2017

בתאריך 28/09/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   33095 חיפה   15 הפלי"ם  שד  חיפה,  מחוז   ולבנייה 
04-8633455  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה חדרה, 
הלל יפה 9 חדרה 38100 טלפון:04-6303113, וכל המעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 
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מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: קריות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':352-0386045

שם התכנית: מתחם מחסני ערובה נעמן
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה קריות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: חדרה רחוב: שד בגין מנחם  

בין הרחובות שד' בגין והשלדג במערב חדרה

גושים וחלקות:
גוש: 10008, מוסדר, חלקי חלקות: 212 

מטרת התכנית:
תוספת קומות, שטחי בנייה, יח"ד בבניין ברח' השלדג/בגין 

עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר  מ-1,575  עיקריים:  בנייה  בשטחי  מ"ר   1,143 תוספת     1
מ"ר   258 )כולל  מוצע   במצב  מ"ר  ל-2,718  מאושר  במצב 

מרפסות מקורות(
ל-20  מאושר  במצב  יח"ד  מ-15  דיור:  יחידות   5 תוספת     2

יח"ד במצב מוצע 
)ק עמודים(+ק מרתף,  קומות+ק קרקע  מ-8   : קומה  תוספת     3

ל-9 קומות+ק קרקע )ק עמודים(+ק מרתף 
מאושר  במצב  מ-40%  קרקע,  בתכסית   4 97% תוספת     4

ל-97% 44 במצב מוצע 
במצב  מ"ר  מ-40  קומתי  לובי  שטח  עבור  מ"ר   20 תוספת     5

מאושר ל-60 מ"ר  לובי כניסה עד 100 מ"ר 
תוספת 5 2 מ"ר למרפסת מקורה, מ-12 מ"ר במצב מאושר     6

ל-5 14 מ"ר במצב מוצע 

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www iplan gov il כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון: 04-8633455  העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

חדרה, הלל יפה 9 חדרה 38100 טלפון:04-6303113

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989 

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חדרה

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':302-0473975

שם התכנית: תוספת קומות, יח"ד וזכויות בנייה 
בחלקות 270-272 גוש 10036 בחדרה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס': מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

302-0473975, גרסת התכנית: הוראות - 22 תשריט - 7
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

חד/ 765 שינוי 
חד/ 1001 שינוי 

חד/ 450/ ג שינוי 
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הבעלים  כל  הסכמת  ללא  חלוקה  ו/או  איחוד  וחלוקה:  איחוד 
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

352-0094631 שינוי 
תמא/ 3 כפיפות 

תמא/ 15 כפיפות 
תמא/ 35 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות 

תמא/ 22 כפיפות 
תממ/ 6 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: קרית ביאליק 

קריות  עוקף  כביש  בצפון,  העמקים  רחובות  ע"י  התחום  שטח 
ממזרח ומדרום ונחל גדורה ממערב 

גושים וחלקות: 
מוסדר:

גוש: 11540 חלקות במלואן: 91, 92, 96, 99, 100, 106, 107, 108, 
 ,126 ,125 ,124 ,123 ,122 ,121 ,119 ,118 ,117 ,116 ,111 ,110 ,109
 ,191 ,189 ,181 ,178 ,144 ,139 ,138 ,137 ,136 ,135 ,129 ,128 ,127
 ,217 ,215 ,213 ,211 ,209 ,207 ,205 ,203 ,201 ,199 ,197 ,195 ,193

 225 ,223 ,221 ,219
גוש: 11540 חלקי חלקות: 141, 227, 229, 233 

גוש: 11596 חלקות במלואן: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 44, 45, 46, 47, 
 ,123 ,121 ,119 ,105 ,103 ,101 ,99 ,92 ,91 ,90 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48

 135 ,132 ,125
גוש: 11596 חלקי חלקות: 96, 136 

גוש: 11850 חלקות במלואן: 2, 4, 8 
גוש: 11850 חלקי חלקות: 13 

מטרת התכנית:
וחלוקה  איחוד  במסגרת  הכלולים  השטחים  גבולות  תיקון 
מחדש ללא הסכמת הבעלים ותיקון לוחות ההקצאה והאיזון 

בהתאם 

עיקרי הוראות התכנית: 
וחלוקה  איחוד  במסגרת  הכלולים  השטחים  גבולות  תיקון 
מחדש ללא הסכמת הבעלים ותיקון לוחות ההקצאה והאיזון 

בהתאם 

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www iplan gov il כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון: 04-8633455  העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 
קריות, הגדוד העברי 4 קרית מוצקין 26114 טלפון:04-8715291 
 30030 המכבי  כפר  זבולון,  ולבנייה  לתכנון  מקומית  וועדה 

טלפון:04-8478105

גרסת   ,352-0386045 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 
התכנית: הוראות - 18 תשריט - 11
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 400 שינוי 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

תממ/ 6 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 
חפאג/ ד/ 1249 כפיפות 

תמא/ 23 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
המיתחם ממוקם בין כביש 4 לפסי הרכבת ממערב למחלף כרי 

נעמן

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 10417 חלקות במלואן: 2 
גוש: 10417 חלקי חלקות: 6 

מטרת התכנית:
הקמת מיתחם לתעסוקה מסחר ואחסנה בצפון קריית מוצקין

עיקרי הוראות התכנית: 
1  שינוי ייעוד מקרקע חקלאית למיתחם לתעסוקה מסחר ואחסנה
2 קביעת זכויות והוראות בנייה לאיזור לתעסוקה מסחר ואחסנה

3 קביעת הנחיות סביבתיות לשימושים השונים
4 קביעת קווי בניין ממסילת הרכבת ,כביש 4 ומקווי החומ"ס 

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www iplan gov il כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון: 04-8633455  העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

קריות, הגדוד העברי 4 קרית מוצקין 26114 טלפון:04-8715291

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989 

מחוז: חיפה, מרחבי תכנון מקומי: זבולון,קריות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':352-0452540

שם התכנית: שכונת מגורים בדרום קרית ביאליק - 
עדכון טבלאות איזון והקצאה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה זבולון, 
קריות מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 352-0452540, גרסת 

התכנית: הוראות - 20 תשריט - 16
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ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 
קריות, הגדוד העברי 4 קרית מוצקין 26114 טלפון:04-8715291

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989 

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: קרית אתא

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':301-0497099

שם התכנית: דיפו באזור התעשיה רמת יוחנן
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
קרית  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  חיפה  מחוז 
אתא מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 301-0497099, גרסת 

התכנית: הוראות - 12 תשריט - 8
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

זב/ 124 שינוי 
זב/ 124/ ג כפיפות 

מק/ זב/ 124/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: קרית אתא רחוב: 

 772 מס'  לכביש  ממערב  נמצאת  זו  בתכנית  הכלולה  הקרקע 
)כביש דשנים( ומדרום לאזור התעשיה של קרית אתא 

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 10518 חלקי חלקות: 34 
גוש: 11612 חלקי חלקות: 38 

מטרת התכנית:
בשטח  חיפה  למטרונית  דיפו  למתחם  סטטוטורית  הסדרה 
המאושר לתעשיה בתכנית זב/124 על ידי תוספת שימוש מותר 

בקרקע 

עיקרי הוראות התכנית: 
ציבורית  לתחבורה  תפעולי  אזור  עבור  שימוש  תוספת  א   

)דיפו( באזור תעשיה מאושר בתכנית זב/124 
חלוקת השטח לשני מגרשים  ב   

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www iplan gov il כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון: 04-8633455  העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה קרית 

אתא, קרית אתא 28100 טלפון:04-8478420

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989 

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: קריות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':352-0486803

שם התכנית: הוספת זכויות בנייה רחוב רנ"ס 34 
בקרית מוצקין

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה קריות 
גרסת   ,352-0486803 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 

התכנית: הוראות - 34 תשריט - 15
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ק/ 130/ ב שינוי 
ק/ 130/ א שינוי 
ק/ 316/ ח שינוי 

ק/ 316 שינוי 
ק/ 316/ ד שינוי 

ק/ 130 שינוי 
ק/ 316/ ב כפיפות 
ק/ 316/ א כפיפות 

ק/ 290 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: קרית מוצקין רחוב: רנ"ס 34 

רח' רנ"ס הוא רח' מגורים במרכז העיר ק מוצקין  המגרש נמצא 
בחלקו הצפוני של הרחוב, סמוך לרח' אוסישקין 

גושים וחלקות:
גוש: 11564, מוסדר, חלקות במלואן: 116 

מטרת התכנית:
הריסת בניין קיים והקמת בניין מגורים חדש תוך הוספת זכויות 

בנייה, ברחוב רנ"ס 34 קרית מוצקין 

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת זכויות בנייה בסך 1600 מ"ר עיקרי      1

כולל  קומות   8 הכל  בסך  למותר,  מעל  קומות   2 הוספת     2
קומת הקרקע 

הוספת 5 יח"ד מעבר למאושר, סה"כ 12 יח"ד     3
שינוי קווי הבניין    4

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www iplan gov il כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון: 04-8633455  העתק 
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הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989 

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: מורדות הכרמל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':355-0463190

שם התכנית: מתחם מחסני עיריה וחניון ציבורי 
בפארק עסקים בטירת כרמל

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מורדות 
 ,355-0463190 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  הכרמל 

גרסת התכנית: הוראות - 13 תשריט - 11
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
מכ/ מק/ 701 שינוי 

מכ/ 286 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: טירת כרמל - פארק עסקים בין רחובות עוצמה וכרמלים 

גושים וחלקות: מוסדר:
גוש: 10726 חלקי חלקות: 134, 146 

גוש: 11359 חלקי חלקות: 20 

מגרשים:
1001 בהתאם לתכנית מכ/ מק/ 701

1002ב בהתאם לתכנית מכ/ מק/ 701
1003ב בהתאם לתכנית מכ/ מק/ 701
1004ב בהתאם לתכנית מכ/ מק/ 701

1005 בהתאם לתכנית מכ/ מק/ 701

מטרת התכנית:
יצירת מגרשים למבני ציבור וקביעת הוראות תכנון בהם    -

לפיתוח  הנחיות  קביעת  תוך  ציבורי,  וחניון  דרך  יצירת    -
והסדרת צומת רחובות כרמלים והסדנא 

יצירת דרך גישה    -
הקיים  מזון  מפעל  של  המערבי  בגבול  ירוק  חיץ  יצירת    -

במגרש 23 לפי מכ/286 

עיקרי הוראות התכנית: 
ציבורי  ומשטח  ספורט  משטח  מוצעת,  מדרך  ייעוד  שינוי    -
תוך  ומשרדים",  ציבור  ומוסדות  "מבנים  ליעוד  פתוח 

קביעת הנחיות לבינוי ופיתוח  
אך  צורתו,  שינוי  תוך  פתוח,  פרטי  שטח  של  מיקום  הזזת    -
ללא שינוי בשטחו וללא שינוי בזכויות ואו הנחיות פיתוח 

משטח  ספורט,  משטח  פתוח,  ציבורי  משטח  ייעוד  שינוי    -
משולב  ציבורי  ולחניון  ציבור  למבני  ומאתר  פתוח  פרטי 
עם דרך, תוך ביטול זכות מעבר להולכי רגל לגישה לשטח 

ספורט 
יצירת דרך גישה    -

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989 

מחוז: חיפה, מרחבי תכנון מקומי: חוף הכרמל,מורדות הכרמל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':303-0321901

שם התכנית: מכ/909 - קו ביוב תת קרקעי בסניקה 
טירת כרמל למט"ש ניר עציון

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
חוף  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  חיפה  מחוז 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  הכרמל  מורדות  הכרמל, 

303-0321901, גרסת התכנית: הוראות - 10 תשריט - 6
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

מכ/ 582/ חכ/ 20/ ד/ א שינוי 
חכ/ 20/ א כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות 
תתל/ 18 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
ג/ ד/ 1166 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: טירת כרמל, קיבוץ חותרים - חוף הכרמל 

גושים וחלקות: מוסדר:
גוש: 10568 חלקי חלקות: 2, 3, 4, 6, 7, 18 

גוש: 10569 חלקי חלקות: 2, 10 
גוש: 10717 חלקי חלקות: 74, 82 

מטרת התכנית:
הנחת קו ביוב תת קרקעי בסניקה 

עיקרי הוראות התכנית: 
קביעת גבולות של מסדרון לתשתית ת"ק )תת קרקעית( לצורך 

הנחת קו ביוב תת קרקעי בסניקה 
מתן הנחיות תכנונית להנחת קו ביוב תת קרקעי בתוך המסדרון 

קביעת הנחיות סביבתיות 

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www iplan gov il כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
  04-8633455 טלפון:   33095 חיפה   15 הפלי"ם  שד  חיפה,  מחוז 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 
ולבנייה חוף הכרמל, עין כרמל 30860 טלפון:04-8136213, ועדה 
 33093 חיפה   2 כורי  הכרמל,  מורדות  ולבנייה  לתכנון  מקומית 

טלפון:04-8676296
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עיקרי הוראות התכנית: 
א( תוספת 3 יחידות דיור לסה"כ 5 יחידות דיור 

ב( תוספת שטח עיקרי 
ג( תוספת שטח שרות 

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www iplan gov il כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון: 04-8633455  העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

שומרון, המיסדים 54 זכרון יעקב 30950 טלפון:04-6305522

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989 

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: שומרון

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':353-0346049

 שם התכנית: שינוי ייעוד ממגורים א' למסחר 
בחלקה 138 גוש 12310, אור עקיבא

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

353-0346049, גרסת התכנית: הוראות - 15 תשריט - 5
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ש/ 385 שינוי 
ג/ 928 שינוי 

חפאג/ 556 שינוי 
ש/ מק/ 385/ ד כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אור עקיבא רחוב: שד הנשיא וייצמן ורחוב: הרב קוק  

גושים וחלקות:
גוש: 12310, מוסדר, חלקות במלואן: 138 

מטרת התכנית:
ממגורים   12310 בגוש   138 חלקה  של  הקרקע  ייעוד  שינוי 
זכויות  וקובעת  מצפון,  המסחרי  למגרש  בהמשך  למסחר  א' 

והוראות בנייה 

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד קרקע ממגורים א' למסחר  א(  

קביעת זכויות בנייה  ב(  
קביעת הוראות בנייה  ג(  

הקטנת קו בנין קדמי לרח' הנשיא ויצמן מ-7 מ' ל-4 מ' וקו  ד(  
בנין צידי מ-5 מ' ל- 0 מ' 

עם  ושילובה  והסדנא  כרמלים  הרחובות  צומת  הסדרת    -
החניון הציבורי והדרך 

לפי   23 במגרש  הקיים  המזון  מפעל  בין  ירוק  חיץ  יצירת    -
מכ/286 לבין תא שטח 3005 

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www iplan gov il כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון: 04-8633455  העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

מורדות הכרמל, כורי 2 חיפה 33093 טלפון:04-8676296

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989 

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: שומרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':353-0548511

שם התכנית: מגורים בחלקה 142 בגוש 11318, 
זכרון יעקב

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה שומרון 
גרסת   ,353-0548511 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 

התכנית: הוראות - 8 תשריט - 4
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ש/ 22 שינוי 
ש/ 300 שינוי 
ש/ 555 שינוי 
ש/ 253 כפיפות 

ש/ 1121/ א כפיפות 
ש/ 390 כפיפות 
ש/ 383 כפיפות 

מק/ ש/ 961/ א כפיפות 
ש/ 207 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: זכרון יעקב רחוב: תאשור 21 

בין רח' החלוצים ורח' תאשור, זכרון יעקב

גושים וחלקות:
גוש: 11318, מוסדר, חלקות במלואן: 142 

מטרת התכנית:
תוספת 3 יחידות דיור ותוספת זכויות בנייה 
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מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חדרה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':302-0359786

שם התכנית: שינוי הוראות בנייה ברח' השחף 
בחדרה גוש 10008 חלק מחלקה 285

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה חדרה 
גרסת   ,302-0359786 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 

התכנית: הוראות - 16 תשריט - 9
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

חד/ 764 שינוי 
חד/ במ/ 938 שינוי 

חד/ 2020 כפיפות 
חד/ 450/ ה כפיפות 

חד/ 850 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: חדרה רחוב: השחף  

מיקום התכנית ברח' השחף, שכ' קדמת הים חדרה

גושים וחלקות:
גוש: 10008, מוסדר, חלקי חלקות: 285 

מטרת התכנית:
וקו  דיור  יחידות  מס'  עיקריים,  בנייה  שטחי  מוסיפה  התכנית 

בניין 

עיקרי הוראות התכנית: 
תוספת 2 יח"ד : מ-2 יח"ד במצב מאושר ל-4 יח"ד במצב     1

מוצע 
מעל  מ"ר   260 8( עיקריים  בנייה  שטחי  מ"ר   460 8 תוספת     2

לכניסה הקובעת+ 200 מ"ר מתחת לכניסה הקובעת(: 
מ-20 379 מ"ר )40%( במצב מאושר ל-840 מ"ר במצב מוצע    

640 מ"ר + 200  )סה"כ שטח עיקרי מעל הכניסה הקובעת   
מ"ר מתחת לכניסה הקובעת(

מ'  ל-5  המאושר,  במצב  מ'  מ-6  אחורי  בנין  בקו  שינוי     3
במצב המוצע 

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www iplan gov il כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון: 04-8633455  העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

חדרה, הלל יפה 9 חדרה 38100 טלפון:04-6303113

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,8519 עמוד  התשעז,   ,7567 הפרסומים  ובילקוט   25/08/2017

בתאריך 15/08/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:  33095 חיפה   15 הפלי"ם  שד  חיפה,  מחוז   ולבנייה 

04-8633455  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה שומרון, 
המיסדים 54 זכרון יעקב 30950 טלפון:04-6305522, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 
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איתמר בן דוד  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה  

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חדרה

הודעה בדבר הכנת תכנית מס': 302-0500868
שם התכנית: פינוי בינוי ברחוב העליה השנייה, 

הודעה לפי סעיף 77 ו–78 לחוק
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבנייה, 
גרסת   ,302-0500868 מס'  תכנית  הכנת  בדבר  התשכ"ה-1965, 

התכנית: הוראות - 3 תשריט - 2
איחוד  לעריכת  הוראות  הקובעת  תכנית  וחלוקה:  איחוד 

וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו
להוציא  ניתן  לא  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  התרי 

היתרים או הרשאות

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: חדרה רחוב: העליה השניה  

רחוב העלייה השנייה 1-7

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 10035 חלקות במלואן: 394, 413 
גוש: 10035 חלקי חלקות: 412, 418 

הועדה החליטה לאשר את הבקשה ופרסום הודעה על הכנת 
סעיף  לפי  היתרים  הוצאות  על  ומגבלות   77 סעיף  לפי  תכנית 

78 כלהלן:
לא יינתנו היתרי בנייה לבנייה חדשה בתחום התוכנית    1

מגורים  למבני  מהותיות  לא  תוספות  עבור  בנייה  היתרי   
עפ"י  יח"ד  תוספת  כולל  ולא  גדול,  לא  בהיקף  קיימים 
תכניות מאושרות יתאפשרו בהתאם לשיקול דעת הוועדה 

המקומית  
תוקף ההודעה יהיה למשך שנתיים או עד להפקדתה של    2

התוכנית לפי המוקדם מבנייהם  
ובנוסף  ובנייה  תכנון  לחוק   77 סעיף  לפי  תפורסם  הודעה    3

תליית מודעה בכניסה לכל אחד מהמבנים  
לעיל(   1-3 בסעיפים  )כאמור   78 סעיף  פי  על  המגבלות    4

יפורטו בפרק 6 בהוראות התוכנית שבנדון  

המחוזית  הועדה  במשרדי:  בתנאים,  לעיין  רשאי  מעונין  כל 
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון: 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   ,04-8633455
כל   04-6303311 טלפון:   38100 חדרה   ,9 יפה  הלל  רח'  חדרה, 
מעונין, בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו 
נפגע על ידי התנאים, רשאי על פי סעיף 78 לחוק להגיש ערר 
אל המועצה הארצית לתכנון ולבנייה קפלן 2, ירושלים 91061, 

טלפון 02-6701535 או 02-6701596 
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מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חוף הכרמל

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':303-0260034

שם התכנית: תחנת עין תות
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': -303

0260034, גרסת התכנית: הוראות - 28 תשריט - 17
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס  

ג/ 400 שינוי  
מ/ 407/ חכ/ 900/ ש/ 1404 כפיפות  

תממ/ 6 כפיפות  
תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות  
תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות  
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות  

תמא/ 35 אישור ע"פ תמ"א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
מדרום לבת שלמה ומצפון לשמורת הר חורשן

גושים וחלקות:
גוש: 11344, מוסדר, חלקי חלקות: 4, 5, 12, 13, 15 

מטרת התכנית:
הסדרת המצב הקיים בפועל בתחנת עין תות, קביעת גבולות 
לשטחים המיועדים למתקנים ההנדסיים, תחנת שאיבה, באר 

)קידוח(, וקווי מים

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי יעוד קרקע מ–"אזור חקלאי" ו–"יער קיים ו/או שטח המיועד 
מותרים,  שימושים  קביעת  הנדסיים,  מתקנים  לייעוד   , לייעור" 
קביעת זיקת הנאה למעבר רכב ותשתיות, וקביעת זכויות בנייה 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2777 עמוד  התשעז,   ,7435 הפרסומים  ובילקוט   03/03/2017

בתאריך 31/01/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   33095 חיפה   15 הפלי"ם  שד  חיפה,  מחוז   ולבנייה 
04-8633455  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה חוף 
המעוניין  וכל  טלפון:04-8136213,   30860 כרמל  עין  הכרמל, 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 
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מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: קריות

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':352-0398800

שם התכנית: בית אבות סיעודי ומסחר ברח' העמקים 
קריית ביאליק

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

352-0398800, גרסת התכנית: הוראות - 17 תשריט - 12
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: רכס הכרמל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':356-0457556 

שם התכנית: תוספת זכויות בנייה-דאלית אלכרמל
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
רכס  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  חיפה  מחוז 
 ,356-0457556 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  הכרמל 

גרסת התכנית: הוראות - 12 תשריט - 7
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
ג/ במ/ 1154 שינוי 

חפאג/ 605 שינוי 
עד/ 300 שינוי 

תמא/ 35 כפיפות 
תממ/ 6 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
מגרש מאושר בשכונת דאליה צעירה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 11502 חלקות במלואן: 136 
גוש: 11502 חלקי חלקות: 308 

מטרת התכנית:
קומות  תוספת  בנייה,  אחוזי  תוספת  היא  התכנית  מטרת 
ג/ לתכנית  שינוי  מהווה  אשר  דיור  יחידות  למס'  ותוספת 

במ/1154 בדלית אלכרמל 

עיקרי הוראות התכנית:
- שינוי יעוד שטח מגורים א' לשטח למגורים ב' 

- תוספת אחוזי בנייה 
- תוספת למס' יחידות דיור )תוספת של 7 יח' דיור( 

- קביעת הוראות הבנייה 

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www iplan gov il כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון: 04-8633455  העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה רכס 

הכרמל, בניין סלע, דאלית אל-כרמל 30056 טלפון:04-8399382

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989 
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חפ/ 1615 שינוי 
חפ/ 803 החלפה 

תמא/ 38 כפיפות 
תממ/ 6 כפיפות 

חפ/ 1400/ שש כפיפות 
חפ/ 1400/ יב כפיפות 

חפ/ מק/ 1400/ פמ כפיפות 
חפ/ מק/ 1400/ תט כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: חיפה רחוב: פטריה 6  

בעיר התחתית ברחוב פטריה בחלק שבין רחוב יפו לרחוב המגינים

גושים וחלקות: 
מוסדר:

גוש: 11678 חלקות במלואן: 23 
גוש: 11678 חלקי חלקות: 20, 22 

גוש: 12178 חלקי חלקות: 24 

מטרת התכנית:
שינוי יעוד ממסחר ועסקים לאתר למבנים ומוסדות ציבור על 
,רווחה  ,תרבות  ,דת  לחינוך  ציבור  מבני  הקמת  לאפשר  מנת 

וקהילה וכן קביעת הוראות וזכויות בנייה 

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי יעוד ממסחר ועסקים לאתר למבנים ומוסדות ציבור     1

שינוי יעוד מדרך לאתר למבנים ומוסדות ציבור      2
ביטול חלק מהדרך שבתחום חלקה 23 בגוש 11678 לצורך     3

הסדרת המבנה הקיים   
קביעת המבנה הקיים לשימור     4

קביעת קוי בניין     5
קביעת זכויות והוראות בנייה ליעוד מבנים ומוסדות ציבור     6

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,7029 עמוד  התשעז,   ,7531 הפרסומים  ובילקוט   30/06/2017

בתאריך 26/06/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   33095 חיפה   15 הפלי"ם  שד  חיפה,  מחוז   ולבנייה 
04-8633455  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה חיפה, 
ביאליק 3 חיפה טלפון:04-8356807, וכל המעוניין רשאי לעיין 
לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה 
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ליאת פלד  
מ"מ יושב ראש הוועדה המחוזית  

לתכנון ולבנייה מחוז חיפה  

מחוז צפון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: בית שאן

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':203-0466805

 שם התכנית:תכנית מתאר מקומית 
למתחם כניסה מסילות, בית שאן ג/23347

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

203-0466805, גרסת התכנית: הוראות - 22 תשריט - 13

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ק/ 11/ ג שינוי 
ק/ 290 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
ק/ 130 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 
ק/ 316/ ח כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: קרית ביאליק רחוב: העמקים, רחוב: גולן, רחוב: ההגנה  

התכנית ממוקמת לאורך רח' העמקים בצומת עם רח' ההגנה 
ורח' גולן

גושים וחלקות: 
מוסדר:

גוש: 11589 חלקות במלואן: 83, 145 
גוש: 11589 חלקי חלקות: 61, 84 

גוש: 11590 חלקי חלקות: 211 

מטרת התכנית:
הקמת בית אבות סיעודי עם חזית מסחרית בקריית ביאליק

עיקרי הוראות התכנית:
1  שינוי יעוד משטח מסחרי לייעוד של דיור מיוחד

2  קביעת שימוש לבית אבות סיעודי ומסחר בקומת הקרקע 
3  קביעת זכויות והוראות הבנייה 

4  קביעת זיקת הנאה למעבר לציבור לצמיתות בתחום המגרש 
5  קביעת קווי בנין במגרש כולל קו בנין 0 לחניון תת קרקעי

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,8120 עמוד  התשעז,   ,7557 הפרסומים  ובילקוט   28/07/2017

בתאריך 30/07/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
04- טלפון:   33095 חיפה   15 הפלי"ם  שד  חיפה,  מחוז  ולבנייה 

קריות,  ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן    8633455
וכל  טלפון:04-8715291,   26114 מוצקין  קרית   4 העברי  הגדוד 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
www  התכנון מנהל  של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים 
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מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חיפה

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':304-0436170

שם התכנית: חפ/2410 שינוי יעוד לאתר למבנים 
ומוסדות ציבור ברח' פטריה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס': מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

304-0436170, גרסת התכנית: הוראות - 19 תשריט - 16
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

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

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

חפ/ 229 שינוי 
חפ/ 428 שינוי 

חפ/ מק/ 1400/ יב/ 1 שינוי 
חפ/ 1615/ א שינוי 
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התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 12623 שינוי 
ג/ 6995 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: בית שאן רחוב: השחם  

ברחובות  גובל  המתחם  שאן   בית  העיר  מרכז  שווקים,  מרכז 
השחם מצפון, רח' אחד העם ממזרח ורח' אהבת ישראל ממערב 

גושים וחלקות:
גוש: 23137 חלקות במלואן: 85 

גוש: 23137 חלקי חלקות: 7, 18, 25, 65, 80, 83, 87 
X: 247049 קואורדינטה
Y: 711158 קואורדינטה

מטרת התכנית:
קביעת ייעודי קרקע מעורבים למגורים ומסחר בקומת הקרקע

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד ממרכז עירוני למגורים וחזית מסחרית

חלוקה למגרשים
קביעת ייעודי קרקע

קביעת זכויות והגבלות בנייה למגרשים השונים
קביעת הנחיות בינוי

קביעת מערך דרכים וחניה
הנחיות לפיתוח השטח ותשתיות 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,9223 עמוד  התשעז,   ,7581 הפרסומים  ובילקוט   08/09/2017

בתאריך 06/09/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
בית שאן, ירושלים הבירה 1 בית שאן 10900 טלפון:04-6489414, 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל 
האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון 

  www iplan gov il

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: טבריה

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
ג/ 20976

שם התכנית:מתחם חמי טבריה הותיקה, טבריה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

ג/ 20976 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 18071 שינוי 
טה/ מק/ ג/ 287/ 14 כפיפות 

תמא/ 8 כפיפות 
תמא/ 13 כפיפות 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
ג/ 3850 שינוי 
ג/ 6995 שינוי 

1 /14 /5 שינוי 
1 /14 /1 שינוי 
ג/ 9463 ללא שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: בית שאן רחוב: שמש יצחק  

המתחם נמצא בשכונת מגורים יפה נוף, על דרך הכניסה לעיר 
מכיוון מערב 

יעקוב  רח'  מצפון,  יצחק(  שמש  )רח'   6667 בדרך  גובל  המתחם 
מכלוף ממזרח ורח' משה דיין ממערב 

גושים וחלקות:
גוש: 22913 חלקי חלקות: 155 

גוש: 22916 חלקי חלקות: 48, 73 
גוש: 22919 חלקות במלואן: 2 

גוש: 22919 חלקי חלקות: 79 
Y: 711770 קואורדינטה ,X: 246325 קואורדינטה

מטרת התכנית:
והגדלת  שאן  בבית  מסילות  כניסה  למתחם  מחודש  תכנון 

זכויות הבנייה למגורים

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד ממגורים, למגורים עם חזית מסחרית ושצ"פ

חלוקה למגרשים
קביעת ייעודי קרקע

קביעת זכויות והגבלות בנייה 
קביעת הנחיות בינוי

קביעת מערך דרכים וחניות
הנחיות לפיתוח השטח ותשתיות

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
8/9/2017 ובילקוט הפרסומים 7581, התשעז, עמ' 9223, בתאריך 

6/9/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
בית שאן, ירושלים הבירה 1 בית שאן 10900 טלפון:04-6489414, 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל 
האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון 

  www iplan gov il

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: בית שאן

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':203-0467258

שם התכנית:תכנית מתאר מקומית למתחם שווקים, 
בית שאן ג/23323

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

203-0467258, גרסת התכנית: הוראות - 26 תשריט - 17
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
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תממ/ 2/ 9 כפיפות 
ג/ 21056 כפיפות 

גנ/ 17007 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כרמיאל רחוב: יסעור 67 

שכונת בני כרמיאל שלב ב',בין רחוב דרך השלום לרחוב שחף 
X: 227000 קואורדינטה
Y: 756790 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 19874, מוסדר, חלקי חלקות: 77, 87, 88 

גושים ישנים:
גוש נוכחי: 19874 - 18991 

מגרשים:
378 בהתאם לתכנית ג/ במ/ 123

מטרת התכנית:
הסדרת לגיליזציה לבינוי הקיים, והגדלת זכויות בנייה 

עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת זכויות בנייה של שטח עיקרי ל–53 מ"ר עבור יח"ד אחת     1

הגדלת זכויות בנייה של שטח שירות ל–7 מ"ר עבור יח"ד     2
אחת 

שינוי קווי בניין כמפורט בטבלה 5 ותשריט     3
קביעת מיקום של מדרגות חיצוניות בחזית ציידי     4

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  www iplan gov il כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק    04-6508555 טלפון: 
מקומית לתכנון ולבנייה כרמיאל, שד קק"ל 100 כרמיאל 20100 

טלפון:04-9085671

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989 

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: כרמיאל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':208-0342162

שם התכנית:רח' יסעור 53-55, כרמיאל. )ג\23059 (
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
 ,208-0342162 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  כרמיאל 

גרסת התכנית: הוראות - 31 תשריט - 13
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

תמא/ 35 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות 

ג/ 11764 כפיפות 
תמא/ 12/ 1 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: טבריה 

גושים וחלקות:
גוש: 15070 חלקי חלקות: 5 - 7, 14 

X: 251800 קואורדינטה
Y: 741450 קואורדינטה

מטרת התכנית:
 - לטבריה  הדרומית  בכניסה  התיירותי  המוקד  וחיזוק  פיתוח 
חמי רמב"ן )חמי טבריה הוותיקה( באמצעות הקמת מלון נופש 

ומכלול אטרקציות משלימות על בסיס מבנה הספא הקיים 

עיקרי הוראות התכנית: 
ואכסון  תיירות  לפיתוח  חדשה  תכנונית  מסגרת  קביעת     1

מלונאי במקוד תיירות מרפא קיים 
שינוי ייעוד משטח תיירות למלונאות איכסון מלונאי     2

קביעת זכויות בנייה והוראות בנייה לאיזור מלונאות      3
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי      4

תוספת ק ש  1 - מלונאות אינטנסיבית בגבולות התכנית     5
בלבד, באישור ולנת"ע מיום 15 12 29 

 ,16 9 15 מיום  ולחו"ף  באישור  מ',   24 בינוי  גובה  קביעת     6
ישיבה 116, ולנת"ע מיום 15 12 29 ישיבה מס' 563 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,8058 עמוד  התשעו,   ,7290 הפרסומים  ובילקוט   24/06/2016

בתאריך 26/06/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
המעוניין  וכל  טלפון:04-6739526,  טבריה  הארץ  טבור  טבריה, 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

 www iplan gov il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: כרמיאל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':208-0341743

שם התכנית: רח' יסעור 67, כרמיאל. )ג\23060(
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
  208-0341743 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  כרמיאל 

גרסת התכנית: הוראות - 21 תשריט - 8
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה 

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות 

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ במ/ 123 שינוי 
ג/ 4979 שינוי 

כר/ מק/ 424/ 8 כפיפות 



ילקוט הפרסומים 7655, ט' בטבת התשע"ח, 2017 12 27  3652

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ במ/ 123 שינוי 
ג/ 4979 שינוי 

כר/ מק/ 424/ 8 כפיפות 
תממ/ 2/ 9 כפיפות 

ג/ 21056 כפיפות 
גנ/ 17007 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
שלב  כרמיאל  בני  51 שכונת   ,  49 יסעור  רחוב:  כרמיאל  יישוב: 

ב', רחוב יסעור 
X: 227103 קואורדינטה
Y: 756700 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 19874 חלקות במלואן: 70 

גוש: 19874 חלקי חלקות: 88 

מטרת התכנית:
הסדרת לגליזציה לבינוי הקיים, והגדלת זכויות בנייה 

עיקרי הוראות התכנית: 
הגדלת זכויות בנייה של שטח עיקרי ל- 53 מ"ר עבור יח"ד     1

אחת  סה"כ לבית דו משפחתי - 106 מ"ר 
הגדלת זכויות בנייה של שטח שירות ל- 7 מ"ר עבור יח"ד     2

אחת  סה"כ לבית דו משפחתי - 14 מ"ר 
שינוי קווי בניין בשני תא שטח כמפורט בתשריט ובטבלה 5     3

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
www iplan gov il  כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק    04-6508555 טלפון: 
מקומית לתכנון ולבנייה כרמיאל, שד קק"ל 100 כרמיאל 20100 

טלפון:04-9085671

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989 

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: כרמיאל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':208-0430587

שם התכנית: רחוב חוחית 2-4, כרמיאל ) ג\23061 (
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
 ,208-0430587 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  כרמיאל 

גרסת התכנית: הוראות - 13 תשריט - 6
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה 

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ במ/ 123 שינוי 
ג/ 4979 שינוי 

כר/ מק/ 424/ 8 כפיפות 
תממ/ 2/ 9 כפיפות 

ג/ 21056 כפיפות 
גנ/ 17007 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כרמיאל רחוב: יסעור 55 , 53 שכונת בני כרמיאל שלב ב', 

בין רחובות השלום ושחף 
X: 227085 קואורדינטה
Y: 756720 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 19874 חלקות במלואן: 69 

גוש: 19874 חלקי חלקות: 88 

מטרת התכנית:
הסדרת לגליזציה לבינוי הקיים, והגדלת זכויות בנייה 

עיקרי הוראות התכנית: 
הגדלת זכויות בנייה של שטח עיקרי ל- 53 מ"ר עבור יח"ד     1

אחת  סה"כ לבית דו משפחתי - 106 מ"ר 
הגדלת זכויות בנייה של שטח שירות ל- 7 מ"ר עבור יח"ד     2

אחת  סה"כ לבית דו משפחתי - 14 מ"ר 
שינוי קווי בניין בשני תא שטח כמפורט בתשריט ובטבלה 5     3

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
www iplan gov il  כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק    04-6508555 טלפון: 
מקומית לתכנון ולבנייה כרמיאל, שד קק"ל 100 כרמיאל 20100 

טלפון:04-9085671

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989 

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: כרמיאל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':208-0344192

שם התכנית:רח' יסעור 49-51, כרמיאל )ג\23048(
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
 ,208-0344192 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  כרמיאל 

גרסת התכנית: הוראות - 28 תשריט - 9
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות
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מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: כרמיאל

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':208-0316208

שם התכנית: ג/22702 - מבנה אביעם,רח' המלאכה 14 
כרמיאל.

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

208-0316208, גרסת התכנית: הוראות - 18 תשריט - 11
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה 

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות 

המתייחסות לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 2370 שינוי 
ג/ 10731 שינוי 
תמא/ 35 כפיפות 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 
1 /18 /12 כפיפות 
גנ/ 17007 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כרמיאל רחוב: המלאכה 14 

רחוב מלאכה באזור התעשייה של עיר כרמיאל

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 19145 חלקי חלקות: 161 
גוש: 19159 חלקי חלקות: 145 

X: 229480 קואורדינטה
Y: 758350 קואורדינטה

מגרשים:
17 בהתאם לתכנית ג/ 10731

מטרת התכנית:
שינוי ייעוד משטח לתעשייה לשטח מסחר ותעסוקה 

עיקרי הוראות התכנית:
1  הוספת שימוש מסחרי לשטח תעשייה 

2  קביעת זכויות והוראות בנייה 
3  שינויי קווי בניין 

4  קביעת הסדרי תנועה וחניה 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4784 עמוד  התשעז,   ,7477 הפרסומים  ובילקוט   12/05/2017

בתאריך 02/04/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ולבנייה מחוז הצפון, מעלה יצחק 29 נצרת עילית 1753005 טלפון: 
04-6508555  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה כרמיאל, 
המעוניין  וכל  טלפון:04-9085671,   20100 כרמיאל   100 קק"ל  שד 
פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי 

 www iplan gov il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות 

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 3775 שינוי 
ג/ 4979 שינוי 

ג/ במ/ 123 שינוי 
כר/ מק/ 424/ 8 כפיפות 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 
ג/ 21056 כפיפות 

גנ/ 17007 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כרמיאל רחוב: חוחית 4 , 2 

שכונה בני כרמיאל שלב ב'
X: 226990 קואורדינטה
Y: 756830 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 19022 חלקי חלקות: 38 
גוש: 19874 חלקות במלואן: 52 

גוש: 19874 חלקי חלקות: 43 

גושים ישנים:
גוש נוכחי: 19874 - 18991 

מגרשים:
379 בהתאם לתכנית ג\ במ\ 123

מטרת התכנית:
הסדרת  לצורך  לבינוי,  הוראות  וקביעת  בנייה  זכויות  הגדלת 

מצב קיים ועל מנת לאפשר תוספות בנייה בעתיד 

עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת זכויות בנייה של שטח עיקרי ל- 53 מ"ר עבור יח"ד     1

אחת  סה"כ לבית דו משפחתי - 106 מ"ר 
הגדלת זכויות בנייה של שטח שירות ל- 7 מ"ר עבור יח"ד     2

אחת  סה"כ לבית דו משפחתי - 14 מ"ר 
שינוי קווי בניין בשני תא שטח כמפורט בתשריט ובטבלה 5     3

בתא שטח 1 ו 2 קביעת מיקום של מדרגות חיצוניות בחזית    4
קדמי או צידי 

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www iplan gov il כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק    04-6508555 טלפון: 
מקומית לתכנון ולבנייה כרמיאל, שד קק"ל 100 כרמיאל 20100 

טלפון:04-9085671

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989 
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מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: נהריה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
210-0235408

שם התכנית:ג/22039 הגדלת צפיפות ,אחוזי בנייה 
וקומות ברחוב העלייה 4 נהריה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה נהריה 
התכנית:  גרסת   ,210-0235408 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת 

הוראות - 20 תשריט - 12
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
ג/ במ/ 103 שינוי 

ג/ 10715 שינוי 
ג/ 851 - צפון שינוי 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
תמא/ 35 כפיפות 

תמא/ 13/ ים - תיכון כפיפות 
תממ/ 2/ 9 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
מערבה  העליה  ברח'  מאוחדת  חלקה   4 יישוב:נהריה:העליה 

מרח' ז'בוטינסקי וצפונה משד' הגעתון
Y: 768134 קואורדינטה ,X: 208845 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 18169 חלקות במלואן: 24, 25 

גוש: 18169 חלקי חלקות: 66 

מטרת התכנית:
הקמת בניין מגורים חדש

עיקרי הוראות התכנית: 
- הגדלת אחוזי בנייה ומס' יחידות דיור

- תוספת קומות, גובה 
- הקטנת קו בניין קדמי
- הרחבת דרך מאושרת

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
www iplan gov il  כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
טלפון:   1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,   מחוז 
04-6508555  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 

לתכנון ולבנייה נהריה, נהריה טלפון:04-9879827

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: כרמיאל

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':208-0382887

שם התכנית:ג/23002 - הגדלת דירה בקומת קרקע 
רח' מעלה אורט 2, כרמיאל

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

208-0382887, גרסת התכנית: הוראות - 17 תשריט - 11
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

1 /18 /37 שינוי 
ג/ במ/ 25 שינוי 

ג/ 21056 כפיפות 
כר/ מק/ 424/ 8 כפיפות 
כר/ מק/ 424/ 4 כפיפות 

גנ/ 17007 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כרמיאל רחוב: מעלה אורט 2 

אורט  מכללת  מול  אורט  מעלה  ברח'  בכרמיאל  הגליל  שכונת 
בראודה 

גושים וחלקות:
גוש: 19071, מוסדר, חלקות במלואן: 11 

גושים ישנים:
גוש נוכחי: 19071 - 18988 

X: 227040 קואורדינטה
Y: 757693 קואורדינטה

מטרת התכנית:
בקומת  לדירה  בנייה  זכויות  והוספת  הבינוי  הוראות  שינוי 

קרקע במבנה 162א' בלבד 

עיקרי הוראות התכנית: 
בקומת  לדירה  בנייה  זכויות  והוספת  הבינוי  הוראות  שינוי 

קרקע במבנה 162א' בלבד 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5279 עמוד  התשעו,   ,7251 הפרסומים  ובילקוט   15/04/2016

בתאריך 20/04/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
כרמיאל, שד קק"ל 100 כרמיאל 20100 טלפון:04-9085671, וכל 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
www  התכנון מנהל  של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים 

 iplan gov il
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גוש: 16527 חלקי חלקות: 1, 16 
גוש: 16532 חלקי חלקות: 140 - 141, 148 - 149, 190, 219 - 220 

גוש: 16576 חלקות במלואן: 4 
גוש: 16576 חלקי חלקות: 1, 6 

גוש: 16579 חלקות במלואן: 3, 17, 31 
גוש: 16579 חלקי חלקות: 4 - 5, 18 - 21, 23, 30, 38 - 40 

גוש: 16580 חלקות במלואן: 2, 4 
גוש: 16580 חלקי חלקות: 5, 12 - 13, 21 

גוש: 16583 חלקי חלקות: 1 - 4, 11 - 12 
X: 226000 קואורדינטה
Y: 735700 קואורדינטה

מטרת התכנית:
התשריט,  ע"ג  רצוף  כחול  בקו  המותחם  אורבני  קטע  תכנון 
והסדרת השימושים בקרקעות שבתחום התכנית על ידי שינויי 

ייעודים מקרקע חקלאית לייעודים המצוינים בתשריט 

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד מקרקע חקלאית ואזור בנייה מותר לאזור מגורים 
ותעסוקה,  מסחר  שפ"פ,  שצ"פ,  ציבור,  ומוסדות  מבנים  א', 

מגורים ומסחר ומערכת דרכים 
קביעת הוראות וזכויות בנייה לאזורים השונים 

קביעת הנחיות בינוי ועיצוב ארכיטקטוני 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,6278 עמוד  התשעא,   ,6288 הפרסומים  ובילקוט   29/07/2011

בתאריך 31/08/2011

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
רשאי  המעוניין  וכל  טלפון:04-6459200,   16000 נצרת  נצרת, 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 
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מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: נצרת

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':211-0461830

שם התכנית: שינוי ייעוד קרקע למגורים ומסחר 
בשכונת אלורוד

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': -211

0461830, גרסת התכנית: הוראות - 12 תשריט - 8
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 2634 שינוי 
ג/ 392 שינוי 

ג/ 10701 שינוי 
ג/ 19821 שינוי 
ג/ 12868 שינוי 
ג/ 11810 שינוי 

נצ/ מק/ 1146 שינוי 
ג/ 18951 כפיפות 

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989 

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: נצרת

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
ג/ 18574

שם התכנית:שכונת הסלזיאן - נצרת
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

ג/ 18574 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

נצ/ מק/ 1987 שינוי 
ג/ 6860 שינוי 
ג/ 5175 שינוי 

ג/ 11810 שינוי 
ג/ 10701 שינוי 

ג/ 4952 שינוי 
ג/ 6533 שינוי 
ג/ 2634 שינוי 
ג/ 8954 שינוי 
ג/ 7907 שינוי 
ג/ 7348 שינוי 
ג/ 9000 שינוי 
ג/ 5210 שינוי 

תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

ג/ 4721 כפיפות 
תמא/ 35 כפיפות 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 
ג/ 9504 כפיפות 

נצ/ מק/ 1196 כפיפות 
נצ/ מק/ 1105 כפיפות 

ג/ 19336 כפיפות 
ג/ 16328 כפיפות 

נצ/ מק/ 1065 כפיפות 
ג/ 12247 כפיפות 

ג/ 6860 כפיפות 
גנ/ 18141 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: נצרת 

גושים וחלקות:
גוש: 16501 חלקי חלקות: 1, 3 

גוש: 16525 חלקות במלואן: 21, 63 
גוש: 16525 חלקי חלקות: 1 - 5, 8 - 12, 18, 20, 22, 23, 25, 27 - 31, 

 65 ,64 ,61 ,59
גוש: 16526 חלקות במלואן: 19 

גוש: 16526 חלקי חלקות: 1 
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גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 16658 חלקות במלואן: 1 
גוש: 16658 חלקי חלקות: 62 

מטרת התכנית:
והוראות  ,שמושים  זכויות  הקובעת  מפורטת  שימור  תכנית 

בינוי ושימור במתחם התחנה עפולה 

עיקרי הוראות התכנית: 
תכנית מפורטת לשימור מתחם התחנה הקובעת שימושים     1

וזכויות בנייה 
קביעת הוראות בנוי ושימור למבנים הקיימים     2

קביעת תנאים להיתר ופיתוח בהתאם     3
הקלה בקו בנין מדרך ראשית 71     4

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  www iplan gov il כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים,  הפרסומים 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק    04-6508555 טלפון: 
מקומית לתכנון ולבנייה עפולה, חנקין יהושע 47 עפולה 18100 

טלפון:04-6520344

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989 

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גבעות אלונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
261-0379222

שם התכנית: שינוי ייעוד ממגורים א' למסחר, 
מגורים ותעסוקה, גוש 10268 חלקה -64שפרעם

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה גבעות 
גרסת   ,261-0379222 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  אלונים 

התכנית: הוראות - 11 תשריט - 10
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה 

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות 

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 10567 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: שפרעם רחוב: שפרעם  

שכונה צפונית ליד אצטדיון כדורגל
Y: 747230 קואורדינטה ,X: 215739 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 10268, מוסדר, חלקי חלקות: 64 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
המגרש ממוקם בכניסה לשכונת אלורוד 

גושים וחלקות:
גוש: 16578 חלקי חלקות: 9 

X: 228250 קואורדינטה
Y: 735500 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הקמת בניין מגורים ומסחר מעל קומת מרתף חניה 

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעודי קרקע ממגורים א' לפי תכנית מאושרת ג/ 12868 
למגורים ומסחר , עם הגדלת אחוזי בנייה , לצורך הקמת בניין 

מגורים מעל קומת קרקע מסחר + קומת מרתף חניה  
קביעת זכויות ובנייה 

שינוי בהוראות בנייה 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2224 עמוד  התשעז,   ,7581 הפרסומים  ובילקוט   08/09/2017

בתאריך 06/09/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
רשאי  המעוניין  וכל  טלפון:04-6459200,   16000 נצרת  נצרת, 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 
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מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: עפולה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':215-0543157

 שם התכנית:תכנית שימור מפורטת - 
מתחם התחנה עפולה ג/23560

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה עפולה 
גרסת   ,215-0543157 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 

התכנית: הוראות - 26 תשריט - 17
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס  

ג/ 302 החלפה  
ג/ 5681 החלפה  

עפ/ מק/ 5681/ 4 החלפה  
תתל/ 2/ 6/ 13 כפיפות  

ג/ 18647 כפיפות  
ג/ 12567 כפיפות  
תמא/ 3 אישור ע"פ תמ"א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: עפולה רחוב: ככר העצמאות 3 

יישוב: עפולה רחוב: הוז זלמן 
יישוב: עפולה רחוב: שניאור זלמן שז"ר  

מתחם התחנה במרכז העיר עפולה
X: 227500 קואורדינטה
Y: 724000 קואורדינטה
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מטרת התכנית:
הסדרת הבינוי ע"י שינוי ייעוד ממגורים ליעוד משולב מגורים 
ומסחר, הוספת אחוזי בנייה ומס' קומות ויצירת מסגרת תכנונית 

למתן היתרים והרשאות 

עיקרי הוראות התכנית:
1  שינוי ייעוד ממגורים ליעוד משולב מגורים ומסחר  

2  הוספת שתי קומות
3  הוספת אחוזי בנייה

4  הקטנת קווי בניין

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,8530 עמוד  התשע'ז,   ,7567 הפרסומים  ובילקוט   25/08/2017

בתאריך 15/08/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
גבעות אלונים, שפרעם טלפון:04-9502017, וכל המעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 
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מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גבעות אלונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
261-0427930

שם התכנית: הסדרת הייעודים בגוש 10286 חלקה 28 
- שפרעם ג/22940

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 261-0427930, 

גרסת התכנית: הוראות - 12 תשריט - 10
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה 

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות 

המתייחסות לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 7025 שינוי 
ג/ 20506 שינוי 
ג/ 19593 כפיפות 

ג/ 9915 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: שפרעם רחוב: שפרעם  

באב אלקסאר בקצה אזור התעשייה מצד דרום מערב דרומית 
לבניין ביטוח לאומי בדרך מס' 299 

גושים וחלקות:
גוש: 10286, מוסדר, חלקי חלקות: 28 

X: 217000 קואורדינטה
Y: 744450 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הסדרת הייעודים וקביעת זכויות והוראות בנייה לצורך יצירת 

מסגרת תכנונית למתן היתרים והרשאות בתחום התוכנית 

עיקרי הוראות התכנית:
ותעסוקה,  מסחר  מגורים  ב',  למגורים  הייעודים  הסדרת     1

שטח ציבורי פתוח, ודרך גישה משולבת 
קביעת זכויות והוראות בנייה בייעודים השונים     2

הגדלת תכסית קרקע     3

מטרת התכנית:
שינוי ייעוד ממגורים למגורים, מסחר ותעסוקה, הוספת אחוזי 
למתן  תכנונית  מסגרת  ויצירת  יח"ד  מס'  קומות,  מס'  בנייה, 

היתרים והרשאות 

עיקרי הוראות התכנית: 
1  שינוי ייעוד ממגורים למגורים, מסחר ותעסוקה 

2  הוספת מס' יח"ד 
3  הוספת אחוזי בנייה  

4  קביעת זכויות והוראות בנייה 
5  התווית דרך משולבת 

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  www iplan gov il כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
טלפון:   1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,   מחוז 
04-6508555  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 

לתכנון ולבנייה גבעות אלונים, שפרעם טלפון:04-9502017

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989 

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גבעות אלונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
261-0405175

שם התכנית: הסדרת הבינוי במגרש 100 גוש 10333 
- שפרעם

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 261-0405175, 

גרסת התכנית: הוראות - 9 תשריט - 9
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה 

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות 

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 7025 שינוי 
ג/ 19593 שינוי 

גא/ מק/ 02/ 81 שינוי 
ג/ 9915 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
דאהוד  רחוב  אלכרם,  שכונת  שפרעם,  רחוב:  שפרעם  יישוב: 

תלחמי

גושים וחלקות:
גוש: 10333, מוסדר, חלקי חלקות: 20, 24 

X: 216375 קואורדינטה
Y: 745150 קואורדינטה

מגרשים:
100 בהתאם לתכנית גא/ מק/ 02/ 81
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מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גבעות אלונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
261-0506311

שם התכנית: שינוי בהוראות וזכויות בנייה במגרש 
2/60 בשפרעם )ג/23362(

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 261-0506311, 

גרסת התכנית: הוראות - 11 תשריט - 8
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה 

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות 

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 15969 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
של  המזרחי  בצידה  הנמצאת  שקארה  בשכונת  נמצא  המקום 

העיר 

גושים וחלקות:
גוש: 10278, מוסדר, חלקי חלקות: 2 

X: 217575 קואורדינטה
Y: 745525 קואורדינטה

מטרת התכנית:
שינוי בהוראות וזכויות הבנייה במגרש 2/60 בשפרעם על מנת 
להכשיר קומה -ב' קיימת לשתי יח"ד ללא היתר , תוספת קומה 

-ג' וקומה ד' כל קומה שתי יח"ד חדשות 

עיקרי הוראות התכנית:
1  הגדלת אחוז בנייה כללי מותר  

2  הגדלת תכסית קרקע 
3  הגדלת גובה בנין 
4  הגדלת מס' יח"ד 

5  הגדלת מס' קומות 
6  קביעת הוראות למתן היתרי בנייה 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,9221 עמוד  התשע'ז,   ,7581 הפרסומים  ובילקוט   08/09/2017

בתאריך 06/09/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
גבעות אלונים, שפרעם טלפון:04-9502017, וכל המעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 www iplan gov il ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגלבוע

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':204-0372771

שם התכנית:קיבוץ עין חרוד מאוחד ג/22546
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

204-0372771, גרסת התכנית: הוראות - 11 תשריט - 10
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

הוספת אחוזי שירות מתחת למפלס הכניסה שישמשו בין     4
היתר למרתפי חנייה תת קרקעיים 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,8791 עמוד  התשע'ז,   ,7572 הפרסומים  ובילקוט   25/08/2017

בתאריך 22/08/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
גבעות אלונים, שפרעם טלפון:04-9502017, וכל המעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 www iplan gov il ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גבעות אלונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
261-0449686

שם התכנית: הוספת זכויות בנייה, שינוי בהוראות 
וזכויות בנייה-כפר מנדא.

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 261-0449686, 

גרסת התכנית: הוראות - 8 תשריט - 6
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה 

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות 

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 9922 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
טריק  דרומית,  שכונה  עראבה,  טריק  רחוב:  מנדא  כפר  יישוב: 

ספורייה, כפר מנדא 

גושים וחלקות:
גוש: 17565, מוסדר, חלקי חלקות: 35, 36 

X: 224900 קואורדינטה
Y: 745750 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הסדרת חריגות בנייה, שינוי בהוראות וזכויות בנייה 

עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה מ-108% ל-144%    1

הגדלת תכסית קרקע מ-36% ל-40% )לא כולל את שטח     2
הסככה הבנויה בהיתר(

הגדלת מס' יחד"ד מ-3 ל-4   3
הקטנת קווי בניין לפי תשריט מצב מוצע    4

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,6219 עמוד  התשע'ז,   ,7513 הפרסומים  ובילקוט   09/06/2017

בתאריך 29/05/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
גבעות אלונים, שפרעם טלפון:04-9502017, וכל המעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 www iplan gov il ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון
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מחוז: צפון, מרחבי תכנון מקומי: מרום הגליל,הגליל המזרחי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':251-0368449

שם התכנית:ג/22653 - קרית ספורט במג'אר
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרום 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  המזרחי  הגליל  הגליל, 

251-0368449, גרסת התכנית: הוראות - 22 תשריט - 15
איחוד  לעריכת  הוראות  הקובעת  תכנית  וחלוקה:  איחוד 

וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
ג/ 850 שינוי 

ג/ 8300 שינוי 
ג/ 3738 שינוי 
ג/ 7234 שינוי 

ג/ 962 - צפון שינוי 
ג/ 13365 שינוי 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 
תמא/ 35 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
תמא/ 22 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: מג'אר

 , התכנית נמצאת בצד הצפוני של הכפר על הכביש מס' 806 
ליד מגרש הכדור רגל , ובית קברות צבאי הקיימים 

X: 239500 קואורדינטה
Y: 756000 קואורדינטה

מרום הגליל 

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 15565 חלקות במלואן: 8 
גוש: 15565 חלקי חלקות: 3, 7, 9, 10 

גוש: 15566 חלקי חלקות: 6, 27, 28 
גוש: 15581 חלקי חלקות: 3 
גוש: 15582 חלקי חלקות: 1 

מטרת התכנית:
הקמת קריית ספורט ביישוב מג'אר

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד משטח לתכנון עתידי ומשטח חקלאי ומשטח ללא 

תכנון מפורט ל :
 א  אזור ספורט ונופש  

 ב  בית קברות 
 ג  אזור מבנים ומוסדות ציבור ושטח ציבורי פתוח 

 ד  אזור מגורים ב' ואזור מגורים ומסחר 
 ה  לדרך מוצעת, דרך משולבת, שביל וחניון 

 ו  ביטול דרך וייעודה לאזור ספורט 
 ז  קביעת הוראות בנייה ופיתוח 

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 2047 שינוי 
ג/ 751 שינוי 

ג/ 4322 שינוי 
ג/ גל/ מק/ 64 שינוי 

ג/ 6289 שינוי 
ג/ 18921 כפיפות 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 
תמא/ 35 כפיפות 

תמא/ 3/ 11/ ג כפיפות 
ג/ גל/ מק/ 110 כפיפות 

ג/ גל/ מק/ 89 כפיפות 
ג/ 20259 כפיפות 

ג/ גל/ מק/ 33 כפיפות 
ג/ 5722 כפיפות 

ג/ 14991 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: עין חרוד )מאוחד(:

גושים וחלקות:
גוש: 23106 חלקי חלקות: 17, 22, 23, 25 

גוש: 23121 חלקי חלקות: 77 
 ,141  ,139  ,134  ,128  ,126  ,106  ,100 במלואן:  חלקות   23163 גוש: 

 165 ,164 ,159 ,158 ,157 ,155 ,154 ,152 ,151 ,146 ,144 ,143
גוש: 23163 חלקי חלקות: 132, 135, 138, 140, 142, 145, 147, 148, 

 163 ,162 ,161 ,160 ,153 ,150
X: 236972 קואורדינטה
Y: 718154 קואורדינטה

מטרת התכנית:
תכנון מחדש של שטח "המחנה" והוספת יחידות דיור

עיקרי הוראות התכנית: 
הסדרת שטחי המגורים, חלוקת אזור המגורים למתחמים    1
המקומית  הועדה  באישור  חלוקתם  המאפשר  באופן 

והסדרת אזור ליחידות דיור קטנות 
התווית מערכת התנועה והחניה    2

קביעת ייעודי קרקע תכליות ושימושים מותרים    3
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי    4

קביעת הוראות איכות הסביבה    5
קביעת זכויות והוראות בנייה    6

קביעת הנחיות בנושא שימור, שימור נופי ושימור מבנים    7
הסדרת מערכת התשתיות, ביוב, מים וניקוז    8

הסדרת אזור אירוח כפרי    9
קביעת תנאים למתן היתר בנייה   10

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1892 עמוד  התשעז,   ,7410 הפרסומים  ובילקוט   30/12/2016

בתאריך 28/12/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
המעוניין  וכל  טלפון:04-6533237,  )מאוחד(  חרוד  עין  הגלבוע, 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 
  www iplan gov il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון
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שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  www iplan gov il כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק    04-6508555 טלפון: 
 15241 תבור  כפר  המזרחי,  הגליל  ולבנייה  לתכנון  מקומית 

טלפון:04-6772333

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989 

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגליל העליון

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':253-0297085

שם התכנית:חלוקה אזור מגורים א' - כפר סאלד 
ג/23093

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

253-0297085, גרסת התכנית: הוראות - 30 תשריט - 17
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 18653 שינוי 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

תמא/ 35/ 1 כפיפות 
תממ/ 2/ 9 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כפר סאלד 

גושים וחלקות:
גוש: 13546 חלקי חלקות: 2, 8 

X: 261750 קואורדינטה
Y: 789070 קואורדינטה

מטרת התכנית:
חלוקה מחדש של אזור המגורים לצורך שיוך

עיקרי הוראות התכנית:
באזור  המגורים  במתחמי  מגרשים  בין  מחדש  חלוקה    1

מגורים א' כפי שקיים בפועל 
הסדרת מערכת שבילים פנימית    2

קביעת ושינוי קווי בניין    3
שינוי בהגדרת אחוזי הבנייה במגרש כפי שהוגדרו בתכנית    4

ג/18653 
הרחבת שטח מבנה ציבור ושטחי חניה ללא תוספת זכויות    5

שינוי ייעוד    6

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www iplan gov il כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
טלפון:   1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,   מחוז 
04-6508555  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 
טלפון:04-6919806,   13910 מירון  הגליל,  מרום  ולבנייה  לתכנון 
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה הגליל המזרחי, כפר תבור 15241 

טלפון:04-6772333

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989 

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגליל המזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
251-0577411

שם התכנית: חיבור דרך ללא מוצא ליד בית ספר 
תיכון בטורעאן ג/23808

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגליל 
גרסת    251-0577411 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  המזרחי 

התכנית: הוראות - 10 תשריט - 3
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה 

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות 

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

251-0290023 שינוי 
ג/ 8584 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: טורעאן

טורעאן- ליד בית ספר תיכון
X: 235565 קואורדינטה
Y: 742623 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 16607 חלקי חלקות: 9 
גוש: 16632 חלקי חלקות: 10, 11, 12, 58, 59 

מטרת התכנית:
חיבור דרך ללא מוצא והתאמת התוואי שלה לקיים בפועל 

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד ממגורים א' לדרך מוצעת 

שינוי ייעוד ממגורים ב' לדרך משולבת 
שינוי ייעוד מדרך מאושרת לדרך משולבת 

שינוי ייעוד משטח בנייני ציבור לדרך משולבת 
שינוי ייעוד מדרך משולבת לשטח בנייני ציבור 

שינוי ייעוד משביל לדרך משולבת 
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מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: יזרעאלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':254-0383091

שם התכנית:שכ' מגורים דרומית - כעביה - 
ג/22747

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

254-0383091, גרסת התכנית: הוראות - 31 תשריט - 14
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס  

ג/ 13164 שינוי  
ג/ 16672 שינוי  
תמא/ 8 אישור ע"פ תמ"א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כעביה טבאש-חג'אג' רחוב: שכ' דרומית 

גושים וחלקות:
גוש: 10345 חלקי חלקות: 41 

גוש: 10346 חלקי חלקות: 8 
גוש: 11365 חלקי חלקות: 17 

גוש: 12323 חלקי חלקות: 3 
Y: 739200 קואורדינטה ,X: 217600 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הקמת שכונה חדשה

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד משטח לשמורת טבע לשטח לשצ"פ ודרכים  

שינוי ייעוד משצ"פ למגורים 
שינוי ייעוד משטח למבני ציבור למגורים ודרכים 

שינוי ייעוד מדרך למגורים 
שינוי ייעוד מדרך לשצ"פ 

שינוי ייעוד ממגורים לשצ"פ 
קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע 

קביעת זכויות והוראות בנייה 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,8793 עמ'  התשעז,   ,7572 הפרסומים  ובילקוט   25/8/2017

בתאריך 22/8/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
המעוניין  וכל  טלפון:04-6429660,   18120 עפולה  יזרעאלים, 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 
  www iplan gov il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: יזרעאלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':254-0393223

שם התכנית:הרחבת אזור תעשיה שגיא ג/23167
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

254-0393223, גרסת התכנית: הוראות - 45 תשריט - 26

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3513 עמוד  התשעו,   ,7207 הפרסומים  ובילקוט   12/02/2016

בתאריך 16/02/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן    04-6508555 טלפון: 
טלפון:04-6816373,   12100 פינה  ראש  העליון,  הגליל  ולבנייה 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל 
האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון 

  www iplan gov il

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגליל התחתון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':ג/ 21803
שם התכנית:אזור תעשיה קדמת גליל, שינוי ייעוד 

קרקע לתעשיה, שצ"פ ודרך
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': ג/ 21803 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 16213 שינוי 
ג/ 15566 שינוי 
ג/ 21375 שינוי 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
תמא/ 35 כפיפות 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 

גושים וחלקות:
גוש: 15244 חלקות במלואן: 20 

גוש: 15244 חלקי חלקות: 8, 17 - 18, 21 - 23, 32, 41, 89, 91, 102 
גוש: 15245 חלקות במלואן: 44 

גוש: 15245 חלקי חלקות: 27, 40 - 43 
X: 244500 קואורדינטה
Y: 743550 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הרחבת הפעילות התעשייתית באזור קדמת גליל 

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מקרקע ממרכז להדרכת נהיגה לתעשיה, שטח     1
ודרך  פתוח  ציבורי  לשטח  מתעשיה  ודרך,  פתוח  ציבורי 

מדרך לתעשיה 
קביעת השימושים המותרים בכל תא שטח     2

קביעת זכויות והוראות בנייה     3

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1235 עמוד  התשעז,   ,7414 הפרסומים  ובילקוט   03/03/2017

בתאריך 04/01/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
הגליל התחתון, טלפון:04-6628210, וכל המעוניין רשאי לעיין 
לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה 

  www iplan gov il ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון
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איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה  
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות 
המתייחסות לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
10/ מע/ מק/ טב50/ 4 שינוי 

ג/ 19809 שינוי 
טב/ 50 שינוי 

ג/ 13900 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: בסמת טבעון

שכונה דרומית, בצמידות לתחום שיפוט קריית טבעון 
קריית טבעון 

גושים וחלקות:
גוש: 10474, מוסדר, חלקי חלקות: 8, 16 

X: 213600 קואורדינטה
Y: 737650 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הסדרת מבנה קיים ומשולב הכולל יחידות דיור ושטחי מסחר 

עיקרי הוראות התכנית:
א  שינוי ייעוד ממגורים א'2 למגורים ומסחר 

ב  הגדלת זכויות בנייה 
ג  הוספת גובה בנייה 

ד  שינוי קווי בניין 
ה  הסדרת חנייה למגורים ולמסחר 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,8451 עמוד  התשע'ז,   ,7564 הפרסומים  ובילקוט   11/08/2017

בתאריך 09/08/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
מבוא העמקים, ציפורן 5 נצרת עילית 17000 טלפון:04-6468585, 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל 
האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון 

 www iplan gov il

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: לב הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':262-0443630

שם התכנית: ג/23147 ביטול הרחבת דרכים בסכנין
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

262-0443630  גרסת התכנית: הוראות - 14 תשריט - 9
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה 

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות 

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 12049 החלפה 
ג/ 12735 החלפה 
ג/ 21726 החלפה 
תמא/ 35 כפיפות 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
ג/ 11442 שינוי 
משצ/ 3 שינוי 

תמא/ 22 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות 

תמא/ 35 כפיפות 
תמא/ 37/ ב כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

תמא/ 8 כפיפות 
ג/ 9996 כפיפות 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ובסמוך  יזרעאל  עמק  המועצה  בגבולות  ממוקמת  התכנית 

לקיבוץ גניגר ומגדל העמק 
שגיא-2000,  אז"ת  של  הצפוני  בחלק  הרחבה  מהווה  התכנית 

וגובל בכביש-73 מדרומו 

גושים וחלקות:
גוש: 17198 חלקי חלקות: 1, 11 

גוש: 17414 חלקי חלקות: 60 
Y: 729511 קואורדינטה ,X: 223050 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הרחבת אזור התעשיה שגיא 2000 

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד קרקע חקלאית לייעודים של תעשיה, שטחים    -

ציבוריים פתוחים ודרכים 
קביעת זכויות והוראות בנייה    -

התוויית דרכים    -
קביעת תנאים והנחיות לשמירה על איכות הסביבה    -

קביעת עקרונות בינוי ועיצוב, והוראות לפיתוח השטח    -

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,6720 עמוד  התשעז,   ,7525 הפרסומים  ובילקוט   09/06/2017

בתאריך 14/06/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
המעוניין  וכל  טלפון:04-6429660,   18120 עפולה  יזרעאלים, 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 
  www iplan gov il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מבוא העמקים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':257-0361030

שם התכנית: שינוי ייעוד, ו שינוי הוראות וזכויות 
התכנית ושינוי קווי בנין

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

257-0361030, גרסת התכנית: הוראות - 25 תשריט - 13
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ג/ 5981 שינוי 
2 /52 /5 שינוי 
ג/ 14490 שינוי 
ג/ 14794 שינוי 
ג/ 13764 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: שלומי רחוב: הרב עוזיאל רצועת המגרשים הפונים לרח' 

הרב עוזיאל בשלומי 

גושים וחלקות:
גוש: 18221 חלקי חלקות: 12 - 13 

גוש: 18317 חלקות במלואן: 27, 37 
גוש: 18317 חלקי חלקות: 26, 28, 33 - 36, 38 - 41, 46, 51, 52, 

 72 ,71 ,68 ,65 ,63 ,54
גוש: 18327 חלקי חלקות: 1, 5 

גוש: 18517 חלקות במלואן: 5 - 9, 30 - 32, 36 - 37 
גוש: 18517 חלקי חלקות: 38 - 39, 49, 52 

גוש: 18538 חלקות במלואן: 7, 9 - 11 
גוש: 18538 חלקי חלקות: 8, 12, 25 - 28, 34 - 35, 40 - 42, 46, 47, 49 

גוש: 18539 חלקי חלקות: 9, 37 
גוש: 19015 חלקות במלואן: 63 - 65 

גוש: 19015 חלקי חלקות: 24, 26, 51 - 56, 58 - 62, 66, 67, 73, 75, 
 101 ,98 ,92

גוש: 19016 חלקות במלואן: 9, 14, 19 - 20, 26 - 30, 42, 60 - 64, 
 103 - 98 ,96 - 95 ,90 - 88 ,81 - 80 ,69 - 66

גוש: 19016 חלקי חלקות: 15 - 16, 24, 33, 43, 56, 58, 65, 70 - 71, 
 97 ,94 - 91 ,87 ,85 ,82

גוש: 19017 חלקות במלואן: 16, 19 - 29, 48 - 49, 63 - 64 
גוש: 19017 חלקי חלקות: 17 - 18, 30 - 32, 47, 50, 65 

X: 213750 קואורדינטה
Y: 775125 קואורדינטה

מטרת התכנית:
ותיירות,  מגורים  לאזור  א'  מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי  א  

הוספת חזית מסחרית לאורך רחוב הרב עוזיאל  
צירוף שטחי שצ''פ כלואים בעורף המגרשים לייעוד אזור  ב   

מגורים ותיירות 

עיקרי הוראות התכנית: 
קביעת ייעודי קרקע והוראות בנייה  א   

קביעת זכויות בנייה והנחיות מפורטות לפי מגרשים  ב   
במצב  יח"ד   116 מ-  ברחוב  דיור  יחידות  מס'  הגדלת  ג   

המאושר עד 220 יח"ד במימוש מלא של התכנית 
אירוח  יחידות  ושל  עסקים  של  להקמה  הוראות  קביעת  ד   

במסגרת הבתים ברחוב 
אספקת שטחי חנייה ציבורית בהתאם לשימושים   ה   

בהם  במקומות  וחלוקה  איחוד  לתכניות  אזורים  קביעת  ו   
נדרש שינוי בגבולות המגרשים  

קביעת הוראות בנייה   ז   
מעבר  התחבורה  מרכז  בצומת  מפלסית  הפרדה  ביטול  ח   

לכביש ארצי 899 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4354 עמוד  התשעז,   ,7476 הפרסומים  ובילקוט   30/06/2017

בתאריך 14/03/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ולבנייה מחוז הצפון, מעלה יצחק 29 נצרת עילית 1753005 טלפון: 
מעלה  ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן    04-6508555

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: סח'נין  

במזרח סכנין ליד ב"ס אלחכמה 

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 21130 חלקות במלואן: 75, 76, 77, 78, 79 
גוש: 21130 חלקי חלקות: 183, 185 

X: 229675 קואורדינטה
Y: 752000 קואורדינטה

מגרשים:
75 - 79 בהתאם לתכנית ג/ 12049

מטרת התכנית:
ביטול הרחבת דרכים בסכנין

עיקרי הוראות התכנית:
ביטול הרחבת דרכים שנעשתה בתכנית ג/12735 , והחזרת    1

תוואי הדרכים למצב המאושר בתכנית ג/12049
הסדרת קווי בניין עבור מבנים קיימים     2

קביעת תנאים למתן היתרי בנייה    3

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,7040 עמוד  התשע'ז,   ,7531 הפרסומים  ובילקוט   07/07/2017

בתאריך 26/06/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
לב הגליל, סח'נין טלפון:04-6746740, וכל המעוניין רשאי לעיין 
לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה 

 www iplan gov il ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מעלה הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':ג/ 21151
שם התכנית:רחוב הרב עוזיאל - שלומי

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': ג/ 21151 

איחוד  לעריכת  הוראות  הקובעת  תכנית  וחלוקה:  איחוד 
וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

2 /52 /1 שינוי 
2 /52 /10 שינוי 

2 /52 /4 שינוי 
ג/ 19291 שינוי 
2 /52 /7 שינוי 
ג/ 5980 שינוי 
ג/ 8250 שינוי 
ג/ 3500 שינוי 
ג/ 1999 שינוי 

ג/ 10644 שינוי 
ג/ 11124 שינוי 

ג/ 9233 שינוי 
ג/ 11503 שינוי 

ג/ 5982 שינוי 
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מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: עמק המעיינות

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':202-0268052

שם התכנית:מתקני תשתית עין הנצי"ב )ג/22259(
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

202-0268052, גרסת התכנית: הוראות - 24 תשריט - 15
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 19731 החלפה 
תממ/ 2/ 9 כפיפות 

תמא/ 35 כפיפות 
תמא/ 16/ 4 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות 
תמא/ 22 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
אזור מבני משק, בחלק הדרום-מזרחי של קיבוץ עין הנצי"ב 

גושים וחלקות:
גוש: 22870 חלקי חלקות: 7 

X: 247850 קואורדינטה
Y: 708100 קואורדינטה

מטרת התכנית:
מפסולת  מתחדשת  לאנרגיה  מקומיים  תשתית  מתקני  הקמת 

)מתקני ביו-גז( 

עיקרי הוראות התכנית: 
לפי  משק  מבני  ביעוד  תשתית  למתקני  שימוש  הוספת     1

תכנית מאושרת ג/19731 
הוספת זכות בנייה ביעוד מבני משק    2

קביעת קווי בניין וגבהי בנייה    3
קביעת הוראות בינוי    4

קביעת הנחיות סביבתיות    5
קביעת תנאים למתן היתרי בנייה     6

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,7041 עמוד  התשעז,   ,7531 הפרסומים  ובילקוט   30/06/2017

בתאריך 26/06/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
המעוניין  וכל  טלפון:04-6065850,  שאן  בית  המעיינות,  עמק 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 
  www iplan gov il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: כרמיאל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':208-0344150

שם התכנית:רח' יסעור 61-63, כרמיאל ,ג\23062
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 

הגליל-ד נ מעלה הגליל, מעונה טלפון:04-9979659, וכל המעוניין 
פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי 

  www iplan gov il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: עמק הירדן

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':214-0350389

שם התכנית:טיילת ירדנית ג/22704
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

214-0350389, גרסת התכנית: הוראות - 33 תשריט - 26
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס  

ג/ 1594 שינוי  
משצ/ 68 שינוי  
תמא/ 34 כפיפות  

תמא/ 8 כפיפות  
תממ/ 2/ 9 כפיפות  

תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות  
תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות  
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות  

תמא/ 13/ כנרת אישור ע"פ תמ"א 
תמא/ 35/ 1 אישור ע"פ תמ"א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כנרת )קבוצה( 

אתר הירדנית -בכניסה לקבוצת כנרת 

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 15163 חלקי חלקות: 9, 10 
גוש: 15166 חלקי חלקות: 69 

X: 253720 קואורדינטה
Y: 735040 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הסדרת פעילות נופש בחיק הטבע בירדן הדרומי 

עיקרי הוראות התכנית: 
1  פירוט נקודתי של אתר לפיתוח בתכנית מורד הירדן 

2  שינוי ייעוד הקרקע כמופיע בתשריט התוכנית 
3  פירוט השימושים והתכליות לכל ייעוד קרקע 

4  קביעת הוראות בנייה, הנחיות בינוי ועיצוב 
5  הנחיות בדבר שימור הסביבה 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,8796 עמוד  התשעז,   ,7572 הפרסומים  ובילקוט   25/08/2017

בתאריך 22/08/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
עמק הירדן, טלפון:04-6757636, וכל המעוניין רשאי לעיין בה 
ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים 

 www iplan gov il האינטרנט של מנהל התכנון
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מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גבעות אלונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
261-0228296

שם התכנית:תכנית ג/22047 להגדלת אחוזי בנייה 
ומס' יח"ד והקטנת קווי בנין-שפרעם

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 261-0228296 

גרסת: הוראות - 7 תשריט - 6
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 10567 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: שפרעם  

בצד המערבי של העיר שפרעם,כ- 300מ' ממזרח לכביש ראשי 
מס' 70 ,וכ- 100 מ' צפונית לקניון השלום-שפרעם 

גושים וחלקות:
גוש: 10265, מוסדר, חלקי חלקות: 28 

X: 214704 קואורדינטה
Y: 747038 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה ומס' יח"ד והקטנת קווי בנין 

עיקרי הוראות התכנית:
 280% ל-   200% מ-   002 שטח  בתא  בנייה  אחוזי  הגדלת     1

הגדלת תכסית הקרקע מ- 50% ל- 56% 
 300% ל-   200% מ-   003 שטח  בתא  בנייה  אחוזי  הגדלת     2

הגדלת תכסית הקרקע מ- 50% ל- 60% 
הגדלת יח"ד מ- 8 יח"ד ל- 16 יח"ד )8 יח"ד בכל תא שטח(     2
הקטנת קווי בנין מ- 0 3 מ' ל- 70 2 מ' לפי טבלת הזכויות     3

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3118 עמוד  התשעו,   ,7197 הפרסומים  ובילקוט   12/02/2016

בתאריך 01/02/2016 

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
גבעות אלונים, שפרעם טלפון: 04-9502017, וכל המעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 www pnim gov il ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגליל העליון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':ג/ 19063
שם התכנית:מט"ש עמיעד

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': ג/ 19063 

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 5698 שינוי 
תמא/ 35 כפיפות 
תמא/ 34 כפיפות 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 

ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
 ,208-0344150 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  כרמיאל 

גרסת התכנית: הוראות - 19 תשריט - 8
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 3775 שינוי 
ג/ 4979 שינוי 

ג/ במ/ 123 שינוי 
כר/ מק/ 424/ 8 כפיפות 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 
ג/ 21056 כפיפות 

גנ/ 17007 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
שלב  כרמיאל  בני  63שכונת    ,  61 יסעור  רחוב:  כרמיאל  יישוב: 

ב', רוחב יסעור 
X: 227054 קואורדינטה
Y: 756769 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 19874 חלקות במלואן: 67, 87 

גוש: 19874 חלקי חלקות: 88 

מטרת התכנית:
הסדרת לגליזציה לבינוי הקיים, והגדלת זכויות בנייה 

עיקרי הוראות התכנית: 
הגדלת זכויות בנייה של שטח עיקרי ל- 53 מ"ר עבור יח"ד     1

אחת  סה"כ לבית דו משפחתי - 106 מ"ר 
הגדלת זכויות בנייה של שטח שירות ל- 7 מ"ר עבור יח"ד     2

אחת  סה"כ לבית דו משפחתי - 14 מ"ר 
שינוי קווי בניין בשני תא שטח כמפורט בתשריט ובטבלה 5     3

בתא שטח 2 קביעת מיקום מדרגות חיצוניות בחזית צידית     4
וכניסה משנית למגרש דרך חלקה 87 

משנית  לכניסה  מחניה  גשרון  מיקום  קביעת   1 שטח  בתא     5
לבית בחזית צידית של הבית 

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
www iplan gov il  כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק    04-6508555 טלפון: 
מקומית לתכנון ולבנייה כרמיאל, שד קק"ל 100 כרמיאל 20100 

טלפון:04-9085671

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989 
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גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 19641 חלקות במלואן: 69, 92 
גוש: 19641 חלקי חלקות: 68, 70 

מטרת התכנית:
איחוד זכויות בנייה בחלקות 92,69 

עיקרי הוראות התכנית: 
איחוד זכויות בנייה בחלקות 92,69 

שינוי זכויות בנייה בחלקה 92 והתאמתם לזכויות בחלקה 69

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  www iplan gov il כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
טלפון:   1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,   מחוז 
04-6508555  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 
מעלות-תרשיחא   1 האורנים  נפתלי,  מעלה  ולבנייה  לתכנון 

24952 טלפון:04-9978030

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989 

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: בית שאן

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':ג/ 21186
 שם התכנית:ממרכז עירוני למגורים ומסחר 

בשדרות הררבעה 2 בבית שאן
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': ג/ 21186 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 8016 שינוי 
תמא/ 35 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
תממ/ 2/ 9 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: בית שאן

מרכז עירוני למגורים ומסחר ברחוב הארבעה בית שאן

גושים וחלקות:
גוש: 22923 חלקות במלואן: 4, 8 - 12 

גוש: 22923 חלקי חלקות: 2, 5 - 6, 13, 15, 22 
X: 711350 קואורדינטה
Y: 249950 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הקמת שני מבנה מגורים וקומה מסחרית בקומת הקרקע 

ג/ 11156 כפיפות 
ג/ 6540 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: עמיעד 

גושים וחלקות:
גוש: 13930 חלקות במלואן: 4 - 5, 10 

גוש: 13930 חלקי חלקות: 1 - 3, 6 - 9, 12 
גוש: 13932 חלקי חלקות: 3 

X: 0 קואורדינטה
Y: 0 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הסדרת ייעודי הקרקע למאגר טיפול בשפכים ומתן פתרון לכל 

סוגי השפכים והכשרתם להשקיה לחקלאות

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי יעודי מקרקע חקלאית לקרקע שיעודה מתקנים הנדסיים 

למתקן טיפול בשפכים ולמאגר טיפול בשפכים
פרוט התכליות וקביעת הוראות למתן היתרי בנייה ופיתוח

שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לדרך גישה חקלאית

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1289 עמוד  התשעה,   ,6926 הפרסומים  ובילקוט   27/11/2014

בתאריך 30/11/2014

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן    04-6508555 טלפון: 
טלפון:04-6816373,   12100 פינה  ראש  העליון,  הגליל  ולבנייה 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל 
האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון 

 www iplan gov il

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מעלה נפתלי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
258-0424952

שם התכנית: איחוד זכויות בנייה בחלקות 92,69 פסוטה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מעלה 
גרסת   ,258-0424952 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  נפתלי 

התכנית: הוראות - 17 תשריט - 10
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל 

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

או הרשאות 
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
ג/ 5887 שינוי 
ג/ 1346 שינוי 

ג/ 16653 כפיפות 
ג/ 19516 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
שכונה מזרחית

Y: 772692 קואורדינטה ,X: 229671 קואורדינטה
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עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד מ"מסחר משולב במלונאות ונופש", "תעשיה     1
מסחר  ליעוד  וש צ פ   ומלונאות"  במסחר  משולב  מיוחד 

ותיירות ודרך מוצעת 
תוספת שטחים וחדרי מלון     2

קביעת הוראות, זכויות בנייה, קוי בניין     3
קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב     4

הסדרת מערכת תנועה     5
איחוד וחלוקה בהסכמה     6

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www iplan gov il כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
טלפון:   1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,   מחוז 
04-6508555  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 

לתכנון ולבנייה טבריה, טבור הארץ טבריה טלפון:04-6739526

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989 

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: טבריה

הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית מפורטת 
מס': 207-0319749

שם התכנית: תוספת שימוש למעון יום באזור מגורים, 
רח' אורנים 26, טבריה

מס':  תכנית  הפקדת  הודעת  ביטול  בדבר  הודעה  בזה  נמסרת 
 89 לסעיף  בהתאם  הפקדתה  דבר  על  שהודעה   ,207-0319749
בעיתונים  פורסמה  התשכ"ה-1965,  והבנייה,  התכנון  לחוק 
בתאריך 2/6/2017 ובילקוט הפרסומים 7505, התשעז, עמ' 6012, 

בתאריך 15/5/2017, גרסת התכנית: הוראות - 28 תשריט - 11
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 16283 שינוי 
ג/ 18071 כפיפות 
ג/ 11764 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: טבריה רחוב: אורנים 26, טבריה עילית

X: 249243 קואורדינטה
Y: 742788 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 15283, מוסדר, חלקות במלואן: 31 

מטרת התכנית:
הוספת שימוש למעון יום לפעוטות ביעוד מגורים

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד ממרכז עירוני למגורים, חזית מסחרית וקומה  א   

מסחרית  
שינוי מס' קומות מקסימאלי מותר מ- 2 ל- 10 )ק+9(  ב   

שינוי גובה בנייה מקסימאלי מותר 7 8 מטר ל- 37 מטר  ג   
קביעת קווי בנייה  ד   

קביעת שימושים מותרים  ה  
קביעת תנאים למתן היתרי בנייה  ו   

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,7194 עמוד  התשעז,   ,7535 הפרסומים  ובילקוט   23/06/2017

בתאריך 03/07/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
בית שאן, ירושלים הבירה 1 בית שאן 10900 טלפון:04-6489414, 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל 
האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון 

 www iplan gov il

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: טבריה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':207-0430454

שם התכנית:תכנית ג/-22797מלון עירוני ברח' ברנר 
כולל מסחר רח' ביבאס טבריה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה טבריה 
גרסת   ,207-0430454 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 

התכנית: הוראות - 20 תשריט - 9
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
ג/ 17885 שינוי 
ג/ 10262 שינוי 
ג/ 18071 שינוי 
ג/ 11764 כפיפות 

טה/ מק/ ג/ 287/ 14 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: טבריה רחוב: ברנר  

מגרש נמצא בין רחובות ברנר-שילוני-ביבאס בטבריה
X: 250690 קואורדינטה
Y: 743520 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 15026 חלקי חלקות: 1, 3, 4, 93 
גוש: 15032 חלקי חלקות: 13, 47, 69 

מטרת התכנית:
הקמת בית מלון עירוני כולל קומת מסחר וחניון תת קרקעי 
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כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק    04-6508555 טלפון: 
מקומית לתכנון ולבנייה כרמיאל, שד קק"ל 100 כרמיאל 20100 

טלפון:04-9085671

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989 

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: כרמיאל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':208-0344127

שם התכנית:רח' יסעור 71, כרמיאל )ג\23046(
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
 ,208-0344127 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  כרמיאל 

גרסת התכנית: הוראות - 17 תשריט - 7
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ במ/ 123 שינוי 
ג/ 4979 שינוי 

כר/ מק/ 424/ 8 כפיפות 
תממ/ 2/ 9 כפיפות 

ג/ 21056 כפיפות 
גנ/ 17007 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ב',  שלב  כרמיאל  בני  71 שכונת  יסעור  רחוב:  כרמיאל  יישוב: 

רחוב יסעור, בין רחובות שחף  
X: 227019 קואורדינטה
Y: 756770 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 19874 חלקי חלקות: 78, 88 

מטרת התכנית:
הסדרת לגליזציה לבינוי הקיים, והגדלת זכויות בנייה 

עיקרי הוראות התכנית: 
1  הגדלת זכויות בנייה של שטח עיקרי ל- 53 מ"ר 
2  הגדלת זכויות בנייה של שטח שירות ל- 7 מ"ר 

3  שינוי קווי בניין כמפורט בטבלה 5 ותשריט 
4  פירוק חלק מקירוי רחבת סלון בחזית קדמי 

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
www iplan gov il  כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים 

עיקרי הוראות התכנית: 
קביעת הוראות בדבר הקמת מעון יום     1

קביעת קווי בניין     2
הפחתה של זכויות יח"ד במגרש מ-5 יח"ד לשתי יח"ד או     3

לחילופין יח"ד אחת + מעון יום 

המחוזית  הועדה  במשרדי:  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
לתכנון  מקומית  ועדה  ובמשרדי:   ,04-6508555 טלפון:   1753005
בימים  טלפון:04-6739526  טבריה  הארץ  טבור  טבריה,  ולבנייה 
באתר  וכן  לקהל   פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ושעות 

 www iplan gov il האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: כרמיאל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':208-0343244

שם התכנית:רח' יסעור 1-3, כרמיאל )ג\23051 (
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
 ,208-0343244 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  כרמיאל 

גרסת התכנית: הוראות - 31 תשריט - 13
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ במ/ 123 שינוי 
ג/ 4979 שינוי 

כר/ מק/ 424/ 8 כפיפות 
תממ/ 2/ 9 כפיפות 

ג/ 21056 כפיפות 
גנ/ 17007 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כרמיאל רחוב: יסעור 3 , 1 

שחף  רחובות  בין  יסעור,  רחוב  ב',  שלב  כרמיאל  בני  שכונת 
השלום 

X: 227140 קואורדינטה
Y: 756615 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 19874 חלקות במלואן: 79 

גוש: 19874 חלקי חלקות: 88 

מטרת התכנית:
הסדרת לגליזציה לבינוי הקיים, והגדלת זכויות בנייה 

עיקרי הוראות התכנית: 
הגדלת זכויות בנייה של שטח עיקרי ל- 53 מ"ר עבור יח"ד    1

אחת  סה"כ לבית דו משפחתי - 106 מ"ר 
הגדלת זכויות בנייה של שטח שירות ל- 7 מ"ר עבור יח"ד     2

אחת  סה"כ לבית דו משפחתי - 14 מ"ר 
שינוי קווי בניין בשני תא שטח, כמפורט בטבלה 5 ותשריט     3

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
www iplan gov il  כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
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ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק    04-6508555 טלפון: 
מקומית לתכנון ולבנייה כרמיאל, שד קק"ל 100 כרמיאל 20100 

טלפון:04-9085671

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989 

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: כרמיאל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':208-0344226

שם התכנית:רח' שחף 30-32, כרמיאל )ג\23049(
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
 ,208-0344226 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  כרמיאל 

גרסת התכנית: הוראות - 17 תשריט - 7
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ במ/ 123 שינוי 
ג/ 4979 שינוי 

כר/ מק/ 424/ 8 כפיפות 
תממ/ 2/ 9 כפיפות 

ג/ 21056 כפיפות 
גנ/ 17007 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כרמיאל רחוב: שחף 32 שכונת בני כרמיאל שלב ב' 

X: 227187 קואורדינטה
Y: 756638 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 18948 חלקי חלקות: 145 

גוש: 19874 חלקות במלואן: 63 

מטרת התכנית:
הסדרת לגיליזציה לבינוי הקיים, והגדלת זכויות בנייה 

עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת זכויות בנייה של שטח עיקרי ל- 53 מ"ר עבור יח"ד     1

אחת  סה"כ לבית דו משפחתי - 106 מ"ר 
הגדלת זכויות בנייה של שטח שירות ל- 7 מ"ר עבור יח"ד     2

אחת  סה"כ לבית דו משפחתי - 14 מ"ר 
שינוי קווי בניין בשני תא שטח, כמפורט בטבלה 5 ותשריט     3

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
www iplan gov il  כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק    04-6508555 טלפון: 

 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק    04-6508555 טלפון: 
מקומית לתכנון ולבנייה כרמיאל, שד קק"ל 100 כרמיאל 20100 

טלפון:04-9085671

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989 

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: כרמיאל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':208-0344200

שם התכנית:רח' שחף 34-36, כרמיאל. )ג\23050(
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
 ,208-0344200 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  כרמיאל 

גרסת התכנית: הוראות - 18 תשריט - 8
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ במ/ 123 שינוי 
ג/ 4979 שינוי 

כר/ מק/ 424/ 8 כפיפות 
תממ/ 2/ 9 כפיפות 

ג/ 21056 כפיפות 
גנ/ 17007 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כרמיאל רחוב: שחף 34 , 36 שכונת בני כרמיאל שלב ב' 

X: 227208 קואורדינטה
Y: 756611 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 18948 חלקי חלקות: 145 

גוש: 19874 חלקות במלואן: 64 

מטרת התכנית:
הסדרת לגליזציה לבינוי הקיים, והגדלת זכויות בנייה 

עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת זכויות בנייה של שטח עיקרי ל- 53 מ"ר עבור יח"ד     1

אחת  סה"כ לבית דו משפחתי - 106 מ"ר 
הגדלת זכויות בנייה של שטח שירות ל- 7 מ"ר עבור יח"ד     2

אחת  סה"כ לבית דו משפחתי - 14 מ"ר 
שינוי קווי בניין בשני תא שטח, כמפורט בטבלה 5     3

בתא שטח 2, קביעת מקום לבריכת שחיה     4

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
www iplan gov il  כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
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ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק    04-6508555 טלפון: 
מקומית לתכנון ולבנייה כרמיאל, שד קק"ל 100 כרמיאל 20100 

טלפון:04-9085671

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989 

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: נצרת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
211-0407064

שם התכנית: שינוי בהוראות וזכויות בנייה בנצרת
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת 
התכנית:  גרסת   ,211-0407064 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת 

הוראות - 16 תשריט - 9
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה 

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות 

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 9000 שינוי 
ג/ 11810 כפיפות 
ג/ 10701 ללא שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
באזור הצפוני בשכונת אל-רום קרוב לכביש הרכס בנצרת 

Y: 735050 קואורדינטה ,X: 228325 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 16505, מוסדר, חלקי חלקות: 26, 122 

מטרת התכנית:
שינוי בהוראות וזכויות בנייה 

הגדלת אחוזי הבנייה 

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי בהוראות וזכויות בנייה 

תוספת יחידות דיור 
קביעת גובה המבנה ל 65 23 מ' 

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www iplan gov il כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
טלפון:   1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,   מחוז 
04-6508555  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 

לתכנון ולבנייה נצרת, נצרת 16000 טלפון:04-6459200

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989 

מקומית לתכנון ולבנייה כרמיאל, שד קק"ל 100 כרמיאל 20100 
טלפון:04-9085671

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989 

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: כרמיאל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':208-0344234

שם התכנית:רחוב שחף 18-20 כרמיאל, מס' תכנית 
ג\23052

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
 ,208-0344234 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  כרמיאל 

גרסת התכנית: הוראות - 21 תשריט - 9
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ במ/ 123 שינוי 
ג/ 4979 שינוי 

כר/ מק/ 424/ 8 כפיפות 
תממ/ 2/ 9 כפיפות 

ג/ 21056 כפיפות 
גנ/ 17007 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כרמיאל רחוב: שחף 18 , 20 שכונת בני כרמיאל שלב ב' 

X: 227117 קואורדינטה
Y: 756713 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 18948 חלקי חלקות: 145 

גוש: 19874 חלקות במלואן: 60 

מטרת התכנית:
הסדרת לגליזציה לבינוי הקיים, והגדלת זכויות בנייה 

עיקרי הוראות התכנית: 
הגדלת זכויות בנייה של שטח עיקרי ל- 53 מ"ר עבור יח"ד     1

אחת  סה"כ לבית דו משפחתי - 106 מ"ר 
הגדלת זכויות בנייה של שטח שירות ל- 7 מ"ר עבור יח"ד     2

אחת  סה"כ לבית דו משפחתי - 14 מ"ר 
שינוי קווי בניין בשני תא שטח, כמפורט בטבלה 5 ותשריט     3

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
www iplan gov il  כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: עפולה רחוב: חטיבה תשע  

רחוב חטיבה 9 פינת רחוב העבודה בעפולה

גושים וחלקות:
גוש: 16706, מוסדר, חלקות במלואן: 5, 8, 11, 12 
Y: 724550 קואורדינטה ,X: 227425 קואורדינטה

מטרת התכנית:
שינוי בזכויות והוראות הבנייה לצורך הקמת שני מבני מגורים 

בבנייה רוויה 

עיקרי הוראות התכנית:
 הגדלת צפיפות יח"ד 

הגדלת שטחי בנייה 
הגדלת מס' קומות 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,13 עמוד  התשע'ח,   ,7591 הפרסומים  ובילקוט   15/09/2017

בתאריך 24/09/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
עפולה, חנקין יהושע 47 עפולה 18100 טלפון:04-6520344, וכל 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
www  התכנון מנהל  של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים 

 iplan gov il

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: בקעת בית הכרם

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
ג/ 19872

שם התכנית:שכונת ההר - דיר אל אסד
והבנייה,  התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': ג/ 19872 
הבעלים  כל  הסכמת  ללא  חלוקה  ו/או  איחוד  וחלוקה:  איחוד 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
ג/ 13707 שינוי 
ג/ 16050 שינוי 
ג/ 16049 שינוי 

בבכ/ מק/ 16049/ 14/ 6 שינוי 
ג/ 13521 שינוי 

ג/ 7247 שינוי 
ג/ 10759 שינוי 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות 

ג/ 6540 כפיפות 
ג/ 4226 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
ג/ 15987 כפיפות 

תממ/ 9/ 2/ 49 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: דיר אל-אסד

מערבית  צפונית  נמצאת  לתכנון  המיועדת  הקרקע  חטיבת 
וגובלים  מטר   581 המרבי  שגובהו  רכס  גבי  על  אסד  אל  לדיר 

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: נצרת

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':211-0321729
שם התכנית: מגרש 180-181 - שכ' הגליל נצרת 

ג/23038
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 211-0321729, 

גרסת התכנית: הוראות - 13 תשריט - 10
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה 

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות 

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 4952 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: נצרת, שכונת הגליל

גושים וחלקות:
גוש: 17825, מוסדר, חלקות במלואן: 209 

Y: 735903 קואורדינטה ,X: 227186 קואורדינטה

מגרשים:
92 - 93 בהתאם לתכנית ג/ 4952

מטרת התכנית:
תוספת קומת מגורים ושינוי בהוראות וזכויות בנייה 

עיקרי הוראות התכנית: 
תוספת זכויות בנייה

שינוי בהוראות בנייה
שינוי קווי בנין תחתיים

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,8788 עמוד  התשע'ז,   ,7572 הפרסומים  ובילקוט   08/09/2017

בתאריך 22/08/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
רשאי  המעוניין  וכל  טלפון:04-6459200,   16000 נצרת  נצרת, 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 www iplan gov il ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: עפולה

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':215-0451369

שם התכנית: שינויים בהוראות הבנייה ברחוב חטיבה 9 
בעפולה ג/23056

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

215-0451369, גרסת התכנית: הוראות - 8 תשריט - 7
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה 

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות 

המתייחסות לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 12567 שינוי 
ג/ 18647 שינוי 

ג/ 302 החלפה 
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המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 16025 החלפה 
ג/ 6540 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רם-און  

מושב רם און באזור הדרום- מערבי של הישוב
X: 224555 קואורדינטה
Y: 714515 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 20775, מוסדר, חלקי חלקות: 93, 94, 220 

מגרשים:
94 בהתאם לתכנית ג/16025

מטרת התכנית:
יח"ד  ותוספת  דונם  ל-5 2  בנחלה  המגורים  שטח  השלמת 

שלישית בנחלה 

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מחקלאי עם הנחיות מיוחדות )פל"ח( למגורים     1

לצורך השלמה ל 5 2 דונם 
תכנית  מכוח  מאושרת  בנחלה  אחת  קטנה  יח"ד  תוספת     2

ג/16025 תואם לתמ"א 35/ב/1 
הסדרת קווי בניין והוראות בינוי     3

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  www iplan gov il כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
טלפון:   1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,   מחוז 
04-6508555  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 

לתכנון ולבנייה הגלבוע, עין חרוד )מאוחד( טלפון:04-6533237

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989 

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגליל התחתון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':206-0387084

שם התכנית: ג/22825 שינוי גאומטרי בתחום 
המגורים נחלה מס' 20

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגליל 
 ,206-0387084 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  התחתון 

גרסת התכנית: הוראות - 15 תשריט - 11
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה 

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות 

 - ג'בל  הר  רכס  גבי  על  מצוי  השטח  קיימת   עירונית  ברקמה 
משקיף אל עבר דיר אל אסד ובקעת בית הכרם וסמוך לשמורת 
ומדרום  לו  מזרח  מדרום  המשתרעת  צורים  מתלול  של  הטבע 
מערב ושמורת נחל בית העמק מצפון מערב  הרקמה העירונית 
למעט  מגבולותיו,  שלושה  לאורך  השטח  את  מקיפה  הקיימת 

הגבול המזרחי הגובל בשטחי מטעים ושטחים פתוחים 

גושים וחלקות:
גוש: 18819 חלקות במלואן: 35, 43, 55 - 56, 65 - 66 

גוש: 18819 חלקי חלקות: 20 - 21, 32 - 34, 36 - 38, 44 - 47, 52, 
 98 ,74 - 72 ,67 ,64 ,61 - 60 ,57

גוש: 18820 חלקי חלקות: 41 - 43, 65 
 ,X: 760625 קואורדינטה

Y: 224875 קואורדינטה

מטרת התכנית:
מותאמת  בינונית,  בצפיפות  בבנייה  מגורים,  שכונת  תכנון 
לצרכי  התאמה  תוך  ציבור  מבני  מיקום  קביעת  לטופוגרפיה, 

הישוב ,ותכנון מערך הנגישות לייעודי הקרקע השונים 

עיקרי הוראות התכנית: 
ושימושים  מגורים  לשכונת  חקלאית  מקרקע  ייעוד  שינוי     1
נלווים כגון :מגורים ומסחר, מבנים, ומסודות ציבור, דרכים 

שצ"פ ומתקנים הנדסיים  
קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע      2

קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי      3
קביעת זכויות ומגבלות בנייה והנחיות לבינוי ופיתוח,ע"מ     4
חוק  של   145 סעיף  עפ"י  בנייה  היתרי  הוצאת  לאפשר 

התכנון ובנייה 
 49 תיקון  במסגרת  שניתנו  ההקלות  את  מאמצת  התכנית     5

לתמ"מ 9/2 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2865 עמוד  התשעה,   ,6967 הפרסומים  ובילקוט   16/01/2015

בתאריך 15/01/2015

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
המעוניין  וכל  טלפון:04-9580693,  כרמיאל  הכרם,  בית  בקעת 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

 www iplan gov il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגלבוע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':204-0436758

שם התכנית: ג/23033 השלמת שטח המגורים 
בנחלה ל-2.5 דונם- רם און

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
 ,204-0436758 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  הגלבוע 

גרסת התכנית: הוראות - 20 תשריט - 10
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה 

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

המתייחסות לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 10988 שינוי 
ג/ 4382 שינוי 

ג/ 13618 כפיפות 
ג/ 6540 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ארבל רחוב: ארבל 4 

מזרח מושב ארבל ,נחלה מס' 55

גושים וחלקות:
גוש: 17334, מוסדר, חלקי חלקות: 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71 

X: 245425 קואורדינטה
Y: 746425 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הסדרת ייעודי קרקע ושמושי פל"ח בנחלה 

עיקרי הוראות התכנית: 
הוספת זכויות בנייה לתיירות )יח"א( ופעילות חקלאית בנחלה     1

שינוי  ללא  בנחלה  המגורים  שטח  של  גיאומטרי  שינוי     2
בסה"כ השטחים המאושרים 

שינוי קווי הבניין של מגרש המגורים בישוב כפרי-אחורי     3
וצדדי שמאלי 

קביעת תכסית קרקע למגורים על 30%     4
 3 לבניית  אפשרות  )כולל  ובינוי   פיתוח  הוראות  קביעת     5
יח"ד במבנים נפרדים ולא בשני מבנים ע"פ תכנית קודמת(

קביעת הוראות למתן היתרי בנייה    6

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,6503 עמוד  התשע'ז,   ,7517 הפרסומים  ובילקוט   09/06/2017

בתאריך 05/06/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
הגליל התחתון, טלפון:04-6628210, וכל המעוניין רשאי לעיין 
לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה 

 www iplan gov il ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: משגב

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
205-0384388

שם התכנית:קידוח בר לב 1
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
 ,205-0384388 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  משגב  משגב-ד נ 

גרסת התכנית: הוראות - 28 תשריט - 21
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 12966 שינוי 
תמא/ 35/ 1 כפיפות 

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 10988 החלפה 
ג/ 4382 החלפה 

ג/ 14040 החלפה 
ג/ 10490 החלפה 
תמא/ 35 כפיפות 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

ג/ 13618 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ארבל  

צפון מזרח מושב ארבל
X: 246050 קואורדינטה
Y: 746675 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 17316, מוסדר, חלקי חלקות: 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65 

מגרשים:
20 בהתאם לתכנית ג/ 4382

מטרת התכנית:
ארבל  מושב   20 נחלה  של  המגורים  בתחום  גאומטרי  שינוי 
)כתוספת  יח"א  מס'  והגדלת  לפל"ח  בנייה  זכויות  ותוספת 

זכויות לפל"ח(

עיקרי הוראות התכנית:
1  שינוי גאומטרי בתחום המגורים של הנחלה  

2  שינוי קוי בנין בהתאם למסומן בתשריט  
3  תוספת זכויות בנייה לשימושי פל"ח ותוספת מס' יח"א 

4 מתן הוראות והנחיות להוצאת התרי בנייה בהתאם

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  www iplan gov il כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
טלפון:   1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,   מחוז 
04-6508555  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 

לתכנון ולבנייה הגליל התחתון, טלפון:04-6628210

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989 

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגליל התחתון

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':206-0312199

שם התכנית: ג/22342 שינוי גאומטרי בשטח מגורים 
בישוב כפרי מגרש 55 - מושב ארבל

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס': מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

206-0312199, גרסת התכנית: הוראות - 18 תשריט - 10
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה 
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המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

202-0317511 שינוי 
ג/ 7465 שינוי 

ג/ 12505 שינוי 
משצ/ 57 החלפה 

תמא/ 10/ ד/ 10 כפיפות 
תמא/ 35/ 1 כפיפות 

תמא/ 22 כפיפות 
תממ/ 2/ 9 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: מלכישוע  
הישוב מלכישוע 

Y: 704883 קואורדינטה ,X: 239358 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 20884, מוסדר, חלקי חלקות: 49 

גוש: 20885 מוסדר, חלקות במלואן: 1, 3, 5, 12, 13, 14 
גוש: 20885 מוסדר, חלקי חלקות: 2, 6, 7, 8, 11, 17, 18 

מטרת התכנית:
הרחבת הישוב מלכישוע ומוסד מלכישוע 

עיקרי הוראות התכנית: 
תוספת 61 יח"ד ל–211 יח"ד מאושרות  סה"כ 272 יח"ד בישוב     1

שינויים בפרישת ייעודי הקרקע ביחס למצב קיים:    2
מדרכים קיימות, מגורים א'-ג', שטח ציבורי פתוח, איזור   
מרכז משולב-מבני ציבור ומסחר ואיזור ספורט - לייעודי 

הקרקע המוצגים בתכנית 
בנייה  והוראות  זכויות  שימושים,  קרקע,  ייעודי  קביעת     3

בתחום התכנית 
התווית מערכת דרכים חדשה     4

לרבות  אדריכליים  עיצוב  או  בינוי  בדבר  הוראות  קביעת     5
פיתוח השטח 

לשטח  הבנוי  השטח  בין  הממשק  בדבר  הוראות  קביעת     6
הטבעי הפתוח 

תכנית זו מבטלת את תכנית מס' 202-0459297 המופקדת     7
מיום 2017 02 01 ככל שתאושר 

הקלה בשטח של 19 ד' מיער נטע אדם לפי תמ"א/22, י ק      8
69, תחום יער 1476, בסמכות ועדה מחוזית 

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www iplan gov il כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון, מעלה יצחק 29 נצרת עילית 1753005 טלפון: -04

מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק    6508555
לתכנון ולבנייה עמק המעיינות, בית שאן טלפון:04-6065850

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989 

תתל/ 17/ א כפיפות 
תמא/ 22 כפיפות 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
צפונית בצמוד לכביש 85, מול הכניסה לאזור התעשייה בר-לב

X: 217286 קואורדינטה
Y: 757696 קואורדינטה

בקעת בית הכרם 
גושים וחלקות:

מוסדר:
גוש: 18505 חלקי חלקות: 2, 14 

גוש: 18506 חלקי חלקות: 6, 7 

מטרת התכנית:
את  המשמשים  הנדסיים  מתקנים  של  בייעוד  אתרים  הסדרת 

קדוח בר לב והגדרת רדיוסי מגן 

עיקרי הוראות התכנית: 
הסדרת קדוח בר לב לרבות דרך הגישה      1

קביעת שימושים, זכויות והוראות בנייה בייעוד של מתקנים     2
הנדסיים  

קביעת הוראות סביבתיות למזעור הפגיעה הנופית ושילוב     3
השימוש  סיום  עם  לשיקום  הוראות  ומתן  הקיים  במרקם 

במתקן  
הגדרת רדיוסי מגן לשמירת מי הקידוח והבטחת פעולתו      4

קביעת הוראות למתן היתרי בנייה      5

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www iplan gov il כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון, מעלה יצחק 29 נצרת עילית 1753005 טלפון: -04

מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק    6508555
לתכנון ולבנייה משגב-ד נ משגב, טלפון:04-9990102

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989 

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: עמק המעיינות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':202-0404715

שם התכנית:מלכישוע- תכנון מפורט
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
עמק  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
 ,202-0404715 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  המעיינות 

גרסת התכנית: הוראות - 36 תשריט - 20
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות
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גוש: 19276 חלקות במלואן: 10 
גוש: 19276 חלקי חלקות: 4, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 19 - 21, 25, 28, 31 

גוש: 19277 חלקות במלואן: 10 
גוש: 19277 חלקי חלקות: 2 - 4, 6 - 9, 11, 22, 24 - 27, 33 

גוש: 19278 חלקי חלקות: 4, 6 - 7, 13, 15 - 16, 18 - 21 
גוש: 19279 חלקי חלקות: 1, 9, 15 - 16, 52 

גוש: 19285 חלקי חלקות: 12 - 17, 19 - 27, 29 - 31, 54 
גוש: 19288 חלקי חלקות: 25, 41 - 43, 46 - 47, 54 

גוש: 19289 חלקי חלקות: 66 
גוש: 19293 חלקי חלקות: 100 - 103 

גוש: 19294 חלקי חלקות: 1 - 2, 4, 35, 38 
גוש: 19295 חלקות במלואן: 14 

גוש: 19295 חלקי חלקות: 1 - 8, 12, 13, 15, 23 - 28, 34 - 38, 40, 
 48 ,46 - 43

גוש: 19296 חלקי חלקות: 22, 42 
גוש: 19299 חלקי חלקות: 7 - 11, 17, 44, 62 

גוש: 19304 חלקי חלקות: 13, 17, 51 
גוש: 19320 חלקי חלקות: 2, 15, 24, 81 

גוש: 19399 חלקי חלקות: 7 
גוש: 19421 חלקות במלואן: 2 - 8 

גוש: 19421 חלקי חלקות: 9, 20, 24 
גוש: 19600 חלקי חלקות: 61 - 71, 73 - 74, 77 - 80, 82 - 84, 87 

גוש: 19605 חלקי חלקות: 74 
גוש: 19606 חלקי חלקות: 50, 52, 58, 59, 62 - 68, 72 - 74, 84, 86 - 92 

גוש: 19609 חלקי חלקות: 137 
גוש: 19611 חלקות במלואן: 3, 9 - 13, 107, 109 

גוש: 19611 חלקי חלקות: 1 - 2, 4 - 8, 14 - 16, 69, 104 - 106, 
 124 - 118 ,116 ,111 ,110 ,108

גוש: 19612 חלקות במלואן: 81, 87 - 88, 90 - 91, 95 - 98 
גוש: 19612 חלקי חלקות: 12 - 17, 74, 76, 78, 82 - 86, 89, 92 - 94, 99 

גוש: 19616 חלקי חלקות: 21 
גוש: 19761 חלקי חלקות: 1 
גוש: 19762 חלקי חלקות: 1 

גוש: 19763 חלקות במלואן: 6 
גוש: 19763 חלקי חלקות: 2 - 4, 7 

גוש: 19764 חלקי חלקות: 1 - 10 
גוש: 19765 חלקי חלקות: 54 - 61 

גוש: 19768 חלקות במלואן: 3, 15 - 17 
גוש: 19768 חלקי חלקות: 11 - 12, 14, 25, 27, 29 

גוש: 19769 חלקות במלואן: 5, 71 
גוש: 19769 חלקי חלקות: 4, 6 - 8, 37, 51, 56, 58, 73 

גוש: 19778 חלקי חלקות: 1 - 11 
גוש: 19779 חלקות במלואן: 1 

גוש: 19779 חלקי חלקות: 2 - 4, 7 - 15, 17 
גוש: 19780 חלקות במלואן: 41 - 42 

גוש: 19780 חלקי חלקות: 37, 39 - 40, 43 - 45, 64 
גוש: 19789 חלקי חלקות: 71 

גוש: 19800 חלקי חלקות: 11, 20 
גוש: 19801 חלקי חלקות: 1 - 5, 7 - 8, 10 - 12 

גוש: 19802 חלקות במלואן: 3, 7 
גוש: 19802 חלקי חלקות: 1 - 2, 4 - 6, 8 

גוש: 19803 חלקות במלואן: 1, 5 - 9, 11, 13 
גוש: 19803 חלקי חלקות: 2, 4, 10, 12, 14, 16, 20 

גוש: 19804 חלקות במלואן: 13 
גוש: 19804 חלקי חלקות: 3 - 5, 12, 14 - 17, 28, 169, 181 

גוש: 19805 חלקות במלואן: 3, 22 - 25, 27 - 30 

 מחוז: צפון, מרחבי תכנון מקומי: שפלת הגליל, לב הגליל, 
חבל אשר, משגב

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' : ג/ 15452
שם התכנית: יער שגב

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': ג/ 15452 

המתייחסות לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 3376 שינוי 
ג/ 3692 שינוי 
ג/ 5098 שינוי 

תמא/ 22 פירוט 
תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות 

תמא/ 35 כפיפות 
תמא/ 23 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

ג/ 12150 ללא שינוי 
תממ/ 2/ 9 ללא שינוי 

ג/ 10497 ללא שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: סח'נין 

יישוב: שעב 
יישוב: תמרה 

יישוב: כאבול 

גושים וחלקות:
גוש: 18081 חלקי חלקות: 9, 12, 14 

גוש: 18090 חלקי חלקות: 1 - 2, 17 
גוש: 18091 חלקי חלקות: 5 - 6, 11, 17, 32, 34 

גוש: 18092 חלקי חלקות: 2, 3, 5 - 9, 11, 14, 18, 20 - 22, 24, 25, 
 30 - 28

גוש: 18093 חלקות במלואן: 6, 7, 9 - 12, 16 
גוש: 18093 חלקי חלקות: 4, 8, 15, 19, 21, 24 - 25, 28 - 30 

גוש: 18094 חלקות במלואן: 6, 11 
גוש: 18094 חלקי חלקות: 9 - 10, 13, 16, 20, 23, 25, 27 

גוש: 18551 חלקות במלואן: 2 - 3 
גוש: 18551 חלקי חלקות: 1, 4, 32 - 34, 47, 50, 52 - 53 

גוש: 18552 חלקי חלקות: 16, 19, 25 
גוש: 19231 חלקי חלקות: 182 - 184, 210 

גוש: 19237 חלקי חלקות: 13, 15 
גוש: 19241 חלקות במלואן: 2 - 4, 6 - 8 

גוש: 19241 חלקי חלקות: 5, 9, 20, 24 
גוש: 19242 חלקות במלואן: 3, 5, 7 - 15 

גוש: 19242 חלקי חלקות: 2, 4 
גוש: 19243 חלקות במלואן: 5 

גוש: 19243 חלקי חלקות: 1, 4, 6, 13 
גוש: 19247 חלקי חלקות: 2 - 7, 9, 13, 15, 17 - 18 

גוש: 19268 חלקי חלקות: 20 
גוש: 19269 חלקי חלקות: 57 

גוש: 19271 חלקי חלקות: 5 - 8, 39, 41 - 42 
גוש: 19272 חלקי חלקות: 7, 23 

גוש: 19273 חלקי חלקות: 9 - 12, 14 - 15, 17 
גוש: 19274 חלקי חלקות: 1 - 3, 6 - 7, 9, 11, 21 - 23, 58 

גוש: 19275 חלקי חלקות: 2 - 5, 12, 13, 15 - 20, 22, 25, 31, 33, 
 73 - 72 ,70 ,68 ,66 ,60 - 59 ,48 ,36 ,34
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שינוי ייעוד שטח יער לחקלאות בהתאם לסעיפים: 9א' ו  ט   
-ב' להוראות תמ"א 22 

בתחום יער 1320 - כ 420 דונם יער מקבוצה א' )יער     1
נטע אדם קיים( 

בתחום יער 1349 - כ - 736 ד' יער מקובצה א' )יער     2
יער  ד'   45 כ   - ו  לשימור(  טבע  יער  קיים,  אדם  נטע 

מקבוצה ב' )יער טבעי לטיפוח( 
)יער  בתחום יער 1323 - כ - 100 ד' יער מקבוצה א     3

טבעי לשימור( 
בתחום יער 1365 כ - 25 ד' יער מקבוצה א' )יער נטע     4

אדם(  סה"כ 1050 ד'

תמ"א 8: שינוי ייעוד 8 דונם משטח שמורת נוף נחל חילזון )נ/ 
24/ 19( לשטח חקלאי, דינוי ייעוד 92 דונם משטח שמורת נוף 
נחל חילזון לשטח יער נטע אדם קיים בהתאם להוראות סעיף 

7 בתמ"א 8 

תמ"א 35: כפיפות
שינוי ייעוד של כ - -8 דונם שטח שמורת נוף על פי תמ"א 35 

לחקלאות בהתאם לאמור בסעיף 7 בהוראות תמ"א 8 
החלטת  פי  על  הם   22 ותמ"א   35 תמ"א   8 בתמ"א  הקלות   *"

הולנת"ע מיום 20/3/07 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3827 עמוד  התשע,   ,6105 הפרסומים  ובילקוט   28/05/2010

בתאריך 08/07/2010

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
חבל אשר -ד נ גליל מערבי, טלפון:04-9879621, ועדה מקומית 
ועדה  טלפון:04-9990102,  משגב,  משגב-ד נ  ולבנייה  לתכנון 
טלפון:04-6746740,  סח'נין  הגליל,  לב  ולבנייה  לתכנון  מקומית 
 24930 תמרה  הגליל,  שפלת  ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה 
בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל  טלפון:04-9868670, 
ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות 

 www iplan gov il האינטרנט של מנהל התכנון

אורי אילן  
יושב ראש הוועדה המחוזית  

לתכנון ולבנייה מחוז צפון  

מחוז דרום

מחוז: דרום, מרחבי תכנון מקומי: נגב מזרחי, בני שמעון, 
גלילית מחוז הדרום

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
25 /220 /02 /7

שם התכנית: תכנית מתאר לשגב שלום
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
בני  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
תכנית  מופקדת  הדרום  מחוז  ולבנייה  ון  מזרחי,  נגב  שמעון, 

מפורטת מס': 7/ 02/ 220/ 25 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

גוש: 19805 חלקי חלקות: 1, 5, 17, 19 - 21, 26, 31, 35 
גוש: 19806 חלקות במלואן: 1, 7 

גוש: 19806 חלקי חלקות: 2, 4 - 6, 8 
גוש: 19807 חלקות במלואן: 4, 6, 8 - 11 

גוש: 19807 חלקי חלקות: 1 - 3, 5, 12 
גוש: 19808 חלקי חלקות: 2, 4 - 5, 11 

גוש: 19809 חלקות במלואן: 1, 3 - 7, 12 
גוש: 19809 חלקי חלקות: 2, 8 - 11, 13, 15 

גוש: 19810 חלקות במלואן: 2 - 6, 8 - 12, 20 
גוש: 19810 חלקי חלקות: 1, 7, 13 - 15, 17 - 19, 25 

גוש: 19811 חלקות במלואן: 12, 17 - 22 
גוש: 19811 חלקי חלקות: 1 - 3, 13 - 16, 23 - 24, 30, 33, 39, 49, 54 

גוש: 19812 חלקות במלואן: 4 
גוש: 19812 חלקי חלקות: 1 - 3, 5 - 7, 9 - 10 

גוש: 19813 חלקי חלקות: 228, 245, 247, 249 - 250 
גוש: 19814 חלקות במלואן: 5 - 7 

גוש: 19814 חלקי חלקות: 3 - 4, 8, 10 
גוש: 19815 חלקות במלואן: 1 

גוש: 19815 חלקי חלקות: 2 - 5, 7 
גוש: 19816 חלקי חלקות: 4 - 6, 9 
גוש: 19817 חלקות במלואן: 9, 12 

גוש: 19817 חלקי חלקות: 1, 3, 8 
גוש: 19818 חלקי חלקות: 187 

גוש: 21164 חלקי חלקות: 65 
Y: 0 קואורדינטה ,X: 0 קואורדינטה

מטרת התכנית:
פירוט ודיוק שטחים על פי תמ"א 22 לשטחי יער לסוגיו   א   

ייעוד שטחי יער נטע אדם קיים, יער נטע אדם מוצע, יער  ב   
טבעי לטיפוח ויער טבעי לשימור נוסף על אלה המאושרים 

על פי תמ"א 22  
ייעוד שטחים ליער בר קיימא לשימוש רב תכליתי לרווחת  ג   

הציבור  
לפיתוח  ראשיות  יער  דרכי  והתווית  מוקדים  הגדרת  ד   

פעילות נופש ביער  
לתוכניות  בהתאם   ,22 בתמ"א  יער  שטחי  גבולות  תיקון  ה   

מאושרות ולמצב היערות הקיים בפועל  
שמירה על שטחים פתוחים במרחב מרכז הגליל התחתון -  ו   

שמירת על אופיים הקיים בשטחי מרעה  
במיקום  בוצעה  זו  דרך   784 דרך  של  סטטוטורית  הסדרה  ז   
שונה ולכן התכנית ג/ 3376 מבוטלת ובמקומה מוצע ייעוד 

של יער קיים בהתאם לקיים בשטח 

עיקרי הוראות התכנית: 
קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע  א   

הגדלת מוקדים ודרכים לפיתוח נופש ותיירת במרחב התכנון  ב   
קביעת הוראות בנייה היקף בנייה מותר במוקד הפיתוח   ג   

המוגדר  בפועל  קיים  אדם  נטע  יער  שטח  ייעוד  שינוי  ד   
כשטח יער אדם מוצע ליער נטע אדם קיים  

כשטח  המוגדר  בפועל  קיים  אדם  נטע  יער  ייעוד  שינוי  ה   
חקלאי ליער נטע אדם קיים  

שינוי ייעוד שטח נוף פתוח בפועל המוגדר כשטח חקלאי  ו   
ליער נטע אדם מוצע 

כשטח  המוגדר  בפועל  קיים  טבעי  יער  שטח  ייעוד  שינוי  ז  
חקלאי ליער טבעי לשימור

שינוי ייעוד שטח יער טבעי בפועל המוגדר כשטח חקלאי  ח   
ליער טבעי לטיפוח 
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קביעת הוראות והנחיות לשמירת הנוף והנחלים ולהגנה  ה   
טיפול  מטרדים,  למניעת  הנוגע  בכל  הסביבה  איכות  על 

במערכת הביוב, טיפול בפסולת לסוגיה וכדומה 
עפ"י  מפורטות  תכניות  לעריכת  והנחיות  הוראות  קביעת  ו   

תכנית זו, ולמתן היתרים עפ"י תכניות מפורטות 
קביעת הוראות והנחיות להוצאת היתרי בנייה:  ז   

- לדרכים המופיעות בתכנית זו בלבד 
- להקמת ברכת מים 

- למתקנים הנדסיים-תחנת מעבר לפסולת יבשה 

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל    www iplan gov il התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795  העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה בני 
וועדה  טלפון:08-6257920   85300 קמה  בית  קמה  בית  שמעון, 

מקומית לתכנון ולבנייה נגב מזרחי, טלפון:08-6230966

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989 

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אופקים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':23/ 03/ 127
שם התכנית: אזור תעשיה דרומי - אופקים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 23/ 03/ 127 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
128 /03 /23 שינוי 

2 /101 /02 /23 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
X: 163600 קואורדינטה
Y: 578200 קואורדינטה

גבולות התכנית: 
כמסומן בתשריט בקו כחול 

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 39633 חלקי חלקות: 298 - 299 
גוש: 39666 חלקי חלקות: 19 

גוש: 39669 חלקי חלקות: 1 
גוש: 39670 חלקי חלקות: 1 

גוש: 39884 חלקות במלואן: 168 
גוש: 39884 חלקי חלקות: 190 - 191 

גוש: 400178 חלקי חלקות: 1 

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

11/ 2/ 193/ ד שינוי 
450 /03 /7 שינוי 
220 /02 /7 שינוי 

192 /03 /11 שינוי 
60 /102 /02 /5 שינוי 
86 /102 /02 /5 שינוי 

236 /02 /11 החלפה 
תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות 

תמא/ 35 כפיפות 
תמא/ 22 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 
תממ/ 23/ 14/ 4/ 2 כפיפות 

תממ/ 23/ 14/ 4 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
X: 184000 קואורדינטה
Y: 567000 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

 ,39835  ,39806  ,39805  ,39804  ,38845  ,38844 בשלמות:  גושים 
 ,100780 ,100779 ,100430 ,100429 ,100428 ,100427 ,39837 ,39836

 100847 ,100846 ,100845 ,100844 ,100782 ,100781
גוש: 39755 חלקות במלואן: 3 - 6 

גוש: 39755 חלקי חלקות: 1 - 2, 7, 9 
גוש: 39772 חלקות במלואן: 36 

גוש: 39772 חלקי חלקות: 1 - 2, 38 
גוש: 39773 חלקי חלקות: 1, 3 
גוש: 100400 חלקי חלקות: 54 

מטרת התכנית:
 , המערבי  לחלק  שלום  שגב  של  המתאר  תכנית  הרחבת  א   
על  הפיתוח,  של  הפיזית  הפריסה  תחומי  קביעת  לרבות 
ובנייני  מוסדות  תעסוקה,  מגורים,  אזורי  להבטיח  מנת 
מן  ולאוכלוסיה  שלום  שגב  של  הטבעי  לריבוי  ציבור 

הפזורה הבדואית בעלת הזיקה לאוכלוסיית שגב שלום 
בהתאם  שלום,  שגב  של  הכפרי  הבינוי  פריסת  שינוי  ב  
לכלל  להתגבש  במטרה  וצרכיה,  האוכלוסיה  לתחזית 
בינוי עירוני, קביעת תמהיל מתאים של יעודי קרקע ובינוי 
על  שמירה  תוך  רוויה,  בנייה  לרבות  משתנה,  בצפיפות 

אופי התיישבות עירוני עם אלמנטים כפריים וחקלאיים 

עיקרי הוראות התכנית:
בנוגע  השונים  הקרקע  ליעודי  והנחיות  הוראות  קביעת  א   
הבנייה,  זכויות  הצפיפות,  המותרים,  השימושים  לסוגי 

אופי הבניינים, השטחים הפתוחים וכדומה 
למגורים,  החדשים,  הפיתוח  בשטחי  הקרקע  ייעוד  שינוי  ב   
ציבורי  שטח  תעסוקה,  אזורי  ציבור,  ומוסדות  למבנים 

פתוח, דרכים וכדומה 
קביעת מגוון השטחים הפתוחים בתכנית לסוגיהם, לרבות  ג   
לרווחת  לפיתוחם  ו/או  לשמירתם  וההנחיות  ההוראות 

הציבור 
הדרכים  מערכות  לפיתוח  והנחיות  הוראות  קביעת  ד   
והתקשורת  החשמל  הביוב,  המים,  הניקוז,  והתחבורה, 

בשטח התכנית 
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ס/5 - ס/10 בהתאם לתכנית 23/ 03/ 102/ 82
צ/10 בהתאם לתכנית 23/ 03/ 102/ 82
ש/21 בהתאם לתכנית 23/ 03/ 102/ 82

מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להתחדשות עירונית לאורך רחוב הרצל 
והסדרת  ומסחר  מגורים  של  שימושים  עירוב  של  תכנון  ע"י 

הפיתוח והבינוי לאורך רחוב רמב"ם 

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע:    1

מ- "אזור מגורים ג' ו- "דרך קימת" ל- "מגורים ב'", "שטח   
ציבורי פתוח" ו- "דרך משולבת" 

מ- "אזור מגורים ג'" ל- "מבנים ומוסדות ציבור"   
מ- "אזור מגורים א' ", "שטח למסחר" ו-"דרך מוצעת" ל-   

"מגורים ומסחר" ו- "שביל"
מ- "אזור מגורים א' " ל- "חניה"   

קביעת תאי שטח ושימושים מותרים     2
שרות,  ולשטחי  עיקריים  לשטחים  בנייה  זכויות  קביעת     3

הנחיות ומגבלות בנייה 
נגישות  דיור  יחידות  והקצאת  נגישות  הוראות  קביעת     4
לאנשים עם מוגבלות עפ"י הוראות חוק התכנון והבנייה 

ותקנותיו ועפ"י הנחיות ת"י 1918 
קביעת מערכת דרכים ופתרונות חניה     5

קביעת עקרונות לבינוי ולפיתוח נופי     6
איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים בחלק מתחום התכנית     7

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,7775 עמוד  התשעז,   ,7547 הפרסומים  ובילקוט   20/07/2017

בתאריך 19/07/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
08-6263795  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה אופקים, 
שד הרצל 1 אופקים 80300 טלפון:08-9928542, וכל המעוניין רשאי 
לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין 
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מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אילת

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':2/ 03/ 129/ 5
שם התכנית:מלון עדי - אילת

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 2/ 03/ 129/ 5 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
4 /129 /03 /2 שינוי 
2 /129 /03 /2 שינוי 

תמא/ 12/ 1 כפיפות 
101 /02 /2 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
בין רחובות אופירה בצפון ודי זהב בדרום ורחוב טופז במערב 

גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול 

מטרת התכנית:
הקמת אזור תעשייה חדש בדרום העיר בשטח של כ-708 דונם 

ע"י שינויים בייעוד הקרקע, קביעת תנאים, 
הנחיות ומגבלות בנייה 

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי יעודי קרקע משטח חקלאי לאזור תעשיה ומלאכה,  א   
לאזור  ומלאכה  קלה  תעשיה  מסחר  לאזור  מסחרי,  לאזור 
ומדרך  לדרכים,  פתוחים,  לשטחים  לש צ פ   דרך,  לשרותי 

מוצעת לש צ פ 
קביעת זכויות ומגבלות בנייה והוראות בנייה ובינוי   ב   

קביעת תנאים למתן היתרי בנייה   ג   
קביעת הנחיות סביבתיות וכללים למנייעת מפגעים   ד   

קביעת הנחיות לעיצוב מבנים   ה   
קביעת הנחיות לתכנון נוף   ו   

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,7662 עמוד  התשעז,   ,7545 הפרסומים  ובילקוט   07/07/2017

בתאריך 17/07/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
08-6263795  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה אופקים, 
שד הרצל 1 אופקים 80300 טלפון:08-9928542, וכל המעוניין רשאי 
לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין 
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מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אופקים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
138 /102 /03 /23

שם התכנית: התחדשות עירונית בשכונת רמב"מ - 
אופקים

והבנייה,  התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 23/ 03/ 102/ 138

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

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

82 /102 /03 /23 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
דרום  יהדות  רח'  במזרח,  רמב"ם  לרח'  במערב  הרצל  רח'  בין 

אפריקה מדרום ורח' ז'בוטינסקי מצפון 

גבולות התכנית: 
כמסומן בתשריט בקו כחול 

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 39556 חלקי חלקות: 83 
גוש: 39557 חלקות במלואן: 76 - 92, 141 - 142, 145 

גוש: 39557 חלקי חלקות: 94, 96 - 97, 137 - 139, 146 
Y: 580750 קואורדינטה ,X: 163950 קואורדינטה

מגרשים:
40/א - 40/ג בהתאם לתכנית 23/ 03/ 102/ 82

45 - 54 בהתאם לתכנית 23/ 03/ 102/ 82
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אילת רחוב: בני ישראל  

גושים וחלקות:
גוש: 40092, מסודר, חלקות במלואן: 27 

X: 193125 קואורדינטה
Y: 384760 קואורדינטה

מטרת התכנית:
בתוכנית זו מבוקשות תוספות זכויות בנייה 

עיקרי הוראות התכנית: 
תוספת 54 מ"ר שטח עיקרי למסחר, מותר 700 מ"ר  א   

שטחים מוצעים : 754 מ"ר עיקרי למסחר ו250 מ"ר שירות   
סה"כ שטחים 1004 מ"ר   

קביעת תנאים למתן היתר בנייה  ב   

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,146 עמוד  התשעז,   ,7361 הפרסומים  ובילקוט   04/05/2017

בתאריך 13/10/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
08-6263795  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ובנייה אילת, 
רשאי  המעוניין  וכל  טלפון:08-6367114,  אילת   1 הנגב  חטיבת 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 
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מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אשדוד

הודעה בדבר הפקדת תכנית דרך מס':603-0331314
שם התכנית: מסילה לנמל הדרום

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
אשדוד מופקדת תכנית דרך מס': 603-0331314, גרסת התכנית: 

הוראות - 36 תשריט - 26
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

3/ בת/ 18 שינוי 
11 /115 /03 /3 שינוי 

101 /02 /3 שינוי 
89 /101 /02 /3 שינוי 

3/ 02/ 101/ 71/ א שינוי 
1 /123 /03 /3 שינוי 

15 /101 /02 /3 שינוי 
תמא/ 37/ א/ 1 כפיפות 

תתל/ 23 כפיפות 
תמא/ 37/ ת כפיפות 

תמא/ 10/ ד/ 6 כפיפות 
תמא/ 13/ ב/ 2/ 1 כפיפות 

תמא/ 37/ ז כפיפות 
תמא/ 37/ 1 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
X: 170166 קואורדינטה
Y: 638756 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 40006 חלקות במלואן: 38 
גוש: 40006 חלקי חלקות: 37, 39 - 40, 45, 94 

גוש: 40122 חלקי חלקות: 11 
X: 384875 קואורדינטה
Y: 194850 קואורדינטה

מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית שתאפשר הגדלת מלון קיים 

עיקרי הוראות התכנית: 
ותוספת  קיים  מלון  הגדלת  שתאפשר  תכנונית  מסגרת  יצירת 
חדרים ע''י שינוי ייעוד קרקע וקביעת זכויות והוראות בנייה 

כדלקמן:
ושטח  ומלונאות  פתוח  פרטי  משולב  מאזור  ייעוד  שינוי     1

פרטי פתוח, למלונאות ואכסון מלונאי 
הגדלת תכסית הקרקע מ-38% ל-69%     2

תוספת 74 חדרי מלון מ-111 חדרים קיימים, ל-185 חדרים     3
תוספת זכויות בנייה לשטח עיקרי מעל הכניסה הקובעת     4

מ-4257 מ"ר ל-8550 מ"ר 
תוספת זכויות בנייה לשטח שרות מעל הכניסה הקובעת     5

מ-1598 מ"ר ל-2320 מ"ר 
הפחתת זכויות בנייה לשטחי חניה מעל הכניסה הקובעת     6

מ-434 מ"ר ל-326 מ"ר 
תוספת זכויות בנייה לשטח שרות מתחת לכניסה הקובעת     7

מ-0 מ"ר ל-280 מ"ר 
תוספת זכויות בנייה לשטח חניה מתחת לכניסה הקובעת     8

מ-1469 מ"ר ל-2470 מ"ר 
שינוי וקביעת קווי בניין ביעוד אכסון מלונאי     9

קביעת תנאים למתן היתר בנייה     10

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,699 עמוד  התשעז,   ,7378 הפרסומים  ובילקוט   30/12/2016

בתאריך 15/11/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
08-6263795  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ובנייה אילת, 
רשאי  המעוניין  וכל  טלפון:08-6367114,  אילת   1 הנגב  חטיבת 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 
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מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אילת

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
602-0209668

שם התכנית:מגרש 910 - שחמון רובע 7, אילת
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורת מס': 602-0209668 

גרסת התכנית: הוראות - 16 תשריט - 10
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

2/ במ/ 136 כפיפות 
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התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

23 /101 /02 /4 שינוי 
101 /02 /4 שינוי 

9 /159 /03 /4 כפיפות 
77 /101 /02 /4 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אשקלון, רחוב הרב גניש אשקלון - מרכז מגדל

X: 160727 קואורדינטה
Y: 619256 קואורדינטה

גושים וחלקות:
לא מוסדר:

גוש: 1246 חלקות במלואן: 55, 56, 57, 60, 160, 161, 162 
גוש: 1246 חלקי חלקות: 52, 53, 54, 58, 59, 159, 163 

מטרת התכנית:
משולב  שימוש  עם  מבנה  להקמת  תכנונית  מסגרת  יצירת 
למסחר ומגורים , או דיור מוגן ומגרש עם שימוש מסחרי ברח' 

הרב גניש 

עיקרי הוראות התכנית:
וקביעת  ומסחר  למגורים  ג'  ממגורים  הקרקע  ייעוד  שינוי    1

50 יח"ד  או 100 יח' לדיור מוגן 
קביעת זכויות, הנחיות ומקבלות בנייה    2

תנאים למתן היתרי בנייה    3
קביעת חלופות למגורים או דיור מוגן    4

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל    www iplan gov il התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795  העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

אשקלון, הגבורה 7 אשקלון טלפון:08-6792355
הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989 

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אשקלון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
604-0243261

 שם התכנית: סיטי מערב אשקלון - צומת טייסים-
בן גוריון

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
גרסת   ,604-0243261 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  אשקלון 

התכנית: הוראות - 74 תשריט - 24

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 2041 חלקי חלקות: 2 
גוש: 2045 חלקי חלקות: 29 

גוש: 2047 חלקי חלקות: 3, 10 
גוש: 2048 חלקי חלקות: 3, 10 

גוש: 2052 חלקי חלקות: 19 
גוש: 2053 חלקי חלקות: 4 
גוש: 2054 חלקי חלקות: 8 

גוש: 2057 חלקי חלקות: 9, 17, 23, 24, 26 
גוש: 2058 חלקי חלקות: 27 

גוש: 2296 חלקי חלקות: 46, 47, 51, 52 

מטרת התכנית:
מאושרת  מסילה  לתוואי  בצמידות  ברזל  מסילת  הוספת     1
עבור חיבור מסילתי לנמל הדרום באורך של 1 ק"מ לצורך 

הובלת מטענים ברכבת 
הקמת הפרדה מפלסית במפגש כביש מסילה ברחוב הנפט     2

 )201(

עיקרי הוראות התכנית:
ייעוד שטחים למסילת ברזל למפגש דרך/מסילה 

ייעוד שטחים לדרך מוצעת 
שטחים  על  ופיתוח  בנייה  מגבלות  והטלת  הוראות  קביעת 

הסמוכים למסילה המוצעת 
קביעת עקרונות בינוי ופיתוח וטיפול נופי 

ולצמצום  בסביבה  הפגיעה  למזעור  והוראות  אמצעים  קביעת 
מפגעים הנובעים מהתכנית בשלב ההקמה וההפעלה 

קביעת מנגנוני גמישות, התניות ושלביות ביצוע 

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל    www iplan gov il התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795  העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

אשדוד, הגדוד העברי 10 אשדוד 77100 טלפון:08-8545304

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989 

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אשקלון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':604-0161398

שם התכנית: מגדל הנוטרים -הרב גניש
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
 ,604-0161398 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  אשקלון 

גרסת התכנית: הוראות - 56 תשריט - 27
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
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הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795  העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

אשקלון, הגבורה 7 אשקלון טלפון:08-6792355

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989 

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר טוביה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
616-0339515

שם התכנית: הפרדת מגרש מנחלה, משפחת בן יהושע, 
באר טוביה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 616-0339515 

גרסת התכנית: הוראות - 20 תשריט - 14
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

117 /03 /8 שינוי 
ד/ 716/ 1 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: באר טוביה, רחוב הראשונים

גושים וחלקות:
מוסדר:

גושים בשלמות: 323, 3070 
גוש: 319 חלקות במלואן: 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

 68 ,66 ,65 ,64 ,21 ,20 ,19
גוש: 320 חלקות במלואן: 16, 17, 50, 52, 59, 62 

גוש: 320 חלקי חלקות: 9, 61 
גוש: 322 חלקות במלואן: 13, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 27, 59, 60, 61, 

 111 ,110 ,108 ,102 ,98 ,96 ,94 ,63 ,62
גוש: 322 חלקי חלקות: 112 

גוש: 324 חלקות במלואן: 26, 27, 39, 40, 41, 75, 76, 77, 78, 79, 
 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,93 ,92 ,91 ,89 ,88 ,87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80

 106 ,102 ,101 ,100
גוש: 324 חלקי חלקות: 94 

גוש: 325 חלקות במלואן: 1, 13, 18, 19, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
 62 ,61 ,58 ,57 ,56 ,45 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34

גוש: 326 חלקות במלואן: 30, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44
 ,108 ,107 ,106 ,105 ,102 ,97 ,96 ,95 ,93 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,72 ,71

 128 ,122 ,113 ,112 ,111 ,110 ,109
גוש: 326 חלקי חלקות: 120, 129 

X: 174260 קואורדינטה
Y: 627570 קואורדינטה

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

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

4/ במ/ 123 שינוי 
23 /165 /03 /4 שינוי 
70 /101 /02 /4 שינוי 
16 /101 /02 /4 שינוי 

101 /02 /4 שינוי 
5 /107 /03 /4 שינוי 

תמא/ 12/ 1 כפיפות 
תמא/ 13 כפיפות 

160 /101 /02 /4 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אשקלון רחוב: שד בן גוריון 3 

יישוב: אשקלון רחוב: הטייסים  
 ,X: 157875 קואורדינטה

Y: 620000 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 1940 חלקות במלואן: 19, 25, 41 
גוש: 1940 חלקי חלקות: 12, 18, 23, 24, 30, 57 

גוש: 1946 חלקי חלקות: 4, 5, 81 
גוש: 1947 חלקות במלואן: 1, 53 

גוש: 1947 חלקי חלקות: 3, 18, 19, 47, 50 
גוש: 1958 חלקות במלואן: 124 

גוש: 1958 חלקי חלקות: 226, 230 
גוש: 2869 חלקות במלואן: 47 

גוש: 2869 חלקי חלקות: 45, 46 

מטרת התכנית:
הסדרת הכיכר העירונית בצומת הרחובות הטייסים ושד' בן-

מגרשים  יצירת  תוך  ה"סיטי"  שכונת  תכנון  השלמת  גוריון, 
 , לים  ובהמשך  הטייסים  לרחוב  השכונה  וחיבור  ציבור  למבני 
איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים והוספת חזית מסחרית למגרש 

למלונאות 

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד אזור ספורט ונופש למגרש למבני ציבור 

שינוי ייעוד מחניה למגרש למבני ציבור 
שינוי ייעוד משטח לתכנון בעתיד לדרך חניון ושצ"פ 

הסדרת מערך התנועה של כלי רכב והולכי רגל, כולל כניסה 
למגרשים השונים 

הסדרת המצב הסטטוטורי )דרכים וחניות( 
יצירת מגרש למסחר כולל זכויות ומגבלות בנייה 

הוספת חזית מסחרית למגרש למלונאות 
הגדרת זכויות ומגבלות בנייה למגרשים השונים 

קביעת שימושים מותרים בכל ייעוד 
קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי 

קביעת תנאים להוצאת היתר 

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל    www iplan gov il התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
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עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד ממבני ציבור למסחר ותעסוקה    1

שינוי ייעוד ממגורים ג' לדרך מוצעת    2
קביעת מבנה להריסה    3

קביעת שימושים ותכליות למסחר ותעסוקה    4
קביעת זכויות, מגבלות והנחיות בנייה    5

קביעת הוראות להפקעת קרקע לצורכי ציבור ורישום זכות     6
הנאה 

קביעת הנחיות סביבתיות ובנייה ירוקה    7
קביעת תנאים למתן היתרי בנייה    8

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל    www iplan gov il התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795  העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה באר 

שבע, בגין מנחם 2 באר שבע טלפון:08-6463807

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989 

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר שבע

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
605-0232959

שם התכנית: מגורים ומסחר ברחי הרצל פינת גרשון 
עיר עתיקה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
גרסת   ,605-0232959 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  שבע  באר 

התכנית: הוראות - 67 תשריט - 32
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

6 /177 /03 /5 שינוי 
177 /03 /5 שינוי 

8 /177 /03 /5 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: באר שבע רחוב: הרצל 90 

X: 180025 קואורדינטה
Y: 572375 קואורדינטה

גושים וחלקות:
לא מוסדר:

גוש: 38001 חלקי חלקות: 6, 10 
גוש: 38002 חלקות במלואן: 82 

גוש: 38002 חלקי חלקות: 8, 157 

מטרת התכנית:
פיצול נחלה ליעוד עבור מגורים א' )תא שטח מס' 230( ואזור 
כמפורט  בנייה  ומגבלות  זכויות  קביעת  כפרי   בישוב  מגורים 

בסעיף 2 2 להלן 

עיקרי הוראות התכנית: 
פיצול אזור מגורים בישוב חקלאי )חלקה 88, מגרש מס' 22(,  א   
ע"י יצירת מגרש מגורים א' )תא שטח מס' 412( ותא שטח 

 )22a 'ביעוד מגורים בישוב כפרי )תא שטח מס
קביעת שטחי הבנייה המרביים באזור מגורים א' )תא שטח  ב   

412 ל- 160 מ"ר , מתוכם 127 מ"ר עיקרי, 33 מ"ר שירות 
קביעת שטחי הבנייה המרביים באזור מגורים בישוב כפרי  ג   
)תא שטח 22A( ל- 20% מתא השטח , מתוכם 15% שטחים 

עיקריים ו- 5% שטחי שירות 
ד   קביעת הוראות לתשתיות ותנאים למתן היתרי בנייה 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,7665 עמוד  התשעז,   ,7545 הפרסומים  ובילקוט   21/07/2017

בתאריך 17/07/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
08-6263795  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה באר 
רשאי  המעוניין  וכל  טלפון:08-8503404,  טוביה  באר  טוביה, 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 www iplan gov il ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר שבע

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
605-0169342

שם התכנית: בית מפלגת העבודה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
גרסת   ,605-0169342 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  שבע  באר 

התכנית: הוראות - 50 תשריט - 36
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

50 /107 /03 /5 שינוי 
8 /107 /03 /5 שינוי 
605-0365288 כפיפות 

5/ 02/ 102/ 33/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: באר שבע רחוב: דרך המשחררים 5 

בצומת הרחובות רגר ודרך המשחררים
Y: 573325 קואורדינטה ,X: 180646 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 38074 חלקי חלקות: 75 
גוש: 38129 חלקות במלואן: 5 

גוש: 38129 חלקי חלקות: 77, 86, 101 

מטרת התכנית:
הקמת מבנה מסחר ומשרדים ברח' המשחררים, באר שבע
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רהט 

Y: 589184 קואורדינטה ,X: 178250 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 100590 חלקי חלקות: 109 
גוש: 100894 חלקי חלקות: 79, 88 

גוש: 400058 חלקות במלואן: 1 

מגרשים:
18 בהתאם לתכנית 258/03/17
ה בהתאם לתכנית 258/03/17

מטרת התכנית:
שינוי ייעוד חלק משצ"פ לא מנוצל למגורים א' ע"י איחוד ו/או 
חלוקה בהסכמה, קביעת זכויות בנייה למגורים, תוספת יח"ד, 

תוספת קומות וקביעת חזית מסחרית על ציר הכביש הראשי 

עיקרי הוראות התכנית:
והוראת  להנחיות  בהתאם  במגרש  מסחרית  חזית  קביעת    -

תכנית מס' 421/03/17 חזיתות מסחריות רהט 
קביעת שטחי הבנייה המרביים המותרים במגרש ל 100%   -
למגורים  עיקריים  שטחים  המהווים  מ"ר   973 שמתוכם 
ו-150 מ"ר שטח עיקרי למסחר ו- 287 מ"ר המהווים שטחי 

שירות למגורים ו-50 מ"ר מחסן למסחר 
תוספת מס' יחידות דיור מ 2 יח"ד ל 6 יח"ד    -

קביעת קווי הבניין כמתואר ומסומן בתשריט    -
קביעת התכליות, השימושים והנחיות כלליות לתשתיות    -

קביעת התנאים למתן היתרי בנייה    -

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל    www iplan gov il התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795  העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה רהט, 

רהט טלפון:08-9914874

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989 

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: רהט

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
618-0356915

שם התכנית:מגרש 130 שכ' 2 רהט
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 618-0356915 

גרסת התכנית: הוראות - 7 תשריט - 7
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

מטרת התכנית:
הריסת מבנה קיים בן קומה אחת והקמת בנין מסחר ומגורים 

ברח' הרצל פינת גרשון עיר עתיקה 

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע: מ–"אזור מסחרי א'" ל–"מגורים ומסחר"     1

הסדרת רוחב הדרך    2
שינוי ייעוד מ-"דרך" ל- "שטח ציבורי פתוח"    3

ביטול קולונדה     4
קביעת שימושים מותרים     5

קביעת מס' יח"ד ל- 6 יח"ד     6
)עיקרי+שירות+ממ"דים(  מקסימליות  בנייה  זכויות  שינוי     7

למגורים ומסחר 
קביעת זכויות בנייה למרפסות בלבד     8

קביעת תכסית מקסימלית     9
קביעת גובה מבנה מקסימלי      10

קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי     11
קביעת תנאים למתן היתר בנייה     12

קביעת מבנה קיים להריסה     13

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל    www iplan gov il התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795  העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה באר 

שבע, בגין מנחם 2 באר שבע טלפון:08-6463807

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989 

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: רהט

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
618-0231399

שם התכנית: מגרש 18 שכונה 5, רהט
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה רהט 
התכנית:  גרסת   ,618-0231399 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת 

הוראות - 15 תשריט - 9
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
17/ מק/ 2155 שינוי 

258 /03 /7 שינוי 
15 /223 /02 /17 שינוי 
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גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 1885 חלקי חלקות: 109 
גוש: 1886 חלקי חלקות: 2, 5, 6, 37, 42 

גוש: 1889 חלקי חלקות: 64, 67, 71, 75, 79, 153 
Y: 603300 קואורדינטה ,X: 162200 קואורדינטה

מטרת התכנית:
וקל  כבד  רכב  עבור  לחניון  משצ"פ  ייעוד  משנה  התוכנית 

ומוסיפה שטחים עבור מבניי התפעול

עיקרי הוראות התכנית: 
1 שינוי ייעוד הקרקע משטח ציבורי פתוח לחניון רכב כבד וקל

2 שינוי בזכויות בנייה 
3 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה

4 קביעת שימושים מותרים

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,8739 עמוד  התשעז,   ,7571 הפרסומים  ובילקוט   25/08/2017

בתאריך 20/08/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן    08-6263795
המעוניין  וכל  טלפון:08-6892745,  שדרות  הנשיא  ככר  שדרות, 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

 www iplan gov il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: חבל אילות

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
608-0330662

שם התכנית: שמורת טבע חולות סמר - הרחבה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

608-0330662, גרסת התכנית: הוראות - 21 תשריט - 10
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

12/ 02/ 159/ א שינוי 
159 /02 /12 שינוי 

תממ/ 4/ 14/ 39 כפיפות 
תממ/ 4/ 14/ 21 כפיפות 

תמא/ 14/ 1 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
בדרום הערבה, ממזרח לקיבוץ אליפז ולכביש 90

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 39113 חלקי חלקות: 7 
גוש: 39114 חלקי חלקות: 5 

Y: 411800 קואורדינטה ,X: 203500 קואורדינטה

מטרת התכנית:
א  הרחבת שמורת הטבע חולות סמר 

ב  שמירת החי, הצומח והדומם במצבם הטבעי 
ג  מתן אפשרות לביקורי קהל בשמורה 

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

17/ מק/ 2155 שינוי 
389 /03 /17 שינוי 

15 /223 /02 /17 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רהט 130  מגרש 130 שכונה 2 רהט 

גושים וחלקות:
גוש: 100225, מוסדר, חלקות במלואן: 20 

X: 177376 קואורדינטה
Y: 589855 קואורדינטה

מטרת התכנית:
שינוי קווי בניין,הגדלת אחוזי בנייה,קביעת מס' יח"ד למגורים 

ב' במגרש 130 שכ' 2 ברהט 

עיקרי הוראות התכנית: 
א  שינוי ממגורים א' למגורים ב'

ב  הגדלת אחוזי בנייה למגורים ב' 
ג  קביעת זכויות בנייה לשטחים עיקריים,ושטחי שירות 

ד  קביעת מס' יח"ד ל- 4 יח"ד 
ה  קביעת מבני המוגרים ל- 2 מבנים במגרש 

ו  גובה הבנייה עד 3 קומות 
ז  קביעת השימושים המותרים והמגבלות 

ח  קביעת תנאים למתן היתרי בנייה 
ט  קביעת הנחיות לבנוי ועצוב אדרכלי 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,6835 עמוד  התשעז,   ,7528 הפרסומים  ובילקוט   28/07/2017

בתאריך 18/06/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז  ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן    08-6263795
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל  טלפון:08-9914874,  רהט  רהט, 
ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים 

 www iplan gov il האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: שדרות

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
611-0434266

שם התכנית:חניון רכב כבד וקל
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 611-0434266 

גרסת התכנית: הוראות - 17 תשריט - 12
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

17 /105 /03 /21 שינוי 
21/ בת/ 29/ 1 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: שדרות רחוב: רומא  

ממזרח לדרך 232 , ומדרום לרח' קהילת מילאנו
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גוש: 1/100012 חלקי חלקות: 7 
גוש: 2/100012 חלקי חלקות: 4 
גוש: 1/100013 חלקי חלקות: 7 
גוש: 5/100013 חלקי חלקות: 2 

גוש: 100408 חלקות במלואן: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16
 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35
 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53
 ,90 ,89 ,88 ,87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,72
 ,106 ,105 ,104 ,103 ,102 ,101 ,100 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91
 ,120 ,119 ,118 ,117 ,116 ,115 ,114 ,113 ,112 ,111 ,110 ,109 ,108 ,107
 ,134 ,133 ,132 ,131 ,130 ,129 ,128 ,127 ,126 ,125 ,124 ,123 ,122 ,121
 ,148 ,147 ,146 ,145 ,144 ,143 ,142 ,141 ,140 ,139 ,138 ,137 ,136 ,135
 ,162 ,161 ,160 ,159 ,158 ,157 ,156 ,155 ,154 ,153 ,152 ,151 ,150 ,149
 ,177 ,176 ,175 ,174 ,173 ,172 ,171 ,170 ,169 ,167 ,166 ,165 ,164 ,163

 188 ,187 ,186 ,185 ,184 ,183 ,182 ,181 ,180 ,179 ,178
גוש: 100408 חלקי חלקות: 27, 168 

גוש: 100517 חלקות במלואן: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15
 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33
 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51
 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,72 ,71 ,70 ,69
 ,103 ,102 ,101 ,100 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91 ,90 ,89 ,88 ,87
 ,117 ,116 ,115 ,114 ,113 ,112 ,111 ,110 ,109 ,108 ,107 ,106 ,105 ,104
 ,132 ,131 ,130 ,129 ,128 ,127 ,126 ,125 ,124 ,123 ,122 ,121 ,120 ,118

 137 ,136 ,135 ,134 ,133
גוש: 100517 חלקי חלקות: 119 

גוש: 100556 חלקות במלואן: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15
 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33
 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51
 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,72 ,71 ,70 ,69
 ,103 ,102 ,101 ,100 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91 ,90 ,89 ,88 ,87
 ,117 ,116 ,115 ,114 ,113 ,112 ,111 ,110 ,109 ,108 ,107 ,106 ,105 ,104
 ,158 ,157 ,156 ,143 ,142 ,141 ,140 ,139 ,138 ,137 ,136 ,135 ,134 ,118

 172 ,171 ,170 ,169 ,166 ,165 ,164 ,163 ,162 ,161 ,160 ,159
גוש: 100556 חלקי חלקות: 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 
 ,149 ,148 ,147 ,146 ,145 ,144 ,133 ,132 ,131 ,130 ,129 ,128 ,127

 167 ,155 ,154 ,153 ,152 ,151 ,150
גוש: 400014 חלקי חלקות: 3 
גוש: 400172 חלקי חלקות: 1 
גוש: 400236 חלקי חלקות: 1 
גוש: 400237 חלקי חלקות: 1 

מוקדמת:
גושים בשלמות: 100443, 100471, 100473 

גוש: 100470 חלקי חלקות: 9999 
גוש: 100472 חלקי חלקות: 9999 
גוש: 100474 חלקי חלקות: 9999 
גוש: 100475 חלקי חלקות: 9999 
גוש: 100920 חלקי חלקות: 9999 
גוש: 100922 חלקי חלקות: 9999 

בהסדר מס' גוש "ארעי":
גושים בשלמות: 100438 

X: 193861 קואורדינטה
Y: 578529 קואורדינטה

עיקרי הוראות התכנית: 
1  שינוי ייעוד קרקע: משטח לכרייה וחציבה לשמורת טבע 

2  קביעת הנחיות לשימור ערכי הטבע 
3  הגדרת ממשק מבקרים משותף עם שטח השמורה המאושרת 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,6729 עמוד  התשעז,   ,7525 הפרסומים  ובילקוט   15/06/2017

בתאריך 14/06/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
08-6263795  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה חבל 
אילות, אילות טלפון:08-6355819, וכל המעוניין רשאי לעיין בה 
ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים 

 www iplan gov il האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

הודעה בדבר ביטול הודעת אישור תכנית מפורטת
והודעה מתוקנת בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 

652-0418020
שם התכנית: עיבוי זכויות בנייה במגרשי מגורים 

ובמבנים ומוסדות ציבור - חורה
מפורטת  תכנית  אישור  הודעת  ביטול  על  הודעה  בזה  נמסרת 
מס' 652-0418020 שפורסמה בילקוט הפרסומים 7640, התשעח, 
עמוד 2283, בתאריך 13/12/2017 וכי בהתאם לסעיף 117 לחוק 
בדבר  בדבר  הודעה  התשכ"ה-1965,נמסרת  והבנייה,  התכנון 
התכנית:  גרסת   ,652-0418020 מס':  מפורטת  תכנית  אישור 

הוראות - 40 תשריט - 27
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: חורה רחוב: 

בני שמעון 

גושים וחלקות:
רישום בשטח לא מוסדר:

גוש: 100012 חלקי חלקות: 9, 99, 999 
גוש: 100056 חלקי חלקות: 9999 

מוסדר:
 ,100407  ,5/100012  ,4/100012  ,3/100012 בשלמות:  גושים 
 ,100437  ,100436  ,100435  ,100434  ,100433  ,100432  ,100431
 ,100557  ,100518  ,100516  ,100442  ,100441  ,100440  ,100439

 400239 ,400238 ,400004 ,400003
גוש: 100011 חלקי חלקות: 5, 18 

גוש: 1/100012 חלקות במלואן: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18
 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36
 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54
 ,89 ,88 ,87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,72
 ,105 ,104 ,103 ,102 ,101 ,100 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91 ,90
 ,118 ,117 ,116 ,115 ,114 ,113 ,112 ,111 ,110 ,109 ,108 ,107 ,106
 ,131 ,130 ,129 ,128 ,127 ,126 ,125 ,124 ,123 ,122 ,121 ,120 ,119
 ,144 ,143 ,142 ,141 ,140 ,139 ,138 ,137 ,136 ,135 ,134 ,133 ,132

 150 ,149 ,148 ,147 ,146 ,145
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היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות 

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

5022 כפיפות 
5166 ב'  כפיפות  

62 החלפה 
 932 שינוי  

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: ירושלים, שכונה: קריית יובל רחוב: אורוגואי 31 

 X: 216925 קואורדינטת
 Y: 629125 קואורדינטת

גושים וחלקות: 
גוש: 30415 )מוסדר( מס' חלקות בחלקן 176 

מטרת התכנית:
הרחבת חנויות במרכז מסחרי קיים ברח' אורוגואי 31, וקביעת 

הוראות לפיתוח שטחים לשימוש הציבור בסמוך לו 

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים 5 לאזור מגורים ומסחר ולדרך    1

ובחלקו  הדרומית  בחזית  בנייה  לתוספות  בנוי  קביעת    2
חנויות  הרחבת  לשם  קיים  מסחרי  מרכז  של  הצפוני 

בהתאם לנספח בינוי ולקיים בשטח 
קביעת קווי בניין לתוספות הבנייה כאמור    3

וקביעתם  התכנית  שבתחום  למסחר  בנייה  שטחי  הגדלת    4
ל–35 663 מ"ר, מתוכם 1 452 מ"ר שטחים מאושרים ו–25 211 

מ"ר שטחים מוצעים בתכנית זו 
בנייה  היתר  למתן  תנאים  וקביעת  בינוי  הוראות  קביעת    5

ושלבים לביצוע הבנייה המוצעת 
קביעת הוראות בגין מבנה/גדרות להריסה    6

קביעת הוראות בגין עצים לשימור    7
קביעת שטחים עם זיקת הנאה למעבר רגלי והוראות לפיתוחם    8

קביעת הוראות להרחבת דרך ציבורית ולפיתוחה    9

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  להלן  המפורטים 
מנהל התכנון www iplan gov il ובאתר האינטרנט של הועדה 
המעוניין  כל    www jerusalem muni il ירושלים  המקומית 
עצמו  את  הרואה  אחר,  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין,  בקרקע, 
 100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע 
פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך  התנגדות  להגיש  רשאי  לחוק, 
למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  מבין  המאוחרת  ההודעה  של 
טלפון   ,4 קומה   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  המקומית   הועדה 
הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק    02-6296811
שלומציון  רחוב  ירושלים,  מחוז  ובנייה,  לתכנון  המחוזית 

המלכה 1, ירושלים, טלפון 02-6290263 

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב, 
והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת,  היא  שעליהן 
וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי 

עבודתו(, תשמ"ט - 1989 

מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להגדלת זכויות בנייה וקביעת מס' יח"ד 
מרבי המותר לבנייה במגרשים למגורים כהגדרתם בתכנית זו 
בשכונות נבחרות בישוב חורה והגדלת זכויות בנייה למבנים 

ומוסדות ציבור 
זו  בתכנית  כהגדרתם  מגורים  במגרשי  מסחרית  חזית  הגדרת 

ושינוי ייעוד משצ"פ לדרך לאורך הדרכים הראשיות 

עיקרי הוראות התכנית: 
הגדלת זכויות בנייה ותוספת יח"ד    1

הגדרתם  מגורים  במגרשי  מסחרית  לחזית  שימוש  תוספת     2
בתכנית זו לאורך רחובות אלסאלם ואלנור )כולל המשכו 

לרח' אלסראא(
שינוי ייעוד משצ"פ לדרך מוצעת    3

שינוי קווי בניין    4
קביעת גובה מרבי למבני מגורים הגדרתם בתכנית זו    5

קביעת תכסית בינוי מרבית    6
קביעת מס' יח"ד מרבי למגרשי מגורים הגדרתם בתכנית זו     7

קביעת הוראות בינוי ופיתוח    8
קביעת הוראות ותנאים למתן היתר בנייה    9

תשתיות  של  נשיאה  כושר  פי  על  ביצוע  שלביות  קביעת     10
עירוניות 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,9321 עמוד  התשעז,   ,9321 הפרסומים  ובילקוט   15/09/2017

בתאריך 12/09/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי:  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
נגב  ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   ,08-6263795
בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל  טלפון:08-6230966,  מזרחי, 
וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים 

 www iplan gov il באתר האינטרנט של מנהל התכנון

דוד לפלר  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז דרום  

הודעות מאת הוועדות המקומיות

מחוז ירושלים

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
101-0339010

שם התכנית: הרחבת מבנה מסחרי ברחוב אורוגואי 31, 
קריית יובל, ירושלים 

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון והבנייה 
ירושלים, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ירושלים, 
)גרסת   101-0339010 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 

הוראות:18, גרסת תשריט: 12( 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה 
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מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
101-0443812

שם התכנית: תוספות בנייה לשם הרחבות יח"ד 
ותוספת מרפסות ברח' מבוא צלמונה 3, ירושלים 

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון והבנייה 
ירושלים, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ירושלים, 
)גרסת   101-0443812 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 

הוראות:11, גרסת תשריט: 9( 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה 

היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות 

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

  62 החלפה  
1442 א' כפיפות  

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: ירושלים, שכונה: רמת אשכול רחוב: מבוא צלמונה 3 

 Y: 634350 קואורדינטת ,X: 221150 קואורדינטת

גושים וחלקות: 
גוש: 30245 )מוסדר( מס' חלקות בשלמותן 179 

מטרת התכנית:
הרחבות יח"ד ותוספת מרפסות ברח' מבוא צלמונה מס' 3 ירושלים 

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד מאזור מגורים 2 לאזור מגורים ב'  א  

קביעת הבינויים הבאים בשטח: תוספות בנייה בכל קומות  ב  
הבנין 

הפיכת שטח מאושר למחסנים בהיתר מס' 2011/112 לשטחים  ג  
עיקריים לשם הרחבת 

יח"ד קיימת בקומה שמעליה 
קביעת קווי בנין לבנייה, כאמור  ד  

הגדלת שטחי הבנייה המירביים בשטח  ה  
קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה, כאמור  ו  

קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח  ז  
קביעת הוראות בגין עצים לשימור ועצים להעתקה  ח  

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  להלן  המפורטים 
מנהל התכנון www iplan gov il ובאתר האינטרנט של הועדה 
המעוניין  כל    www jerusalem muni il ירושלים  המקומית 
עצמו  את  הרואה  אחר,  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין,  בקרקע, 
 100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע 
פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך  התנגדות  להגיש  רשאי  לחוק, 
למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  מבין  המאוחרת  ההודעה  של 
טלפון   ,4 קומה   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  המקומית   הועדה 
הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק    02-6296811
שלומציון  רחוב  ירושלים,  מחוז  ובנייה,  לתכנון  המחוזית 

המלכה 1, ירושלים, טלפון 02-6290263 

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב, 
והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת,  היא  שעליהן 
וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי 

עבודתו(, תשמ"ט - 1989 

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
101-0342261

שם התכנית: שינוי בקווי בנין לשם הרחבת קיוסק 
ברחוב עמק רפאים 10 

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון והבנייה 
ירושלים, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ירושלים, 
)גרסת   101-0342261 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 

הוראות: 19, גרסת תשריט: 28( 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה 

היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות 

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

2154 כפיפות 
מק/ 7859 שינוי  

מתאר/62   החלפה  
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

ישוב: ירושלים, שכונה: עמק רפאים רחוב: עמק רפאים 10 
 X: 221110 קואורדינטת
 Y: 630375 קואורדינטת

גושים וחלקות: 
גוש: 30012 )מוסדר( מס' חלקות בשלמותן 37 

מטרת התכנית:
שינוי בקווי הבניין מאושרים לשם הרחבת מבנה קיוסק קיים 

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד מאזור מגורים 4 מיוחד לאזור מגורים א'    1

קיים,  קיוסק  הרחבת  לשם  מאושרים  בניין  בקווי  שינוי    2
ללא שינוי בזכויות בנייה מאושרות בשטח  הכל בהתאם 

לנספח הבינוי 
קביעת הוראות בגין עץ לעקירה    3

קביעת הוראות בגין חזית מסחרית    4
תוספת שימושים למטרות מסחר בחזית הרחוב מכוח סעיף    5

62 א )א-11( לחוק התכנון והבנייה  

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  להלן  המפורטים 
מנהל התכנון www iplan gov il ובאתר האינטרנט של הועדה 
המעוניין  כל    www jerusalem muni il ירושלים  המקומית 
עצמו  את  הרואה  אחר,  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין,  בקרקע, 
 100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע 
פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך  התנגדות  להגיש  רשאי  לחוק, 
למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  מבין  המאוחרת  ההודעה  של 
טלפון   ,4 קומה   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  המקומית   הועדה 
הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק    02-6296811
שלומציון  רחוב  ירושלים,  מחוז  ובנייה,  לתכנון  המחוזית 

המלכה 1, ירושלים, טלפון 02-6290263 

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב, 
והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת,  היא  שעליהן 
וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי 

עבודתו(, תשמ"ט - 1989 
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מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
 101-0328203

שם התכנית: ביטול איחוד חלקות בהר נוף ופיצול 
השטח לשני תאי שטח 

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס'  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

101-0328203 )גרסת הוראות: 13 גרסת תשריט: 9(  
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה 

היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות 

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית סוג היחס 

תתל/2  כפיפות  
 62 החלפה  

3500 שינוי  
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

ישוב: ירושלים, שכונה: הר נוף רחוב: קצנלבוגן 53 
 Y: 632263 קואורדינטת ,X: 216724 קואורדינטת

גושים וחלקות:
30265 )מוסדר( מס' חלקות בשלמותן 104-105 

מטרת התכנית:
ביטול איחוד חלקות עפ"י תב"ע 3500, והחזרת החלוקה ל- 2 

תאי שטח 

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד משטח למוסד לשטח למבנים ומוסדות ציבור    1

 3500 בתכנית  שנקבע  כפי  החלקות  שתי  איחוד  ביטול    2
ופיצול לשני תאי שטח חדשים 

שינוי בקווי בנין מאושרים וקביעת קווי בנין חדשים    3
קביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח    4

קביעת הוראות בגין מבנה להריסה    5

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים מס' 7543 
עמוד 7577, בתאריך 17 7 11  

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית ירושלים, 
במשרדי  וכן    02-6297160/1 טלפון  ירושלים   ,1 ספרא  כיכר 
הועדה המחוזית, ירושלים, רחוב שלומציון המלכה 1, ירושלים 
91010, טלפון: 02-6290263  כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, באתר האינטרנט 
של  האינטרנט  ובאתר   www iplan gov il התכנון  מנהל  של 

 www jerusalem muni il הועדה המקומית ירושלים

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
 101-0353359

שם התכנית: הרחבת יח"ד קיימות, ברח' יונה 16, 
כרם אברהם, ירושלים 

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה – 1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס' -101

0353359 )גרסת הוראות: 18 גרסת תשריט: 12(  
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה 

היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות 

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
101-0372730

שם התכנית: הרחבות דיור, רח' צונדק 133, רמות 
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון והבנייה 
ירושלים, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ירושלים, 
)גרסת   101-0372730 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 

הוראות:33, גרסת תשריט: 17( 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה 

היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות 

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

2625 א'  שינוי  
 62 החלפה  

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: ירושלים, שכונה: רמות רחוב: צונדק 133 

 Y: 635250 קואורדינטת ,X: 218950 קואורדינטת

גושים וחלקות: 
גוש: 30723 )לא מוסדר( מס' חלקות בחלקן 5 

מטרת התכנית:
הרחבות יח"ד קיימות ברח' צונדק 133, רמות 

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי במערך יעודי הקרקע מאזור מגורים 1 לאזור מגורים    1

קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן:   2
קביעת בינוי לתוספות בנייה בכל קומות הבניין, לשם הרחבת 
ובהתאם  בינוי  לנספח  בהתאם  בהן,  הקיימות  יחידות 
והמערבית  המזרחית  בחזית  בנייה  תוספת  בשטח   לקיים 
של הבנין בקומת מחסנים ומקלטים לשם תוספת מחסנים  
תוספת קומה עליונה לשם הרחבת יחידות קיימות בקומה 

שמתחתיה  תוספת מעליות בחזית הצפונית של הבנין 
קביעת קווי בניין לבנייה, כאמור    3

הגדלת שטחי הבנייה בשטח    4
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח    5

קביעת הוראות בגין עצים לשימור    6

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  להלן  המפורטים 
התכנון www iplan gov il ובאתר האינטרנט של הועדה המקומית 
ירושלים www jerusalem muni il  כל המעוניין בקרקע, בבניין, או 
בכל פרט תכנוני אחר, הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 ימים 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת מבין הפרסומים בעיתונים, 
 למשרדי הועדה המקומית ירושלים, כיכר ספרא 1, קומה 4, טלפון 
המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק    02-6296811
לתכנון ובנייה, מחוז ירושלים, רחוב שלומציון המלכה 1, ירושלים, 

טלפון 02-6290263 

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב, 
והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת,  היא  שעליהן 
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

תשמ"ט - 1989 
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המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
כפיפות הל/250/ד

כפיפות מי/250
כפיפות מי/250/א
כפיפות מי/360/א

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: מבשרת ציון

מבוא השזיף 4 א , מבשרת ציון

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 30366 חלקי חלקות: 33

עיקרי הוראות התכנית: 
הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה במגרש, בשטח של 50     1
מ"ר, לפי סעיף 62 א )א( )16( )א( )2( לחוק התכנון והבנייה', 

סה"כ 325 מ"ר שטח עיקרי ו100 מ"ר שטחי שירות 
שינוי גובה בנין מ9 מטר ל12 מטר, לפי סעיף 62א )א( )4א(     2

לחוק התכנון והבנייה
שינוי בקו בניין צידי ימני מ5 3 מטר ל3 מטר, וצידי שמאלי     3
מ5 3 מטר בהתאם לתשריט מצב מוצע, לפי סעיף 62א)א()4( 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
20/09/2017 ובילקוט פרסומים 7594, בתאריך 28/09/2017  

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת:  האמורה  התכנית 
ובנייה "הראל"  כתובת: רח' החוצבים 2 ת ד  3424, מבשרת ציון 
המחוזית  הועדה  ובמשרדי    02-5337127 טלפון:   90805 מיקוד 
כתובת: רח' שלומציון המלכה 1 ירושלים טלפון: 02-6290263  
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 

האמורים פתוחים לקהל  

רותי שורץ חנוך  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה הראל  

מחוז תל אביב

מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת בסמכות הועדה 
המקומית מס' 507-0425520

ניתנת בזאת הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
 507-0425520 מס'  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 
משימור  זכויות  והעברת  ציבורי  חניון  הקמת   - תא/מק/4596 
תדפיס  מונה  המקומית,  הועדה  בסמכות   1 אחימאיר  לרח' 

הוראות: 29, מונה תדפיס תשריט: 21

גושים וחלקות:
חלק מגוש לא מוסדר 6939, חלקה בשלמות

חלק מגוש מוסדר 6631, חלקות בשלמותן 129, 133

מיקום/כתובת: 
רחוב אחימאיר אבא 1, בן יוסף שלמה 20,22, שד' רוטשילד 64 

מטרת התכנית:
העברת  באמצעות  לשימור  מבנים  ושיפוץ  שימור  עידוד     1
ע"פ  מחמירות  בהגבלות  לשימור  ממבנה  בנייה  זכויות 
תכנית השימור, במגרש בשד' רוטשילד 64 ל'מגרש המקבל' 
ושטחי  מגורים  שטחי  תוספת  עבור   ,1 אחימאיר  ברחוב 

מרפסות מקורות פתוחות 

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית סוג היחס 

13078 שינוי  
5166 ב'  כפיפות  

 62 החלפה  
מק/ 5022 א'  כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: ירושלים, שכונה: כרם אברהם רחוב: יונה 

 X: 220686 קואורדינטת
 Y: 633016 קואורדינטת

גושים וחלקות:
30081 )לא מוסדר( מס' חלקות בשלמותן 124 

מטרת התכנית:
הרחבת יח"ד קיימות, ע"י השלמת קומה חלקית לקומה מלאה, 

רח' יונה 16, ירושלים 
עיקרי הוראות התכנית:

הבינוי  לנספח  בהתאם  בנייה,  לתוספות  בינוי  קביעת    1
וכמפורט להלן: 

קביעת בינוי להשלמת קומת גג רעפים לקומה מלאה  א  
של  העליונה  בקומה  קיימת,  יח"ד  הרחבת  לשם 

הבניין, בהתאם לנספח הבינוי 
של  הרביעית  בקומה  בנייה  לתוספות  בינוי  קביעת  ב  
בה,  הקיימת  הדיור  יחידת  הרחבת  לשם  הבניין, 

בהתאם לנספח הבינוי  
שינוי מיקום מעלית קיימת בהתאם לנספח הבינוי  ג  

מהם:  מ"ר  ל–740  וקביעתם  בשטח  הבנייה  שטחי  הגדלת    2
671 מ"ר שטחים עיקריים, ו–69 מ"ר שטחי שירות( 

קביעת קווי בניין לתוספות הבנייה, כאמור    3
הגדלת מס' קומות המרבי מ–4 קומות וגג רעפים ל–5 קומות     4

קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בנייה    5
קביעת הוראות בגין מבנים להריסה    6

קביעת הוראות בגין עצים לשימור    7

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים מס' 7416 
עמוד 1400, בתאריך 17 1 5  

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית ירושלים, 
במשרדי  וכן    02-6297160/1 טלפון  ירושלים   ,1 ספרא  כיכר 
הועדה המחוזית, ירושלים, רחוב שלומציון המלכה 1, ירושלים 
91010, טלפון: 02-6290263  כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, באתר האינטרנט 
של  האינטרנט  ובאתר   www iplan gov il התכנון  מנהל  של 

 www jerusalem muni il הועדה המקומית ירושלים

מאיר תורג'מן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה ירושלים  

מרחב תכנון מקומי הראל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
152-0460410

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 152-0460410 
בגוש  ב'   33 במגרש  לבנייה  המותר  הכולל  השטח  הגדלת   -

30366 חלקה 33 )חלק(  גרסת הוראות 6 תשריט 5
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מגבילים  ותנאים  תכנית  הכנת  על  החליטה  תל–אביב-יפו 
מס'  לתכנית  המקומית  הועדה  בסמכות   77-78 לפי  להיתרים 

תא/מק/4717 מס' 507-0556530 

גושים וחלקות:
 ,146,  587-588  ,584  ,582  , במלואן:  חלקות  מוסדר,   ,6628 גוש: 

778, 575-579 חלקות בחלקן: 580-581

השינויים המוצעים:
הכנת תכנית לפי סעיף 77 לחוק כדלקמן:   1

נגד  מבנים  ולמגן  לחזק  מנת  על  עירונית  התחדשות  א  
מחדש,  ובנייה  הריסה  של  במתווה  אדמה  רעידות 
כפי  באיזור  המקומית  הועדה  למדיניות  בהתאם 

שבאה לביטוי בתכנית המתאר תא/5000 
תכניות  מתוקף  לזכויות  בהתאם   - הבנייה  זכויות  ב  

קיימות ותמ"א 38 על תיקוניה 
הסדרת כניסה לחניה בתת הקרקע  ג  

קביעת הפרשות ציבוריות לטובת המתחם והשכונה  ד  
הצרחת יעודי קרקע  ה  

עירוב שימושים בהתאם לתכנית המתאר תא/5000  ו  
לקבוע תנאים להוצאת היתרי בנייה עפ"י סעיף 78 לחוק    2

כדלקמן:
 38 תמ"א  מכח  היתרים  כולל  בנייה,  היתר  יוצא  לא  א  
בתחום  חורג  שימוש  ו/או  מחדש  ובנייה  הריסה   –
החלקות הנ"ל אשר לדעת הועדה המקומית עלול לפגוע 
במגמות התכנון העתידי למתחם ברקאי  כמו כן רשאית 
הועדה המקומית להגביל היתרים ו/או להתנות תנאים 

להתרתם במגמה להתאימם לתכנון החדש 
תוספת  שיפוצים,  להתיר  רשאית  המקומית  הועדה  ב  
תוספת  ללא  חיזוקן  ו/או  הקיימות  לדירות  ממד"ים 

יחידות דיור או קומות 
תוקף התנאים: 2 שנים    3

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ללא תשלום, התכנית נמצאת 
במשרדי מינהל ההנדסה, ארכיון אגף תכנון העיר ברח' שדרות 
בן-גוריון 68 תל-אביב, בימים א',ב',ג' וה' בין השעות 08:00 – 

13:00, קומה ג' חדר 309 טלפון 03-7247254  

דורון ספיר  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ובנייה תל אביב - יפו  

מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת תכנית מס': 
501-0452748

שם התכנית: הרחבות ל-140 מ"ר ושינויים בקווי 
בנין בבניין קיים ברח' דנגור 25

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965 
בני-ברק, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל-אביב, 

מופקדת תכנית מפורטת מס': 501-0452748 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
בב/105/ב, בב/534

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
שטח התכנית: 000 1009
רשות מקומית: בני ברק

כתובות: דנגור 25 

הגדלת החניון הציבורי במגרש העירייה וריכוז כל מקומות     2
החניה הציבוריים במגרש עירוני עם כניסה עצמאית 

עיקרי התכנית:
העברת זכויות ממבנה לשימור בהגבלות מחמירות במגרש     1
בשד' רוטשילד 64, ל'מגרש המקבל' ברחוב אחימאיר ע"פ 

תכנית השימור 2650/ב 
בהגבלות  לשימור  מבנה  עיקרי  מ"ר   294 34 מחיקת    1 1
מחמירות בשד' רוטשילד 64 ע"פ תכנית השימור 2650/ב 

 771 תוספת  ועוד  למגורים  עיקרי  מ"ר   143 תוספת    1 2
במגרש  למרפסות  עיקריים  שטחים  עבור  עיקרי  מ"ר 

המקבל ע"פ תכנית השימור 2650/ב 
הבטחת סיום עבודות השימור במבנה לשימור ברוטשילד     2
מח'  ולהנחיות  2650/ב  השימור  לתכנית  בהתאם   ,64

השימור, כתנאי למימוש זכויות הבנייה המועברות 
התרת הקמת בריכת שחיה על גג קומת המסד ובמרפסות     3

הגג במגרש המקבל, ע"פ סעיף 62 א )א( ס"ק 9 
התרת הקמת מצללה עם עמודים בקו בנין 0 צידי בצמוד     4
לפינה הדרום מזרחית של המגרש המקבל כמסומן בנספח 
קווי בניין למצללה בקומת הקרקע, ע"פ סעיף 62א)א( ס"ק 4 

אחת  קומות,   3 בן  העיריה  במגרש  ציבורי  חניון  הקמת     5
במפלס הרחוב ושתיים תת קרקעיות וביטול הוראת סעיף 
ציבורית  חניה  קומת  המחייבת  הראשית  בתוכנית  ב'   6 3

במגרש המקבל  ע"פ סעיף 62 א )א( ס"ק 5, ותכנית ח' 
וביטול  הציבורי  לחניון  ונפרדת  עצמאית  כניסה  קביעת     6
שרמפת  המחייב  הראשית  בתכנית  ג'   6 3 סעיף  הוראת 
הכניסה לחניון התת קרקע שבתחום חלקה 129 בגוש 6631 
לחניון  לכניסה  עתידי  שימוש  שיאפשר  באופן  תתוכנן 
זכות  ביטול  כולל   ,6631 בגוש   133 בחלקה  עתידי  ציבורי 
סעיף  עפ    6631 בגוש   129 בחלקה  בחניון  הציבורי   מעבר 

62א)א( ס"ק 5 וסעיף 62 א )א( ס"ק 19 
אבא  מרחוב  לחניה  רכבים  לכניסת  אפשרות  התרת     7
רחוב  מכיוון  לחניה  לרכבים  בכניסה  צורך  ללא  אחימאיר 
הקובעת  ו'   6 3 בסעיף  ההוראה  וביטול  יוסף  בן  שלמה 
תשמש  אחימאיר  אבא  מרחוב  לחניה  לרכב  הכניסה  כי 

משאיות ורכב שירות בלבד  ע"פ סעיף 62 א )א( ס"'ק 5
הבטחת הקמת חניון ציבורי בחלקה 133 הכולל חניון עילי     8
כתנאי  קרקעיות,  תת  חניה  קומות  ושתי  הרחוב  במפלס 

למימוש הזכויות המנוידות מהמבנה לשימור 
המסחר  קומת  בין  עיקריים  מסחר  שטחי  של  ניוד  התרת     9
במסגרת  וזאת  העליונה,  המסחר  וקומת  התחתונה 

השטחים העיקריים המותרים  לפי סעיף 62 א )א( ס"ק 5 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים מס' 7590 
עמוד 9569 בתאריך 18/09/2017 

כל המעונין רשאי לעיין בתכנית ללא תשלום, התכנית נמצאת 
במשרדי מינהל ההנדסה, ארכיון אגף תכנון העיר ברח' שדרות 
בן-גוריון 68 תל-אביב, בימים א',ב',ג' וה' בין השעות 08:00 – 

13:00, קומה ג' חדר 309 טלפון 03-7247254  

מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר הכנת תכנית מס' 507-0556530
שם התכנית: תא/מק/4717 מתחם ברקאי פרסום לפי 

סעיפים 78+77
התכנון  לחוק   +78  77 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזאת  ניתנת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
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גושים וחלקות
גוש: 6192 חלקה/ות: 157

מטרות התכנית:
שינויים ותוספות להקמת בניין חדש עפ"י סעיף 62א)א(:

א  שינויי בינוי בדירות הגג עפ"י סעיף )5( 
ב  תוספת שטחים, קומה ויח"ד עפ"י תמ"א 38 

ג  תוספת דירות רגילות עפ"י סעיף )8( 
ד  שינויים בקווי הבניין עפ"י סעיף )4( 

עיקרי הוראות התכנית:
בבניין החדש יותרו השינויים והתוספות הבאות: 

יח"ד   16 סה"כ  המותרות,  ליח"ד  מעבר  יח"ד   10 תוספת     1 
)8 יח"ד בכל אגף כולל דירות גג, יח"ד בהקלה 30% ויח"ד 

עפ"י תמ"א 38(  
תוספת 2 קומות מעבר ל–2 קומות מותרות עפ"י תמ"א 38     2
)שטח אחת הקומות תהיה עפ"י הזכויות המותרות כולל 

הקלות מותרות( 
שינויים בקווי בניין:     3

צפון 5 2 מ' קו בליטה ללא שינוי   א   
מזרח ומערב צידיים 15 3 מ' במקום 5 3 מ' )10%(   ב   

דרום 5 4 מ' קו בליטה במקום 5 מ' )קו בליטה(   ג   
המגרש  מגבול  מ'   3 עד  ממ"דים  יותרו  דרום  בצד  ד   
כמסומן בבינוי, אך ללא חלון לכיוון דרום )חלון יותר 

לכיוון מערב בלבד(  
ניוד זכויות בין הקומות   ה   

לקווי  מעבר  שמש  ומ   סוכות  למעט  בליטות  יותרו  לא     4
הבניין הנ"ל למעט ממ"דים לכיוון דרום  

שינויי בינוי בדירות הגג כמפורט בנספח הבינוי      5
מותרות הקלות כמותיות )6% + 5% + 5% 2 המותרים גם     6

עפ"י תכנית בב/מק/105/פ/1(  
הבינוי הסופי יתאום עם מה"ע בהיתר הבנייה לרבות לגבי     7

ציפוי חזיתות בחומרים קשיחים  
קביעת שטח לתמורה ציבורית עפ"י תכנית 501-0339507     8

וכמסומן בבינוי  
תובטח יציבות הבניין הקיים במחצית השנייה של החלקה      9
עם  בתאום  להריסה  המסומן  הקיים  המבנה  הריסת     10

היחידה לאיכ"ס לרבות לעניין פינוי פסולת בניין  
מימוש יח"ד המותרות עפ"י תכנית זו במחצית המזרחית     11

של החלקה מותנה בהריסת המבנה הקיים  
חלקי בניין קיימים מעבר לקווי הבניין באגף המזרחי יותרו     12

כל עוד האגף קיים  

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעונין  כל 
האמורים פתוחים לקהל  כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט 
תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי 
 60 תוך  התנגדות  להגיש  רשאי  לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך 
ימים ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת שבין הפרסומים 
בעיתונים, למשרד הועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני-ברק, 
רח' דוד המלך 11, בני-ברק, טל' 5776579 – 03  העתק התנגדות 
הממשלה,  קריית  )כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא 

דרך בגין 125, תל אביב( 

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר חתום ע"י עו"ד המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון 
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי 
מדויקת  וכתובת  טלפון  לציין  יש  וכן  תשמ"ט-1989,  עבודתו( 

של המתנגד  

גושים וחלקות:
גוש: 7361 חלקה/ות: 7

מטרות התכנית:
1  הרחבת יח"ד קיימות עפ"י סעיף 62א)א()12(

2  שינויים בקווי בנין עפ"י סעיף 62א)א()4(

עיקרי הוראות התכנית:
קווי בנין: צפון מזרח - 3 מ'- ללא שינוי  צפון מערב - 5 2     1

מ' במקום 3 מ'  קווי בנין צידיים 5 3 מ' ללא שינוי 
לא יותרו בליטות מעבר לקווי הבניין הנ"ל, למעט מרפסות     2

שמש וסוכות 
שלא  כולל  לשטח  עד  הקיימות  יח"ד  של  הרחבה  תותר     3
יעלה על 140 מ"ר במסגרת קווי הבניין המותרים בתכנית 

זו ותוכניות תקפות  
לא תותר חלוקת יח"ד שהורחבו עפ"י תכנית זו וזו תהיה     4

סטייה ניכרת  
לא תותר העברת שטח שלא נוצל למקום אחר בבניין      5

ההרחבות לחזית רח' דנגור יהיו באגף שלם, אך מה"ע יהיה     6
ועיצוביים  תכנוניים  משיקולים  אחר  בינוי  לאשר  רשאי 

והתאמה לבניין הקיים 
הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה, לרבות לעניין     7

שיפוץ הבניין עפ"י הצורך, עיצוב וציפוי החזית וכדו'  
אם הבניין ייהרס קווי הבניין יוחזרו לקדמותן    8

ההרחבה תיבנה עפ"י ת י  413 לרעידות אדמה      9

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעונין  כל 
האמורים פתוחים לקהל  כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט 
תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי 
 60 תוך  התנגדות  להגיש  רשאי  לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך 
ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת שבין הפרסומים 
בעיתונים, למשרד הועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני-ברק, 
רח' דוד המלך 11, בני-ברק, טל' 5776579 – 03  העתק התנגדות 
הממשלה,  קריית  )כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא 

דרך בגין 125, תל אביב( 

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר חתום ע"י עו"ד המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון 
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי 
מדויקת  וכתובת  טלפון  לציין  יש  וכן  תשמ"ט-1989,  עבודתו( 

של המתנגד  

מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת תכנית מס': 
501-0486134

שם התכנית: שינויים ותוספות ברח' רבי חייא 8
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965 
בני-ברק, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל-אביב, 

מופקדת תכנית מפורטת מס': 501-0486134 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
בב/105/ב

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
שטח התכנית: 000 490

רשות מקומית: בני ברק
כתובות: רבי חייא 8, בני ברק 
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המבנים המסומנים להריסה, )לרבות חלקי הבניינים הנ"ל  ד   
שמחוץ לגבול התכנית( ייהרסו כתנאי להיתר בתאום עם 

היחידה לאיכ"ס לרבות בנושאים הבאים: 
פינוי פסולת בניין      1

פינוי אסבסט עפ"י הצורך      2
בדיקות קרקע בהתאם לשימושים שהיו במגרש עפ"י     3

סקר שימושים שייערך עפ"י הנחיות היחידה  
כל ההוראות של התכנית התקפה בב/מק/3302 שלא שונו  ה   

בתכנית זו ימשיכו לחול  
אחסנה  לחניה,  שתשמש  בלבד  אחת  מרתף  קומת  תותר  ו   

ומתקנים טכניים  
בקומת קרקע ייבנה שטח ציבורי )גני ילדים( בשטח שלא  ז   

יפחת מ-125 מ"ר + חצר כמסומן בבינוי 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעונין  כל 
האמורים פתוחים לקהל  כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט 
תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי 
 60 תוך  התנגדות  להגיש  רשאי  לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך 
ימים ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת שבין הפרסומים 
בעיתונים, למשרד הועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני-ברק, 
רח' דוד המלך 11, בני-ברק, טל' 5776579 – 03  העתק התנגדות 
הממשלה,  קריית  )כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא 

דרך בגין 125, תל אביב( 

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר חתום ע"י עו"ד המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון 
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי 
מדויקת  וכתובת  טלפון  לציין  יש  וכן  תשמ"ט-1989,  עבודתו( 

של המתנגד  

מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
501-0563155

 שם התכנית: תוספות ושינויים לבניין חדש 
ברח' ברויאר 12

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965 
בני-ברק, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל-אביב, 

מופקדת תכנית מפורטת מס': 501-0563155 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
בב/105/א, בב/105/ב, בב/255, 501-0211441

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
שטח התכנית: 000 640  
רשות מקומית: בני ברק

כתובות: ברויאר 12 

גושים וחלקות:
גוש: 6192 חלקה/ות: 574

מטרות התכנית:
שינויים ותוספות להריסת מבנה קיים על מחצית חלקה ובניית 

בניין חדש עפ"י סעיף 62א)א(: 
1  תוספת יח"ד עפ"י סעיף )8(  

2  שינויים בקווי בניין עפ"י סעיף )4(  
3  תוספת יח"ד וניוד שטחים עפ"י סעיף )9(  

מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת תכנית מס': 
501-0553024

שם התכנית: שינויים ותוספות ברח' אברבנאל 119, 117
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965 
בני-ברק, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל-אביב, 

מופקדת תכנית מפורטת מס': 501-0553024 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
בב/105/ב, 501-0186981

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
שטח התכנית: 000 2315
רשות מקומית: בני ברק

כתובות: אברבנאל 117, 119 

גושים וחלקות: 
גוש: 7361 חלקה/ות: 169

מטרות התכנית:
שינויים ותוספות להקמת בניינים חדשים עפ"י סעיף 62 א)א(:

ניוד זכויות ותוספת יח"ד עפ"י סעיף )9(  א   
שינויי בינוי לרבות לגבי מס' הבניינים וגובה קומות עפ"י  ב   

סעיף )5( 
תוספת יח"ד עפ"י סעיף )8(   ג   

תוספת שטח עד 20% מהשטח המותר לבנייה עפ"י הוראת  ה   
שעה 

שינויים בקווי הבניין עפ"י סעיף )4(  ו   

עיקרי הוראות התכנית:
תכנית זו מתירה את השינויים הבאים לצורך הקמת בניינים  א   

חדשים: 
תוספת 16 יח"ד )כהקלה 30%( + 14 יח"ד )בתכנית זו(     1
בב/מק/3302(  תב"ע  עפ"י  )מותרות  יח"ד  ל-56  מעבר 

כך שסה"כ יותרו 88 יח"ד כולל דירות גג 
המותר  מהשטח   20% עד  של  בשיעור  שטח  תוספת     2

לבנייה )עפ"י הוראת שעה(  
סופית  ייקבע  בניינים(   4 או   3( הסופי  הבניינים  מס'     3
בהיתרי הבנייה עפ"י אחת החלופות כמוצג בתכנית 

זו בנספח הבינוי ובתאום עם מה"ע  
קווי הבניין:     4

עפ"י תכניות תקפות ללא שינוי וכמסומן בתשריט      I
לחזית צפון מזרח וצפון מערב יותרו בליטות של     II

עד 2 1 מ' בקומות העליונות  
מעל  חלקית  גג  וקומת  קומות   6 יהיה  הקומות  מס'     5

קומת קרקע חלקית  
ניוד זכויות בין הקומות לרבות העברת שטחי שירות שלא     6
נוצלו מקומת המרתף לקומות העליונות )כשטח שירות( 

ובמסגרת הקומות וקווי הבניין המותרים בתכנית זו  
שינויי בינוי:     7

גובה כל קומה תותר עד 15 3 מ'      I
גובה קומת הגג תותר עד 5 3 מ'      II

הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה לרבות לגבי  ב   
מס' הבניינים עפ"י החלופה הנבחרת  

בכל  הבינוי  בנספח  כמסומן  יהיה  הבניינים  בין  המרחק  ג   
חלופה ולא יפחת מ - 70 5 מ'  
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מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
501-0223446

 שם התכנית: שינויים ברח' ז'בוטינסקי 146 - 
בב/מק/3330

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965 בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 501-0223446

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
בב/105/ב, בב/מק/105/אגפים, 501-0175646

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
402 מ"ר

רשות מקומית: בני ברק
כתובות: ז'בוטינסקי 146

גושים וחלקות:
גוש: 6122 חלקה/ות: 923

מטרות התכנית:
1  הרחבת יח"ד קיימות עפ"י סעיף 62א)א()12(

2  שינויים בקווי בניין עפ"י סעיף 62א)א()4(  

עיקרי הוראות התכנית:
מ'   0 0  – ל  שלמה  מפרץ  רח'  לכיוון  דרומי  בניין  קו  שינוי    1

במקום 0 5 מ' )5 3 מ' אחרי בליטה(  
לפי  כולל(  )שטח  מ"ר   140 עד  הקיימות,  הדירות  הרחבת    2

62א)א()12( לחוק  
בב/מק/105/אגפים  לתכנית  בהתאם  ההרחבה  אופן    3

ותכנית בב/מק/105/ג/4  
לא תותר חלוקת הדירות המורחבות ליח"ד נוספות     4

חזיתות  ציפוי  לרבות  מה"ע  עם  יתואם  הסופי  הבינוי    5
בחומרי גמר קשיחים  

סוכות,  לרבות  הדרומי,  הבניין  מקו  בליטה  כל  תותר  לא    6
אדניות וכדו'  

אם ייהרס הבניין יחזרו קווי הבניין לקדמותם     7
למקומות  המורחבות  מהדירות  שטחים  העברת  תותר  לא    8

אחרים בבניין  
תובטח יציבות הבניין בזמן העבודות ולארח הבנייה     9

התוספות ייבנו עפ"י ת י  413 לרעידות אדמה     10

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
בתאריך   ,0000 עמוד   ,7416 מס'  הפרסומים  ובילקוט   12 1 2017

 5 1 2017

נמצאת   )1 תשריט  וגרסת   6 הוראות  )גרסת  האמורה  התכנית 
דוד  רח'  ברק,  בני  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  מבשרדי 
המלך 11, בני ברק, טל' 03-5776487, ובמשרדי הועדה המחוזית 
כל  אביב   תל   ,125 בגין  דרך  הממשלה,  קריית  אביב,  תל  מחוז 
מעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל  

מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
501-0477133

שם התכנית: שינויים ותוספות ברח' גרונר 56, 58
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

תשכ"ה-1965 בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 501-0477133

4  תוספת שטחים, קומות ויח"ד עפ"י תמ"א 38  
5  תוספת 20% שטח עפ"י סעיף )16()א()1( 

עיקרי הוראות התכנית:
קווי בניין:  א  

מ'   3 50 במקום  מ'   3 15 יהיה  )מזרח(  הצידי  הבנין  קו    )1(
)בשיעור של 10%( 

 6 00 במקום  מ'   4 50 יהיה  )דרום(  האחורי  הבניין  קו    )2(
)00 5 מ' לאחר בליטה( 

בשיעור  ודרום(  )צפון  החזיתיים  הבנייה  קווי  הגדלת    )3(
של 40%, לצורך בניית מר' שמש, כמסומן בתשריט 

ניכרת,  סטייה  תהיה  הנ"ל  הבניין  לקווי  מעבר  בנייה    )4(
למעט סוכות מעבר לקווי הבניין הצידיים  

יח"ד:  ב  
תוספת 2 יח"ד בתכנית זו     )1(

תוספת 1 יח"ד במסגרת הקלה )שבס(    )2(
תוספת 8 יח"ד עפ"י תמ"א 38 )ב-2 קומות(    )3(

יח"ד   9 דהיינו  גג,  דירות  כולל  יח"ד   18 יותרו  סה"כ   )4(
כולל דירת גג בכל אגף )סה"כ 2 אגפים(  

מס' קומות: ג   
תוספת 2 קומות עפ"י תמ"א 38 )קומה ג' - יח"ד ושטחים   
עפ"י תמ"א 38, וקומה ד' - יח"ד עפ"י תמ"א 38 ושטחים 

באחוזי בנייה( 
שינויים שניתן לאשר בדרך של הקלה:  ד  

ניוד שטחים בין הקומות    )1(
אי שמירת מרחק נסיגה בדירת הנכה    )2(

תוספת שטחים לקומה אחת עפ"י תמ"א 38   )3(
תוספת עד 20% משטח המגרש )שטח זה כולל הקלות(  ה   

לרבות  הבנייה,  בהיתר  מה"ע  עם  יתואם  הסופי  הבינוי  ו   
לעניין ציפוי חזיתות, עיצוב הבניין ופיתוח המגרש  

לא תותר תוספת או חלוקה של יח"ד מעבר למותר עפ"י  ז   
תכנית זו, לרבות דירות נכה, וזו תהא סטייה ניכרת  

תובטח יציבות חלקי הבניין האחרים בזמן הבנייה וההריסה   ח   
באגף  חדש  לבניין  מתייחסות  זו  תכנית  של  ההוראות  כל  ט   
אחד או יותר, בתנאי הריסת האגף/ים בתאום עם היחידה 

לאיכ"ס לרבות לעניין פינוי פסולת בניין  
תכנית זו מהווה תכנית עפ"י סעיף 23 לתמ"א 38   י   

שטח  בבינוי   כמסומן  הקרקע  בקומת  ציבורי  שטח  יוקצה  יא   
זה ייבנה ע"י היזם בהתאם למדיניות הרשות לגבי שטחי 

ציבור באזור מגורים ב1 ובתאום עם מה"ע והיוע"מ 

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעונין  כל 
האמורים פתוחים לקהל  כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט 
תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי 
 60 תוך  התנגדות  להגיש  רשאי  לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך 
ימים ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת שבין הפרסומים 
בעיתונים, למשרד הועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני-ברק, 
רח' דוד המלך 11, בני-ברק, טל' 5776579 – 03  העתק התנגדות 
הממשלה,  קריית  )כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא 

דרך בגין 125, תל אביב( 

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר חתום ע"י עו"ד המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון 
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי 
מדויקת  וכתובת  טלפון  לציין  יש  וכן  תשמ"ט-1989,  עבודתו( 

של המתנגד  
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המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
בב/105/ב, בב/310

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
1180 מ"ר

רשות מקומית: בני ברק
כתובות: חזון איש 83

גושים וחלקות:
גוש: 6190 חלקה/ות: 1008

מטרות התכנית:
תוספת יח"ד )דירת גג( בבנין קיים עפ"י סעיף 62א)א()8( 

סעיף  עפ"י  ובגזוזטראות  ובבליטות  הגג,  בדירת  בינוי  שינוי 
62 א א 5  ו9 

תוספת שטח עד 20% עפ"י סעיף 62 א)א()16(א1 
עיקרי הוראות התכנית:

תותר תוספת יח"ד אחת לצורך בנית דירת גג     1
על  בב/מק/105/פ'  תב"ע  ההוראות  ע"פ  תבנה  הגג  דירת     2

תיקונה 
מיקום דירת הגג בבנין תהיה כמסומן בנספח הבינוי     3

שטח  לסך  הרשום  החלקה  משטח   20% תוספת  תותר     4
העיקרי המותר לבנייה במגרש 

יותרו בליטות לחזיתות לרבות לחזית המזרחית והצפונית     5
בהתאם לתכנית המתאר 

יותרו בליטת סוכות וגזוזטראות מעבר למותר ע"פ סעיף 4     6
בהתאם לתקנות ותוכניות תקפות

חלוקת דירת הגג יהווה סטיה ניכרת     7
תובטח יציבות הבנין     8

הבנין  דירת  גג  על  הסולאריים  למתקנים  גישה  תובטח     9
לדיירי הבנין 

הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה     10
עוד  כל  יותרו  הבנין  לקווי  מחוץ  הקיימים  הבנים  חלקי     10

הבנין קיים 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
2017 6 18 ובילקוט הפרסומים 7532, עמ' 7058, בתאריך 2017 6 27 

נמצאת   )7 תשריט  וגרסת   8 הוראות  )גרסת  האמורה  התכנית 
דוד  רח'  ברק,  בני  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  מבשרדי 
המלך 11, בני ברק, טל' 03-5776487, ובמשרדי הועדה המחוזית 
כל  אביב   תל   ,125 בגין  דרך  הממשלה,  קריית  אביב,  תל  מחוז 
מעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל  
חנוך זייברט  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה בני ברק  

מרחב תכנון מקומי גבעתיים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
503-0571117

והבנייה  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי   1965 תשכ"ה 
למחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  גבעתיים 
מהווה   503-0571117 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  תל-אביב 

כפיפות לתכנית מס' : 503-0147389 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית גבעתיים

רחוב בראשית 3-7 גבעתיים

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
בב/105/ב, בב/36/א

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
477 מ"ר

רשות מקומית: בני ברק
כתובות: גרונר 56, 58

גושים וחלקות:
גוש: 6196 חלקה/ות: 2 מגרש: 12 עפ"י תכנית בב/36/א

מטרות התכנית:
שינויים ותוספות להקמת בניין חדש עפ"י סעיף 62א)א(: 

א  תוספת קומה וניוד זכויות עפ"י סעיף )9(
ב  תוספת שטחים, קומה ויח"ד עפ"י תמ"א 38

ג  תוספת יח"ד עפ"י סעיף )8(
ד  שינויים בקווי הבניין עפ"י סעיף )4(

ה  תוספת שטחים עפ"י סעיף )16(

עיקרי הוראות התכנית:
בבניין החדש יותרו השינויים הבאים:  א   

תוספת יח"ד )1 במסגרת הקלה 30%, 5 בתכנית זו, 3     1
עפ"י תמ"א 38( מעבר ל ? 6 יח"ד + 2 דירות גג מותרות, 

סה"כ יותרו 17 יח"ד )לא כולל ד  נכה(
תוספת קומה ד' וניוד זכויות המותרות כהקלה      2

מ',   1 20 בליטה   + מ'   3 לצפון  הבניין:  בקווי  שינויים     3
לדרום 05 4 מ' )לבניין בן 4 קומות כולל הקלה 10%(, 
 4 בן  לבניין  הנדרש  מ'   4 05 )במקום  מ'   3 15 למזרח 

קומות(, למערב 2 מ' + בליטה 8 0 מ'  
מעבר לקווי הבניין יותרו סוכות ומרפסות שמש עפ"י     4
בהיתר  מה"ע  עם  יתואם  הסופי  התכנון  אך  הבינוי, 

הבנייה  
תוספת שטח עד 20% משטח המגרש      5

תוספת קומה אחת, יח"ד ושטח עפ"י תמ"א 38      6
השטח הסופי שמכח תמ"א 38 ייקבע בהיתר הבנייה     7

בהתאם לבנייה הקיימת להריסה  
לרבות  הבנייה,  בהיתר  מה"ע  עם  יתואם  הסופי  הבינוי  ב   
הסוכות  ותכנון  חזיתות  גמר  המגרש,  פיתוח  עיצוב,  לגבי 

ומ  השמש  
היחידה  עם  בתאום  להיתר  כתנאי  ייהרס  הקיים  הבניין  ג   

לאיכ"ס לרבות לגבי פינוי פסולת בניין  
השטח הציבורי יירשם ע"ש העירייה בתאום עם היוע"מ  ד   

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
2017 8 8 ובילקוט הפרסומים 7563, עמוד 8407, בתאריך 2017 8 8 

נמצאת   )4 תשריט  וגרסת   7 הוראות  )גרסת  האמורה  התכנית 
מבשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני ברק, רח' דוד המלך 
11, בני ברק, טל' 03-5776487, ובמשרדי הועדה המחוזית מחוז תל 
אביב, קריית הממשלה, דרך בגין 125, תל אביב  כל מעונין רשאי 

לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל  

מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
501-0507707

שם התכנית: תוספת דירת גג חזון איש 83
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

תשכ"ה-1965 בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 501-0507707
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מטרת התכנית: 
מטרת התכנית הינה איחוד חלקות 19, 20 וליצור חלקה אחת 

שתאפשר גמישות בבינוי המלון המוצע  
גובה  על  ושמירה  הקיימות  הבנייה  זכויות  על  שמירה  תוך 

המאושר בתכנית  
שינוי תצורת חלקה 18 בגוש 6516 בייעוד ציבורי פתוח מיוחד, 

ללא שינוי בגודל החלקה  
שינוי על קווי הבניין וקביעת קו בניין לחלקה החדשה ושינוי 

קווי המגרש במרתף החניה לקו בנין 0  
הקומות  ובשאר  ל50%  הקרקע  בקומת  המבנה  תכסית  הגדלת 

מעל מפלס הקרקע 30%  
הקיימת  ההקפית  לטיילת  המשכיות  יאפשר  המגרשים  איחוד 

ואף יחזק אותה  
ללא שינוי בזיקת הנאה כמופיעות בתכנית הר/2003  

החלה  התכנית  פי  על  מלון  הקמת  לאפשר  התכנית  מטרת 
בשינוי גודל המגרש וקו הבניין 

עיקרי הוראות התכנית:
איחוד חלקות 19-20 בגוש 6516   א   
שינוי קווי בניין הקבוע בתכנית  ב   

שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי ועיצוב אדריכליים   ג   
שינוי שם הייעוד לפי נוהל מבאת   ד   

קביעת תנאים להיתר בנייה   ה   
לתחום  בהתאם  נופי  לטיפול  מיוחדות  הוראות  קביעת  ו   

המסומן בתשריט "טיפול נופי"  
שטח  שטח  בייעוד   6516 בגוש   18 חלקה  תצורת  שינוי  ז   

ציבורי פתוח מיוחד ללא שינוי בגודל החלקה  

כשבועיים  הרצליה  עיריית  באתר  המופקדת  בתכנית  לעיין  ניתן 
לאחר פרסום דבר הפקדתה בעיתונים  בקישור הבא באתר העירוני: 

http://handasa herzliya muni il/Plane/Pages/taba aspx
בסרגל הקישורים שבצד ימין יש לבחור בקישורית "תכניות    1

בנין עיר"
בשדה מס' תכנית יש לכתוב את מס' התכנית ולאחר מכן    2

ללחוץ על "הצג"
ובארכיב  החץ  על  לחיצה  ע"י  לתכנית  להיכנס  יש    3

המסמכים מופיעים קישורים למסמכי התכנית הסרוקים 

הועדה  במשרדי  הנמצאת  בתכנית  לעיין  רשאי  המעונין  כל   
גוריון  בן  ברחוב  עיר,  תכנון  מחלקת  ובנייה,  לתכנון  המקומית 
22 הרצליה בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל  כל 
ע"פ  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ע"י  נפגע  עצמו  את  הרואה 
סעיף 100 לחוק התכנון והבנייה , רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה בסוקולוב 

22 הרצליה 

הוגשה  כן  אם  אלא  תדון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  פרוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989  
משה פדלון  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה הרצליה  

גושים וחלקות:
גוש: 6161,  מס' חלקה: 300-301

מטרת התכנית:
תכנית איחוד וחלוקה

עיקרי הוראות התכנית: 
איחוד וחלוקה של חלקות 300 ו-301 בגוש 6161 למגרש אחד 
רגל  להולכי  ושביל  מגורים  לחלקת  המאוחד  המגרש  וחלוקת 

בהתאם לתשריט תכנית גב/594 מס' 503-0147389 

הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבית  בקרקע,  המעוניין  כל 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 
100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 ימים ממועד פרסומה 
התנגדות  בעיתונים   הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה  של 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  לועדה  להגיש  יש  זו  לתכנית 
גבעתיים במשרד אגף ההנדסה רח' שינקין 2 גבעתיים )מיקוד 
הועדה  למשרדי  התנגדותו  העתק  ימציא  המתנגד    )53299
הממשלה,  קריית  תל-אביב  למחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית 

דרך מנחם בגין 125 , תל-אביב )מיקוד 67012(  

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובליווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן 
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( 

תשמ"ט 1989
רן קוניק  

יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ובנייה גבעתיים  

מרחב תכנון מקומי הרצליה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס' 
504-0383596

והבנייה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  הרצליה,  מרחב 
מס'  מקומית  מתאר  תכנית  בשנית  מופקדת  תל-אביב,  מחוז 
504-0383596  " הר/מק/2353 תכנית איחוד וחלוקה יורדי ים 7 

מרינה" הוראות גרסה 34 תשריט גרסה 21

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי הר / 2002 / א / 1 

כפיפות הר / 2003 
כפיפות הר / 2003 / א 

שינוי הר / 253 / א 
כפיפות הר / מק / 2000 / מע 

כפיפות תמא / 13 
כפיפות תמא / 35 
 כפיפות תמא / 36

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: הרצליה

ישוב: הרצליה, רחוב: יורדי ים מס': 7

גושים וחלקות: 
גוש: 6516 מחלקה: 18 עד: 18 שלם
גוש: 6516 מחלקה: 19 עד: 19 שלם
גוש: 6516 מחלקה: 20 עד: 20 שלם
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לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת:  האמורה  התכנית 
 , אונו  קריית   41 רבין  יצחק  רח'  כתובת:  אונו"   "קריית  ובניה 
טלפון: 03-5311245  ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז תל אביב, 
כתובת: דרך מנחם בגין 125 תל-אביב , טלפון: 03-7632580  כל 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל   
ישראל גל  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה קריית אונו  

 מרחב תכנון מקומי רמת גן

ההודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס' 
506-0555474

שם התכנית: רג/מק/1760 רחוב חרוזים 2
והבנייה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
רמת גן, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז תל אביב, 

מופקדת תכנית מתאר מקומית מס' 506-0555474  

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 כפיפות 506-0213470 

שינוי רג / 1148 
כפיפות רג / 340 

כפיפות רג / 340 / ג / 18 / א 
כפיפות רג / 340 / ג / 3 

כפיפות רג / 340 / ג / 31 
כפיפות רג / 340 / ג / 7 

שינוי רג / 991 
שינוי רג / מק / 1148 / א 

כפיפות רג / מק / 340 / ג / 17 
כפיפות רג / מק / 340 / ג / 35

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ישוב: רמת-גן, רח' חרוזים 2

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 6207 מחלקה: 862 עד: 862 חלקי 

גוש: 6207 מחלקה: 863 עד: 863 שלם

גבולות התכנית: 
מצפון: חרוזים 2ב'

מדרום: חרוזים 4 , אנה פרנק 2 , 2א'
ממזרח: גוש 6207 חלקה 864

ממערב: דרך איילון גוש 6207 חלקה 855

מטרות התכנית: 
מטרת התכנית להצריח בין חלקה 863 שייעודה מבנים ומוסדות 

ציבור לבין חלק מחלקה 862 שייעודה שצ"פ  
זאת על מנת להרחיק את תא השטח למבנים ומוסדות ציבור 

מקווי מתח חשמל הסמוכים  

עיקרי הוראות התוכנית: 
 1  איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים עפ"י סעיף 62 א )א( 1  

 2  שינוי קווי בניין, עפ"י סעיף 62 א )א( 4  

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים  המשרדים 
בבניין  בקרקע,  מעונין  כל    www ramat-gan muni il העירוני, 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן 

 מרחב תכנון מקומי קריית אונו

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס' 
508-0521245

הזמיר 16-18 –הסדרת חניות בתחום המגרש
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס'  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   תשכ"ה-1965, 
המגרש   בתחום  חניות  הסדרת   16-18 הזמיר   -  508-0521245

גרסת הוראות 12 תשריט 9

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי קא/413

שינוי קא/מק/213

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: קריית אונו רחוב: הזמיר 16-18

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 6491 מחלקה: 113 עד: 113 בשלמות

גוש: 6491 מחלקה: 119 עד: 119 חלקי

עיקרי הוראות התכנית: 
הסדרת חנייה במגרש תוך חילופי שטחים על ידי שינוי ייעודי 
לאזור  זהה  בשטח  1ומשצ"פ  לשצ"פ,  ד'  מגורים  מאזור  קרקע 
חיזוק  באמצעות  זכויות  מימוש  לאפשר  מנת  על  ד',  מגורים 

ועיבוי מבנים 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
2/8/2017 ובילקוט פרסומים 7559, עמ' 8195, בתאריך 2/2/2017  

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת:  האמורה  התכנית 
 , אונו  קריית   41 רבין  יצחק  רח'  כתובת:  אונו"   "קריית  ובנייה 
טלפון: 03-5311245  ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז תל אביב, 
כתובת: דרך מנחם בגין 125 תל-אביב , טלפון: 03-7632580  כל 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל  

מרחב תכנון מקומי קריית אונו

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
508-0414334

רבין יצחק 16, קריית אונו
והבניה,  התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור  תכנית מפורטת מס' 508-0414334 

- רבין יצחק 16 , קריית אונו  גרסת הוראות 11 תשריט  8 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי תממ/281

שינוי קא/381

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: קריית אונו, רחוב: רבין יצחק 16

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש:   6370 מחלקה:   48 עד:   48 בשלמות

עיקרי הוראות התכנית: 
ע"י  קיימות  לדירות  מ"ר   740 של  בהיקף  עיקרי  שטח  תוספת 

סגירת חלל כפול בדירות דופלקס 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
30/8/2017 ובילקוט פרסומים 7583, עמ' 9273, בתאריך 12/9/2017  
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למשרדי הועדה המחוזית כתובת: קריית הממשלה, דרך מנחם 
בגין 125, קומה 13 ת"א  

הוגשה  כן  אם  אלא  תדון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  פרוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989  

 מרחב תכנון מקומי רמת גן 

  הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
506-0410837

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 506-0410837 

– רג/מק/1730

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 כפיפות תממ / 119 
כפיפות תממ / 219 
כפיפות תממ / 252 
כפיפות תממ / 267 

כפיפות תממ / מק / 6
שינוי תממ / 314

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ישוב: רח' אוכמניות 2 רמת אפעל רמת-גן

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 6176 מחלקה: 635 עד: 635 שלם

גבולות התכנית:
מצפון בבית אבות משען

ממערב ברחוב האוכמנית 4 
ממזרח שביל להולכי רגל 
מדרום ברחוב האוכמנית 

מטרות התכנית: 
 1  הכשרת הבנייה הקיימת  

 2  שינוי הוראות לבריכת שחייה  

 עיקרי הוראות התכנית: 
ניוד שטחי בנייה עיקריים מקומה א' לקומת הקרקעי לפי     1

סעיף 62 א)א()9( לחוק  
שינוי הוראות לבריכת שחיה לפי סעיף 62 א)א()5(      2

שינוי קווי בניין לבריכת שחייה לפי סעיף 62 א)א()4( מ- 6     3
מטר ל - 1 מטר  

שינוי קווי בניין לבניין הראשי לפי סעיף 62 א)א()4( מ- 3     4
מטר ל- 0 מטר  

בניית  התרת  א)א()5(:   62 סעיף  לפי  בינוי  הוראות  שינוי     5
פרגולה של 28 מ"ר בקומה א', התרת פתיחת חלון במבנה 
על קו בניין 0 כלפי בשצ"פ, התרת קיר גדר בנויה בגובה  

25 2 מטר בגבול מגרש מזרחי  

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
4/11/2016 ובילקוט פרסומים 7393, עמ' 1277, בתאריך 6/12/2016  

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה רמת גן, רח' המעגל 26 , ר"ג, טלפון: 036753394  ובמשרדי 
הועדה המחוזית, מחוז תל אביב  כל המעוניין רשאי לעיין בה 
ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים 

www ramat-gan muni il , האינטרנט העירוני

כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
רח'  ובנייה,  לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
המעגל 26 , ר"ג, טלפון: 03-6753394  העתק ההתנגדות יומצא 
למשרדי הועדה המחוזית כתובת: קריית הממשלה, דרך מנחם 

בגין 125, קומה 13 ת"א  

הוגשה  כן  אם  אלא  תדון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  פרוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989  

מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס' 
506-0556951

שם התכנית: רג/מק/1762 - הרחבת בי"ס ניצנים 
בשד' הנרקיסים 

והבנייה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
תל  מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  גן,  רמת 

אביב, מופקדת תכנית מתאר מקומית מס' 506-0556951  

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 שינוי רג/340

כפיפות רג/340/ג 
כפיפות רג/ 340 / ג / 31 

שינוי 506-0213470 
כפיפות רג/596 

כפיפות רג/ מק / 340 / ג / 17

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ישוב: רמת-גן, רח' רמבה 

גושים/ חלקות לתכנית: 
 גוש: 6210 מחלקה: 59 עד: 59 שלם

גבולות התכנית: 
מדרום: שדרות הנרקיסים גוש 6210 חלקה 274

 מצפון: רחוב מוזס נח 6 , רמבה 23
ממזרח: רחוב מוזס נח גוש 6210 חלקה 272 

ממערב: רחוב רמבה גוש 6210 חלקה 167 

מטרות התכנית: 
 6210 בגוש   59 חלקה  של  ייעודה  שינוי  הינה  התכנית  מטרת   

ממגורים למבנים ומוסדות ציבור בהפקעה  

עיקרי הוראות התוכנית: 
הגדלת שטחים שנקבעו בתכנית בת-תוקף לצורכי ציבור, על 

פי סעיף 62 א )א( 3 לחוק התכנון והבנייה  

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים  המשרדים 
בבניין  בקרקע,  מעונין  כל    www ramat-gan muni il העירוני, 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
רח'  ובנייה,  לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
המעגל 26 , ר"ג, טלפון: 03-6753394  העתק ההתנגדות יומצא 
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שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
האמורים פתוחים לקהל  כל מעונין בקרקע בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
חודשיים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
עיר,  לתכנון  המחלקה  במשרדי  בתכנית  לעיין  ניתן  בעיתונים  
התכנון  מנהל  של  האינטרנט  ובאתר  חיפה,   3 ביאליק  ברח' 
הועדה  בדואר:  התנגדויות  למשלוח  המען    www iplan gov il
המתנגד    31047 חיפה   14 שוקרי  חסן  רח'   4811 ת"ד  המקומית 
לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  התנגדותו  עותק  ימציא 
ובנייה מחוז חיפה,רח' פלי"ם 15 חיפה 31048 טל: 8633448 - 04 

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

שעליהן היא מסתמכת 
חדוה אלמוג  

יושבת ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה חיפה  

מרחב תכנון מקומי חדרה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
302-0506410

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 302-0506410 

- גוש 10408 חלקה 33 - תוספת יח"ד ושטחים 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
כפיפות חד/450/ה

כפיפות חד/2020
שינוי חד/811

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: חדרה

כפר ברנדייס, חדרה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 10408 חלקות במלואן: 33

עיקרי הוראות התכנית: 
הגדלת מס' יחידות הדיור המותר במגרש מ-5 ל-6 יח"ד,  א   

על פי סעיף 62א)א( ס"ק )8( לחוק התכנון והבנייה 
שהם  המגרש,  משטח   7% בשיעור  עיקרי  שטח  תוספת  ב   
38 149 מ"ר, על פי סעיף 62א)א( ס"ק )16()א()2( לחוק התכנון 

והבנייה 
תוספת שטחי שירות בתת הקרקע מ-250 מ"ר ל-720 מ"ר,  ג   

על פי סעיף 62א)א( ס"ק )15( 
שינוי קו בניין אחורי מ-0 6 מ' ל-0 4 מ', על פי סעיף 62א)א(  ד   

ס"ק )4( לחוק התכנון והבנייה 
שינוי קו בניין צידי מ-0 4 מ' ל-6 3 מ', על פי סעיף 62א)א(  ה   

ס"ק )4( לחוק התכנון והבנייה 
הגדלת תכסית קרקע מ-30% ל-45% על פי סעיף 62א)א(  ו   

ס"ק )5( לחוק התכנון והבנייה 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
28/8/2017 ובילקוט פרסומים 7620, עמ' 1340, בתאריך 16/11/17  

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת:  האמורה  התכנית 
ובנייה "חדרה"  כתובת: רח' הלל יפה 9 חדרה, טל' 04-6303728  

מרחב תכנון מקומי רמת גן

 הודעה בדבר תיקון טעות סופר באישור תכנית 
רג/מק/1411/א

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' רג/מק/1411/א מגדל 
מגורים - נוה יהושוע, פורסמה בילקוט הפרסומים 6629 מיום 

2013 07 17, עמ' 6883 
ועדת  בישיבת  גן  רמת  המקומית  הועדה  להחלטת  בהתאם 
המשנה מס' 2017025 מיום 2017 11 26, בדבר תיקון טעות סופר 
בתשריט התכנית המאושרת, תשריט התכנית המופקדת יסומן 

כתשריט המאושר 
אביבית מאור נמרודי  

יושבת ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה רמת גן  

מחוז חיפה

מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר הפקדת תכנית המהווה שינוי תכנית 
מתאר מקומית מס' 304-0510289

והבנייה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  הודעה,בהתאם  בזה  נמסרת 
ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965 
חיפה,  ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  חיפה, 
מס'  מקומית  מתאר  לתכנית  שינוי  המהווה  תכנית  מופקדת 
304-0510289 הנקראת "חפ/ מק/2432 – מגורים ברח' בר רב האי 

דוד 47, מונה תדפיס הוראות 23 מונה תדפיס תשריט 16 

תכנית זו מהווה שינוי לתכניות: 
חפ/1031, חפ/1038/א, חפ/1038/נב, חפ/178, חפ/229/ה, 

חפ/מק/1400/גב

תכנית זו כפופה לתכניות: 
חפ/229/ד, חפ/מק/1400/יב/1, חפ/מק/1400/פמ, 

חפ/מק/1400/תט, תמא/38, חפ/1400/יב

מקום התכנית: 
יישוב: חיפה, רחוב בר רב האי דוד 47 ,קריית שפרינצק ,חיפה 

גושים וחלקות:
גוש: 10746 מחלקה: 29 עד: 29 שלם
גוש: 10746 מחלקה: 38 עד: 38 חלקי

מטרות התכנית: 
הוספת זכויות בנייה ועדכון קווי בנין במגרש מגורים בקריית 

שפרינצק כדי לאפשר תוספת יח"ד 

עיקרי הוראות התכנית:
במגרש  למגורים  לבנייה  המותר  הכולל  השטח  הגדלת    -
עד  המחוזית  הועדה  שאישרה  בתכנית  למגורים  המיועד 
60% בבנייה נמוכה מזכויות הבנייה המאושרות לפי סעיף 

62א)א1(1 לחוק  )מ–60% ל–96%(  
שינוי בקו בנין הקבוע בתכנית, ושינוי גובה המבנה ומס'    -

הקומות לפי סע' 62א  )א()4()4א(לחוק  
שינוי של הוראות בנייה בדבר בינוי או עיצוב ארכיטקטוני    -

לפי סע' 62 א )א( )5( לחוק   
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גושים וחלקות:
גוש: 9250 חלקות במלואן: 2, 3

מטרת התוכנית:
המאושרים  המגרשים  שני  של  מחדש  וחלוקה  איחוד     1

בתוכנית חריש/1/ב 
שינוי חלוקת שטחי השירות בין תאי השטח המוצעים     2

תוספת יחידות דיור     3
תוספת קומות     4

שינוי מהוראות הבינוי בקומות הביניים ובקומות העליונות     5

עיקרי הוראות התוכנית:
קביעת שני תאי שטח הכוללים בנייני מגורים וחניון בכל     1
מגרש, עפ"י סעיף 62א )א( ס"ק 1, בהסכמת הבעלים בכל 

תחום התוכנית 
שינוי חלוקת שטחי הבנייה המותרים בין המגרשים, עפ"י     2

סעיף 62א )א( ס"ק 6 
הגדלת מס' יחידות הדיור מ-100 יח"ד ל-120 יח"ד, עפ"י     3
 20% של  בשיעור  תוספת  המאפשרת  הוועדה  מדיניות 

ממס' הדירות המרבי המותר לבנייה על המגרש 
תוספת של 2 קומות מגורים בכל בניין עם חזית מסחרית,     4
מ-7 ל-9 קומות מעל הכניסה הקובעת, עפ"י סעיף 62א )א( 

ס"ק 4א 
תוספת של קומת מגורים בכל בניין שאין בו חזית מסחרית,     5
מ-5 ל-6 קומות מעל הכניסה הקובעת, עפ"י סעיף 62א )א( 

ס"ק 4א 
סעיף  עפ"י  ]שינוי  הבניין  חזית  בקו  עליונה  קומה  בניית     6

62א )א( ס"ק 5[ 
בניית מחסנים דירתיים בקומת ביניים ]שינוי עפ"י סעיף     7

62א )א( ס"ק 5[ 

כל המעוניין רשאי לעיין בתוכנית בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל  כל המעוניין בקרקע, בבניין או בכל 
פרט תכנוני אחר, הרואה עצמו נפגע על ידי התוכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 בחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים למשרדי הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה – חריש, 
חריש  טלפון: 04-6661151, שעות פתיחת הוועדה לקהל בימים: 

א, ב, ג בשעות: 15:30-13:30 

התנגדות לתוכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובליווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן 
וסדרי  חוקר  סמכויות  לתוכנית,  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי 

עבודתו(, התשמ"ט – 1989 

דוד מגן - מונסונגו  
יושב ראש הוועדה המיוחדת  

לתכנון ובנייה חריש  

מרחב תכנון מקומי מורדות כרמל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
355-0326512

שם התכנית: מכ/ מק/ 518/ ג - גלי כרמל מגרש 64 
- תוספת זכויות בנייה

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 355-0326512  

גרסת הוראות: 28 גרסת תשריט: 14

ב',  בנין   15 הפלי"ם  שד  כתובת:  המחוזית  הועדה  ובמשרדי 
בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל   04-8633427 טל'  חיפה, 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל  

צביקה גנדלמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה חדרה  

מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
303-0190082

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 303-0190082 
- הסדרת בינוי בגוש 10534 חלקה 86, עתלית  גרסת הוראות 

19 , תשריט 10

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי מכ/29, שינוי ג/400, שינוי ג/555

כפיפות תמא/13, כפיפות תמא/35, כפיפות תממ/6

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: חוף הכרמל, נתיב הכרמים, עתלית

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 10534 חלקות במלואן: 86

עיקרי הוראות התכנית: 
בנייה  ותוספת  בנין  קו  שינוי  באמצעות  קיימת  בנייה  הסדרת 

בהתאם לסעיף 62אא לחוק התכנון והבנייה 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
7/7/2017 ובילקוט פרסומים 7543, עמ' 7582, בתאריך 11/7/2017  

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת:  האמורה  התכנית 
ובנייה "חוף הכרמל", דאר-נע חוף הכרמל, טלפון: 04-8136211 
חיפה,  א'   15 ים  פל  רח'  )כתובת:  המחוזית  הועדה  ובמשרדי 
בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל   )04-8633448 טלפון 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל  

כרמל סלע  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה חוף הכרמל  

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מיוחד: חריש

 הודעה בדבר הפקדת תוכנית מפורטת מס':
307-0540542

שם התוכנית: חריש, שכונת "המגף", מתחם 24
והבנייה  התכנון  בחוק   89 סעיף  לפי  הודעה  בזאת  נמסרת 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה 

- חריש מופקדת תוכנית מפורטת מס' 307-0540542 
היתרי בנייה והרשאות: תוכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

ו/או הרשאות 
המתייחסת לתוכניות הבאות:

מס' תוכנית: סוג היחס:  
חריש/1 כפיפות 

חריש/1/ב שינוי 

השטחים הכלולים בתוכנית ומיקומם:
יישוב: חריש
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גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 10121 חלקי חלקות: 9, 141, 225

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי זכויות והוראות הבנייה בשכונת נווה פרדסים 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
4/8/2017 ובילקוט פרסומים 7559, עמוד 8197 בתאריך 2/8/2017 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,1022 ת ד    ,20 הבנים  דרך  בכתובת:  כרכור"  חנה  "פרדס  ובנייה 
טל' 077-9779933 ובמשרדי הועדה המחוזית בכתובת: שד' פלי"ם 
15 ב' חיפה, טל' 04-8616252  כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, 
בימים ובשעות שבהם המשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר 

http://phk bartech-net co il האינטרנט של הועדה בכתובת

אלדד בר-כוכבא  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה פרדס חנה - כרכור  

מחוז מרכז

מרחב תכנון מקומי לוד

הודעה בדבר פרסום הכנת תכנית מתאר לעיר העתיקה 
מס' 406-0503599

והבנייה,  התכנון  לחוק   77 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, בדבר הכנת תכנית למתחם העיר העתיקה לוד 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: לוד

שבזי, רמת אשכול, העיר העתיקה, החשמונאים, מרכז העיר, לוד

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 4548 חלקה: 1 - 101, 103 - 124 בשלמות ו- 102 חלקי

גוש: 5155 חלקה: 1 - 21 בשלמות
גוש: 5156 חלקה: 1 - 16 בשלמות
גוש: 5157 חלקה: 1 - 18 בשלמות
גוש: 5158 חלקה: 1 - 13 בשלמות

גוש: 5731 חלקה:1 – 23 בשלמות
גוש: 5999 חלקה: -1 20 בשלמות

גוש: 6000 חלקה: -1 5 בשלמות
גוש: 3962 מחלקה: 18-25, 27-42, 44, 46 - 48, 51, 56, -58 65, 67, 
 ,126 ,124 - 119 ,117 ,116 ,110-113 ,94-107 ,92 ,91 ,89 ,71-73

130 135-, 137 140-, בשלמות
 ,125  ,82  ,66  ,55  ,53  ,52  ,50  ,49  ,17  ,14  -  12 חלקה:   3962 גוש: 

127 חלקי
גוש: 3973 חלקה: 33 – 33, 37-52, בשלמות

גוש: 3973 חלקה: 25 - 26, 62, 73 חלקי
גוש: 4019 חלקה: 14, 37, 55 בשלמות

גוש: 4019 חלקה: 19, 36, 48 חלקי
גוש: 4020 חלקה: 75, 93 חלקי

גוש: 5290 חלקה: 65 חלקי
גוש שומא: 3952 חלקי
גוש שומא: 3953 חלקי
גוש שומא: 3954 חלקי
גוש שומא: 3955 חלקי
גוש שומא: 3956 חלקי
גוש שומא: 3958 חלקי

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי : מכ / 518 , מכ / מק / 518 / א

כפיפות: תמ"א / 35 , תמ"מ / 6

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ישוב: טירת כרמל - שכונת גלי כרמל

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 12724 חלקה: 28 מגרש: 64 שלם מתכנית: מכ/ 518

מטרת התכנית:
שינוי זכויות והוראות בנוי במגרש 64 

עיקרי הוראות התכנית: 
תוספת 12 יח"ד מעל המותר, סה"כ 92 יח"ד ותוספת 150  א   
מ"ר שטחי שרות עבור ממדי"ם הנדרשים לדירות הנוספות 

לפי סעיף 62א)א()8( לחוק התו"ב  
תוספת 500 מ"ר שטח עיקרי, לפי סעיף 62א)א()16()1( לחוק  ב   

התו"ב  
תוספת 4 קומות מעל המותר, סה"כ 25 קומות, לפי סעיף  ג   

62א)א()4א( לחוק התו"ב  
נגישות  התאמות  לצורך  שירות  שטחי  מ"ר   162 תוספת  ד   

בכפוף לסעיף 151 )ג1( לחוק התו"ב  
ותוספת 400 מ"ר שטחי שירות להשלמת שטח למרחב מוגן   
לפי חוק התגוננות אזרחית בכפוף לסעיף 151 )ג( לחוק התו"ב  
כולל  שטח  וקביעת  למטרה  ממטרה  שרות  שטחי  ניוד  ה   
לשטחי השרות המותרים ללא החלוקה הקיימת בהוראות 

התכנית לפי סעיף 62א)א( )9( לחוק התו"ב  
קביעת קו בנין 0 עבור חדר טרפו' וחדר אשפה לפי סעיף  ו   

62א)א()4( לחוק התו"ב  

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
4/8/2017 ובילקוט פרסומים 7563, עמ' 8410, בתאריך 31/8/2017  

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה מורדות כרמל כורי 2 חיפה, טל' 04-6433400 ובמשרדי 
הועדה המחוזית, מחוז חיפה, כתובת: שד' פל ים 15 - חיפה, 
בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל   ,04-8633427 טלפון: 
ניתן  כן  כמו  לקהל   פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות 
לעיין במסמכי התוכנית באתר האינטרנט של הוועדה המקומית 
www mordotcarmel org, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים 

 www iplan gov il
סמי מלול  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה מורדות כרמל  

מרחב תכנון מקומי פרדס חנה כרכור

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
308-0198606

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 308-0198606 

- שינוי זכויות והוראות הבנייה בנווה פרדסים, פרדס חנה

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי ש/במ/500
שינוי ש/500/א 

שינוי ש/מק/500/ג 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
אגוז  גינת  אתרוג,  רחובות  חנה-כרכור,  פרדס  מקומית:  רשות 

והתחיה 
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ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת מבין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, הצורן 6, 
התנגדות  העתק    09-8603170 טלפון:  נתניה,  ספיר,  ק   אזה"ת 
רח'  )כתובת:  /ערר   המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  לנספח 

הרצל 91, רמלה, טלפון: 08-9788444

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לנספח  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן 
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( 

תשמ"ט-1989 
אינג' אלי דלל  

יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ובנייה נתניה  

מרחב תכנון מקומי פתח תקווה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי לתכנית מתאר מס' 
410-0123661

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה- 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
פתח – תקווה, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 

המרכז, מופקדת תכנית שינוי מתאר מס' 410-0123661

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי 1154 / 2 

שינוי 2000

גושים חלקות:
 גוש: 4042 מחלקה: 805 עד: 805 שלם
 גוש: 4042 מחלקה: 936 עד: 936 שלם

כתובות: 
רחוב: כנסת ישראל מס' בית: 69

מטרות התכנית:
יצירת תכנית להקמת בנין מגורים, הרחבת דרך, הגדלת שטח 

ציבורי פתוח  

הוראות התוכנית :
תוספת יח"ד מ-4 ל-16 ע"פ סעיף 62א)א(8 לחוק תכנון והבנייה     1

תוספת קומות מ-2 קומות ל-6 ע"ע ע"פ סעיף 62א)א(5      2
שינוי קו בנין לכל הקומות: קדמי מערבי מ-5 מ' ל-5 3 מ',     3
צדדי צפוני ודרומי מ-3 מ' ל-4 מ' ע"פ סעיף 62א)א(4 לחוק 

תכנון והבנייה  
לחוק  62א)א(2  סעיף  ע"פ  מ'  ל-15  מ'  מ-14  דרך:  הרחבת     4

תכנון והבנייה   
הגדלת שטח ציבורי פתוח ע"פ סעיף 62א)א(3 לחוק תכנון     5

והבנייה   
בגין  הבנייה  זכויות  לסך  החלקה  משטח   6% של  תוספת     6

שיפור תכנון ע"פ סעיף 62א)א(9 לחוק תכנון והבנייה  
מעל  לבנייה  לקרקע  מתחת  ממפלס  בנייה  זכויות  העברת      7

הקרקע  
חרום  לרכב  מעבר  זכות  של  בדרך  הנאה  זיקת  קביעת     8

לטובת חלקה 937 )ס' 19(  

בבניין  תכנוני  מידע  במח'  בתכנית  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
בימים  בטלפון:03-9053111   מראש  תורים  זימון  ע"פ  העירייה 
לעיין  ניתן  לקהל   פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות 
בתכנית גם באתר של עיריית פתח-תקווה בדר הבאה: הנדסה 
- מרכז מידע תכנוני - איתור תוכניות בניין עיר  כל המעוניין 

גוש שומא: 3590 חלקי
גוש שומא: 3592 חלקי

מטרות התכנית: 
והבנייה  התכנון  לחוק   77-78 סעיפים  לפי  ההודעה  מטרת 

התשכ"ה- 1965:
העתיקה  העיר  למתחם  חדשה  תכנית  הכנת  על  הודעה     1

בלוד בין מטרות התכנית:
הרחבת והארכת דרכים בתוואי מאושר לצורך גישה  א   

למגרשים סמוכים ולדרכים סמוכות 
הגדלת שטחים לצורכי ציבור ב   

שינוי הוראות תוכנית בדבר בינוי ועיצוב אדריכליים ג   
היתרים  בנייה,  היתרי  יינתנו  שלפיהם  תנאים  לקבוע    2
לשימוש בקרקע או אישור תשריט של חלוקת קרקע בתחום 

התכנית במהלך תקופת ההודעה 

עיקרי הוראות התכנית: 
קביעת תנאים ומגבלות להוצאת היתרי בנייה בתחום התכנית 
לתקופה של 3 שנים לפי סעיף 78 לחוק התכנון והבנייה או עד 
בנייה  מניעת  למטרת  מביניהם,  המוקדם  לפי  תוכנית  הפקדת 

בתחום זכות דרך עתידית מוצעת  כמפורט להלן:
לא ינתנו היתרי בנייה להריסה ולבניית מבנה חדש בחלקה     1
הריסתו  או  המבנה  הקמת  כי  הועדה  שוכנעה  אם  אלא 

אינה סותרת את התכנית שבהכנה
העיר  בתחום  חורגים  שימושים  או  הקלות  יותרו  לא     2
העתיקה  בסמכות מהנדסת העיר לאשר שימושים חורגים 

לתקופה של 12 חודשים בלבד 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה לוד, שד' דוד המלך 2, ראש ובמשרדי הועדה המחוזית, 
טלפון:  רמלה,  הממשלה  קריית   ,91 הרצל  כתובת:  מרכז,  מחוז 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל    08-9788444

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל  

יאיר רביבו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה לוד  

מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר תוספת דוח מיקרו אקלים-רוחות 
מתוקן לתכנית מפורטת בהפקדה מס' 408-0404111

נת/מק/20/401/א/-32 צוקי השמורה, עיר ימים
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרד  כי  תשכ"ה-1965 
ועדה  מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  נתניה 
מחוזית מרכז, נמצא נספח מיקרו אקלים-רוחות מתוקן לתכנית 

מופקדת שכבר פורסמה להתנגדויות בעבר 

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם: 
רשות מקומית: נתניה

כתובת: נתן יהונתן פינת אהוד מנור, שכונה: עיר ימים

גושים חלקות:
גוש: 9041, חלקה: 33 

כל המעוניין להתייחס לנספח המתוקן ולנספח זה בלבד, רשאי 
לעיין בנספח המתוקן בימים א,ד,ה, משעה 8:30 עד 11:30 וביום 
ב משעה 12:00 עד 16:00  כל מעוניין בקרקע בבניין הרואה את 
עצמו נפגע על ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 
לחוק, רשאי להגיש התנגדות לעניין נספח מתוקן זה , תוך 60 
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המהווה שינוי לתכנית הבאה:
רצ/22/1

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: ראשון לציון

כתובות: רח' עזרא 18, ראשון לציון 
גושים חלקות בשלמותן:

גוש: 4247, ח"ח: 391

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קו בנין צפוני בהתאם למצב קיים, לתא שטח 101 

הגדלת תכסית מ-30% לקומהל-35% 
העברת זכויות מקומה א לקומת קרקע 

שינוי קו בניין לפי המצויין בתשריט   •
הגדלת תכסית לתא שטח 101 ע"י העברת זכויות מקומה   •

א' לקומת קרקע 
שטח קומת קרקע מ-20 463 מ"ר ל-50 540מ"ר )35%(   •

שטח קומה א' מ-20 463 מ" ל-386 מ"ר )25%(  •

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 17 7 5 
ובילקוט הפרסומים 7551 , עמוד 7982 בתאריך 7,17 23

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים 
www pnim gov il  התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה 
טל'  ראשל"צ,   20 הכרמל  ראשל"צ,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
כתובת:  מרכז,  מחוז  המחוזית,  הועדה  ובמשרדי   03-9547577
הרצל 91, קריית ממשלה, רמלה, טל' 08-9788444  כל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל 

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
413-0385757 - רצ/ מק/3/81/1

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 413-0385757 
תדפיס  מונה   ,25 הוראות:  תדפיס  מונה  מק/3/81/1,  רצ/ 

התשריט: 22 

יחס לתוכניות הבאות: 
מס' תכנית סוג יחס  

רצ/1/1 כפיפות  
רצ/81/1 שינוי  

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: ראשון לציון
שכונה: האירוס רחוב: הרצל

גושים וחלקות:
גוש: 3925, מוסד, חלקי חלקות: 750,756,758

מטרת התכנית:
הסדרת דרך ליציאה משכונת האירוס לשד' הרצל

עיקרי הוראות התכנית:
הארכת דרך בתוואי מאושר וחיבורה לדרך מאושרת על חשבון 
הקטנת שצ"פ ושב"צ לפי סעיפים 62א )א()2( ו–62א)א1()5( לחוק 

התכנון והבנייה 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
14/10/2016 ובילקוט הפרסומים 7362, עמ' 180 בתאריך 26/10/2016

בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 
לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן   , התכנית  ידי  על 
של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת  הודעה 
המקומית לתכנון ובנייה, בניין תפארת העיר רח' שפיגל 3 פ"ת, 
או בדוא"ל:doritm@ptikva org il שעות קבלת קהל: בימים א, 
ג, ה, בשעות: 30 8 – 00 12 , ביום ג' אחה"צ בשעות 00 16 – 00 18 

טלפון- 03-9053111 

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
את  המאמת  עו"ד  תצהיר  ובלווי  הנימוקים  בפירוט  בכתב 
התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן  העובדות 
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי 

עבודתו(, תשמ"ט - 1989 

מרחב תכנון מקומי פתח תקווה

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס' 
410-0163360

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס'  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   תשכ"ה-1965, 

  410-0163360

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 כפיפות 2000 

כפיפות 299

כתובות: 
רחוב: אלמוג 

רחוב: רמ"א מס' בית: 19

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 6191 מחלקה: 9 עד: 9 חלקי

מטרות התוכנית
שינוי בקווי-בניין מתוכנית  

הוראות התוכנית:
מתוכניות  הבנייה  זכויות  את  לשנות  מבלי  בקווי-בניין  שינוי 

תקיפות  לפי סעיף 62 א )א( 4 לחוק התכנון והבנייה  
שינוי קו בניין קדמי דרומי וצפוני מ-5 מטר ל-5 2 מטר  

שינוי קו בניין קדמי מזרחי מ-5 מטר ל-2 מטר  

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
19/8/2016 ובילקוט פרסומים 7314, עמ' 9146, בתאריך 4/8/2016

ניתן לראות התכנית במח' מידע בעירית פ"ת ע"פ קביעת תור 
מראש בטל' 03-9053111 ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז מרכז, 
כתובת: הרצל 91, רמלה, טלפון: 08-9788444 כל המעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל  

אוריאל בוסו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה פתח תקווה  

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

 הודעה בדבר אישור שינוי תכ' מתאר מס' 
רצ/ מק/142/22/1 - 413-0304766

והבנייה,  התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
תשכ"ה-1965, בדבר אישור שינוי תכ' מתאר מס' רצ/מק/142/22/1 
- 413-030476, מונה תדפיס הוראות: 29, מונה תדפיס התשריט: 21
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המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
כפיפות שד/1000/א/1

שינוי משמ/99/שד
שינוי שד/8/433

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: דרום השרון

אורן, מגשימים

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 7233 מחלקה: 57 עד: 57 בשלמות

מטרות התכנית: 
איחוד וחלוקה של מגרשים בהסכמה, כמשמעותם בפרק     1
ג' סימן ז', ובלבד שאין בתכנית שינוי בשטח הכולל של כל 

יעוד קרקע לפי סעיף 62 א )א( 1 
שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית לפי סעיף 62 א )א( 4     2

עיקרי הוראות התכנית: 
ללא  בנחלה  הקרקע  יעוד  מיקום  שינוי   - וחלוקה  איחוד     1

שינוי בשטחים 
שינוי קו בניין: צידי מערבי - 3 מ'  אחורי ל"מגורים בישוב     2

כפרי" - 2 מ' 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
22/5/2015 ובילקוט פרסומים 7050, עמ' 6271, בתאריך 2/6/2015  

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה דרום השרון, קריית המועצה ת"ד 500, נוה ירק 49945 טל' 
03-9000560 ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז מרכז, כתובת: הרצל 
91, קריית הממשלה רמלה, טל' 08-9270170  כל המעוניין רשאי 

לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל  

מוטי דלג'ו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה דרום השרון  

מרחב תכנון מקומי כפר סבא

הודעה בדבר הפקדת תוכנית מפורטת 405-0469692
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  כפר-סבא, 

מרכז, מופקדת תכנית שינוי מתאר מס' 405-0469692 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: כפר סבא

יישוב: כפר סבא, רחוב: הכרמל מס' בית: 68 

גושים וחלקות: 
גוש: 6438, מחלקה: 226 

מטרות התכנית:
 קביעת קו בנין עילי 

עיקרי הוראות התכנית:
62א)א()4(  סעיף  פי  על  מרפסות  לבניית  עילי  בניין  קו  קביעת 

לחוק התכנון והבנייה: 
1   קביעת קו בניין עילי קדמי לרחוב הכרמל ל-2 מ'  

2   קביעת קו בניין צידי ימני )מערבי( ל-2 מ'  

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
הועדה  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
  http://handasa complot co il/ksaba/index htm המקומית 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים 
www pnim gov il  התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה ראשל"צ, הכרמל 20 ראשל"צ, טלפון: 
כתובת:  מרכז,  מחוז  המחוזית,  הועדה  ובמשרדי   03-9547577
כל    08-9788444 טלפון:  רמלה,  ממשלה,  קריית   ,91 הרצל 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל 

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

 הודעה בדבר אישור שינוי תכ' מתאר מס' 
רצ/ מק/1/45/8/1 - 413-0457754

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
 והבנייה, תשכ"ה-1965, בדבר אישור שינוי תכנית מתאר מס' 
 ,14 הוראות:  תדפיס  מונה   ,413-0457754  - מק/1/45/8/1  רצ/ 

מונה תדפיס תשריט:7_

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
רצ/מק/45/8/1 שינוי לתוכנית 

רצ/1/1/יג כפיפות  
רצ/1/1/ג   

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: ראשון לציון

כתובות: סטפן וייז 16,ראשון לציון 

גושים וחלקות בשלמותן:
גוש: 3929, חלקה: 478

עיקרי הוראות התכנית:
הקמת מבנה מגורים חדש בן 7 קומות הכולל 20 יח"ד   •

הגדלת מס' יח"ד מ-8 ל-20 יח"ד   •
תוספת קמות מ-5 ל-7   •

הגדלת ש``טח בנייה עיקרי ב-2 95 מ"ר   •

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 17 8 24 
ובילקוט הפרסומים 7620 , עמוד 886 בתאריך 17 11 1

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים 
www pnim gov il   התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה ראשל"צ, הכרמל 20 ראשל"צ, טלפון: 
כתובת:  מרכז,  מחוז  המחוזית,  הועדה  ובמשרדי   03-9547577
כל    08-9788444 טלפון:  רמלה,  ממשלה,  קריית   ,91 הרצל 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל 
דב צור  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה ראשון לציון  

 מרחב תכנון מקומי דרום השרון

 הודעה בדבר אישור תוכנית מפורטת מס' 
417-0186189

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תוכנית מפורטת מס' 417-0186189 
- איחוד וחלוקה ושינוי קו בניין, נחלה 157, מגשימים - שד/

מק/28/433 
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הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן 
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

תשמ"ט- 1989 

מרחב תכנון מקומי כפר סבא

הודעה בדבר אישור תוכנית מפורטת 405-0504092
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965 , בדבר אישור תוכנית מפורטת מס' 405-0504092 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: כפר סבא

יישוב: כפר סבא, רחוב: אז"ר מס' בית: 24 

גושים וחלקות: 
גוש: 6431, מחלקה: 197, חלקי/שלם: שלם

מטרות התכנית:
שינוי קו בנין לרחוב אזר מ- 5 3 מ' ל 8 1 מ' לפי תשריט על פי 

סעיף 62 א )א( 4  

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קו בנין לרחוב אזר מ- 5 3 מ' ל 8 1 מ' לפי תשריט על פי 

סעיף 62 א )א( 4  

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
21/4/2017 ובילקוט פרסומים 7506, עמ' 6033, בתאריך 15/5/2017 

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
הועדה  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
  http://handasa complot co il/ksaba/index htm המקומית 
כתובת משרדי הועדה המקומית: ויצמן 137, כפר סבא, טלפון: 
 ,91 הרצל  שד'  המחוזית:  הועדה  משרדי  כתובת   09-7649177

רמלה, טלפון: 08-9270170  
צביקה צרפתי  

מ"מ יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה כפר סבא  

מחוז הצפון

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
261-0487025

והבנייה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  אלונים,  בגבעות 

מחוז צפון , מופקדת תכנית מפורטת מס' 261-0487025  

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי לתשריט חלוקה מס' ג / במ / 261

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: מ מ  כפר מנדא

ישוב: כפר מנדא, כפר מנדא, שכונת זוגות צעירים 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 17861 מ חלקה: 12 עד: 12 חלקי
גוש: 17861 מ חלקה: 18 עד: 18 שלם

כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את 
עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן, כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 
לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 ימים ממועד פרסומה של  
הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה 
המקומית לתכנון ובנייה, )לידי מח' תכנון( כתובת: ויצמן 137, כפר 
סבא, טל' 09-7649177  העתק התנגדות יומצא למשרדי הוועדה 

המחוזית )כתובת: שד' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9270170(  

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן 
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

תשמ"ט- 1989 

מרחב תכנון מקומי כפר סבא

הודעה בדבר הפקדת תוכנית מפורטת 405-0538124
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  כפר-סבא, 

מרכז, מופקדת תכנית שינוי מתאר מס' 405-0538124 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: כפר סבא

יישוב: כפר סבא, רחוב: אברהם קרן מס' בית: 7 

גושים וחלקות: 
גוש: 6439, מחלקה: 86, חלקי/שלם: שלם

מטרות התכנית:
1  קביעת זכויות בנייה  

2  קביעת כמות יח"ד  
3  תוספת קומות  

4  קביעת קווי בניין  

עיקרי הוראות התכנית:
תוספת זכויות בנייה עפ"י סעיף 62 א )א(, 16)א( - 20% -    1

4 104 מ"ר  
תוספת 4 יח"ד ל 6 יח"ד מאושרות - סה"כ 10 יח"ד     2

הפיכת קומת עמודים לקומת קרקע ותוספת קומת מסד עד    3
ל- מ+ק++4ג  

מה  כל  על  חלה  תיקוניה  על  כס/1/1  המתאר  תכנית    4
שתוכנית זו לא משנה  

קווי הבניין יהיו:    5
קו בנין צדדי צפוני- מ 2מ' -ל80 1 מ'     
קו בניין קדמי מזרחי -מ5 3 מ'-ל 0 3מ'    

קווי בניין למרפסות-    6
קו בניין קדמי מזרחי - 40 2 מ'    

קו בניין צפוני- 30 1 מ'    

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
הועדה  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
  http://handasa complot co il/ksaba/index htm המקומית 
כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את 
עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן, כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 
לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 ימים ממועד פרסומה של  
הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה 
המקומית לתכנון ובנייה, )לידי מח' תכנון( כתובת: ויצמן 137, כפר 
סבא, טל' 09-7649177  העתק התנגדות יומצא למשרדי הוועדה 

המחוזית )כתובת: שד' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9270170(  
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הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתכמת  היא  שעליהן 
וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי 

עבודתו(, תשמ"ט-1989 

מרחב תכנון מקומי גליל מזרחי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
251-0253377

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 251-0253377 

- מק/455 כפר תבור – הסדרת יעודי קרקע כיכר השומר

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
רשות מקומית: מ מ  כפר תבור

ישוב: כפר תבור 

גושים /חלקות לתכנית:
גוש 17037 )מוסדר(, חלקות: 617, ח"ח: 122

עיקרי הוראות התכנית: 
הרחבת דרך לצורך הסדרת כיכר ע"פ סעיף 62א)א()2( לחוק 

שינוי יעוד משצ"פ לדרך מוצעת

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
09/09/2016 ובילקוט הפרסומים מס' 7345 , טז באלול התשע"ז, 

עמוד 1005, בתאריך 19/09/2016  

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה גליל מזרחי מגדל השעון ת ד  515 כפר תבור ובמשרדי 
הועדה המחוזית, כתובת: ק  הממשלה ת ד  595 נצרת עילית, 
בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל   ,04-6508555 טלפון: 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל  

 מרחב תכנון מקומי גליל מזרחי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
251-0311431

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 251-0311431 , 

גרסת: הוראות__16__ תשריט__11___

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 ג / 12417 
 ג / 19079

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
5781 000

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 16621 חלקי מחלקה: 126 עד: 126 שלם
גוש: 16621 חלקי מחלקה: 127 עד: 127 שלם

עיקרי הוראות התכנית: 
לצורך  הקיים  המשק  מבנה  אזור  להרחבת  וחלוקה  איחוד 

הרחבת הרפת הקיימת ללא הסכמת כל הבעלים  

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
13/7/2016 ובילקוט פרסומים 7400, עמ' 1501, בתאריך 13/12/2016  

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה גליל מזרחי מגדל השעון,ת ד  515 כפר תבור ובמשרדי 

עיקרי הוראות התכנית: 
הקטנת קווי בניין, הגדלת תכסית קרקע  

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעונין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים לקהל  כל מעונין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פירסומה  ממועד  יום   60 תוך 
הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה 
"גבעות אלונים" שפרעם ת ד  505 , טלפון : 04-9502021, העתק 
נצרת  כתובת:   ( המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

עילית ת ד  595 טלפון : 04-6508508 ( 

הוגשה  כן  אם  אלא  תדון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  פרוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989  

אמין ענבתאוי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה גבעות אלונים  

מרחב תכנון גליל מזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
251-0499251

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  מזרחי,  גליל 
צפון מופקדת תכנית מפורטת מס': 251-0499251 גרסת הוראות 

8 תשריט 5

המהווה שינוי לתכניות הבאות : 
שינוי ג / 10518

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ישוב : כפר תבור

שטח התכנית : 000 551 מ"ר

גושים וחלקות: 
גוש: 17037 חלקי מחלקה: 770 עד: 770 שלם

מטרת התכנית : 
קווי  ושינוי  דיור  יחידת  תוספת  ידי  על  קיים  מבנה  הסדרת 

הבניין עפ"י הקיים

עיקרי הוראות התכנית :
 תוספת יחידת דיור עפ"י סעיף 62א)א(8

 שינוי קווי בניין עפ"י סעיף 62א)א(4

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעונין  כל 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעונין  כל  לקהל   פתוחים  האמורים 
וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פירסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה 
גליל מזרחי, מגדל השעון ת"ד 515 כפר תבור העתק התנגדות 
יומצא למשרדי הוועדה המחוזית )כתובת: שדרות מעלות יצחק 

29 מבנה סיטי 1 ת ד 595 נצרת עילית 17000, טל' 04-6508555( 
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מרחב תכנון מקומי מעלות - תרשיחא

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
223-0445148

התשכ"ה-1965  והבנייה  התכנון  לחוק   102 לסעיף  "בהתאם 
מעלות  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  בזאת  מודיעת 
לתכנית  התנגדויות  להגשת  המועד  הארכת  על   תרשיחא 

223-0445148 עד לתאריך 18 01 15"
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  מעלות-תרשיחא, 

מחוז צפון מופקדת תכנית מפורטת מס': 223-0445148

המהווה שינוי לתכניות הבאות : 
 ג / 13342 
 ג / 16653 

הקלה מ- ג / 20350

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :
רשות מקומית: מעלות-תרשיחא

ישוב : מעלות תרשיחא 
שטח התכנית : 000 130012

גושים וחלקות בשלמותן:
גוש 18405 חלקות: 5,6,7, 12

גוש 18406 חלקות: 14,15,16, 18, 19,20, 21, 28,30, 35,36, 37

גושים וחלקי חלקות:
גוש: 18405 ח"ח: 2,4,8,9

גוש: 18406 ח"ח 12,13,17,22,2324,26,27,29,31,32,33,4,38 

מטרת התכנית : 
62א  סעיף  עפ"י  הבעלים  הסכמת  ללא  מחדש  וחלוקה  איחוד 

לחוק לתכנית ג/20350 המאושרת  

עיקרי הוראות התכנית :
איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמה עפ"י סעיף 62א )א( 1    o 

 o  הארכת דרך לצורך גישה למגרשים עפ"י סעיף 62א )א( 2  
הגדלת שטחים לצרכי ציבור עפ"י סעיף 62א )א( 3    o 

שינוי קווי בנין בשטח התכנית לפי המצב הקיים והמתוכנן   o 
בשטח עפ"י סעיף 62א )א( 4  

קביעת גובה הבניינים ומס' הקומות שמותר להקים בבניין,   o 
ומתן הנחיות למדידת הגובה עפ"י סעיף 62א )א( 4א  

שינוי הוראות בדבר גודל שטח מגרש שמותר להקים עליו   o 
בנין עפ"י סעיף 62א )א( 7  

הגדלת תכסית הקרקע בשטח התכנית עפ"י סעיף 62א)א( 9    o 

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעונין  כל 
האמורים פתוחים לקהל  כל מעונין בקרקע, בבניין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מעלות- ובנייה,  לתכנון  מקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 

המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  התנגדות  העתק  תרשיחא  
)כתובת: מעלה יצחק 29, נצרת עלית, טלפון: 04-6508503( 

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתכמת  היא  שעליהן 
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

תשמ"ט-1989 

הועדה המחוזית, כתובת :שדרות מעלות יצחק 29 מבנה סיטי 
1, ת ד  595 נצרת עילית  טלפון: 04-6508555 כל המעונין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל  

אבי קרמפה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה גליל מזרחי  

מרחב תכנון מקומי כרמיאל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
208-0500553

והבניה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה 
צפון,  מחוז  ובניה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  כרמיאל, 
 701B מגרש   -  208-0500553 מספר  מפורטת  תכנית  מופקדת 
אזור התעשיה המזרחי - כרמיאל - שינוי הוראות בניה  גרסת 

הוראות 3 תשריט 2 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 ג/4132
 ג/2503

שינוי כר/מק/6/199
שינוי ג/בת/199

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: כרמיאל

כרמיאל

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש:  18844 מחלקה:    1 עד:    1 חלקי
גוש:  18844 מחלקה:    8 עד:    8 חלקי

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי קו בניין צידי ימני בתא שטח 701B לטובת שטחי שירות 

ושטחים עיקריים 

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים  לקהל  כל מעוניין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  יום   60 תוך 
הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה 
כרמיאל, שד' קק"ל 100 , טלפון: 04-9085674  העתק ההתנגדות 
 - הממשלה  קריית  )כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא 

נצרת עילית , טלפון: 08-6508508(  

הוגשה  כן  אם  אלא  תדון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  פרוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989   

עדי אלדר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה כרמיאל  



3707 ילקוט הפרסומים 7655, ט' בטבת התשע"ח, 2017 12 27 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: ע  מעלות תרשיחא

ישוב: מעלות

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 21065 מ חלקה: 40 עד: 40 שלם

מטרת התכנית: 
חלוקה של מגרש קיים לשני מגרשים , הגדלת מס יחידות דיור, 
יחידות  למס'  בהתאם  המגרש  בתכום  חניה  מקומות  הסדרת 

דיור הגדלת מס' קומות לפי המותר בהקלה 

עיקרי הוראות התכנית :
יחידת  יהיה   1 מס  חדש  במגרש  מגרשים  לשני  יחולק  המגרש 
דיור אחת ובמגרש חדש מס 2 יהיו שני יחידות דיור לכל יחידת 
פי  אל  המגרש  בתכום  אחד  לרכב  מקורה  לא  חניה  יהי  דיור 
תשריט הגדלת מס' קומות לפי המותר בהקלה התכנית מחייבת 
לנספח  בהתאם  מס'2  חדש  במגרש  מלא"טים  שני  של  בנייה 
בינוי בנספח בינוי המצורף לתכנית החלק המחייב הוא: בנייה 
של מלא"ט לכל יחידת דיור חדשה החלק המנחה: הוא תכנון 

מלא"ט מפורט מבחינה של גודלו צורתו וכו'  
תכנון סופי של מלא"טים חדשים יהיה בהתאם לבדיקה ואישור 

של מהנדס פיקוד הערף 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
17/2/2017 ובילקוט פרסומים 7455, עמ' 3863, בתאריך 22/2/2017  

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעונין  כל 
במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית  לקהל   פתוחים  האמורים 
גוריון  בן  "מעלות-תרשיחא"  ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה 
1, מעלות טלפון: 04-9578706 ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז 
צפון כתובת: מעלה יצחק 29, נצרת עלית, טלפון: 04-6508503 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 

האמורים פתוחים לקהל 

מרחב תכנון מקומי מעלות - תרשיחא

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
223-0363499

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965, בדבר אישורתכנית מפורטת תכנית מפורטת מס' 

223-0363499

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
תואם ג / 13342 

תיקון ל- ג / 13876 
תואם ג / 16653

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: ע  מעלות תרשיחא

ישוב: מעלות, הרב משאט 105 , מעלות-תרשיחא

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 18595 מ חלקה: 23 עד: 23 שלם

מטרת התכנית: 
שינוי קו בניין בהתאם למבנה קיים   

עיקרי הוראות התכנית :
שינוי בקו בניין - כפי המסומן בתשריט סעיף חוק 62א )א( 4, על 

מנת לתחום את כל המבנה הקיים   

מרחב תכנון מקומי מעלות - תרשיחא

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
223-0498972

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  מעלות-תרשיחא, 

מחוז צפון מופקדת תכנית מפורטת מס': 223-0498972

המהווה שינוי לתכניות הבאות : 
 ג / 13342 
 ג / 16653 

הקלה מ- ג / 5419

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :
רשות מקומית: מעלות-תרשיחא

ישוב : מעלות, רח' : הנורית 18 
שטח התכנית : 000 540

גושים וחלקות: 
גוש 18391, חלקה: 4, חלקה: 9 

מטרת התכנית : 
לגליזציה למבנה קיים  

הסדרת קווי בנייה 
הסדרת יחידת אירוח קיימת  

הגדלת אחוזי בנייה במסגרת סמכות וועדה מקומית  

עיקרי הוראות התכנית :
1  שינוי קווי בנייה על פי סעיף חוק 62א )א( סעיף קטן 4  

2  הוספת יחידת אירוח על פי סעיף חוק 62א )א( סעיף קטן 11 

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעונין  כל 
האמורים פתוחים לקהל  כל מעונין בקרקע, בבניין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מעלות- ובנייה,  לתכנון  מקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 

המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  התנגדות  העתק  תרשיחא  
)כתובת: מעלה יצחק 29, נצרת עלית, טלפון: 04-6508503( 

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתכמת  היא  שעליהן 
וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי 

עבודתו(, תשמ"ט-1989 

מרחב תכנון מקומי מעלות - תרשיחא

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
223-0247783

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965, בדבר אישורתכנית מפורטת תכנית מפורטת מס' 

223-0247783

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
תואם 2 / 53 / 12 

תיקון ל- ג / 13342 
תואם ג / 16653 

תיקון ל- ג / במ / 62
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המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
כפיפות ג/18647

שינוי ג/12185
שינוי ג/12567

שינוי 215-0285163
שינוי 215-0439190

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: עפולה

וולפסון וולפסון, עפולה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 16682 חלקי חלקות: 1, 2

עיקרי הוראות התכנית: 
הרחבת שטח מבני ציבור

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
11/08/2017 ובילקוט פרסומים 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 04-6520341 טל'  עפולה   ,47 יהושוע  רחוב  עפולה,  ובנייה 
ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז צפון, כתובת: קריית הממשלה 
- משרד הפנים נצרת עלית, טל' 04-6508508  כל המעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל  

שלמה מליחי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה עפולה  

מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי אילת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
 602-0527325

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ובמשרדי  ב"ש  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  אילת  המקומית   הועדה 
מס'  תכנית  הוראות  כל  חלות  זו  תכנית  על   602-0527325

214/03/2 , 2/מק/417 למעט השינויים הכלולים בתכנית זו 

שטח התכנית: 395 0

מקום:
גוש: 40130 חלקה: 96 מגרש 192 רובע 6 באילת 

המבקשים: 
רויטל ניוסטד
 עומר ניוסטד
 עמית ניוסטד

 נעה ניוסטד
 עידן ניוסטד 

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קו בניין לבריכה וחדר מכונות בגבול עם מגרש שכן     1

ל- 1 מ', מותר 2 מ' לפי סעיף 62א)א( סעיף קטן 4 
תוספת זכויות בנייה 50 מ"ר לשטח עיקרי  מותר 180 מ"ר ,     2

מוצע 230 מ"ר לפי סעיף 62א)א 916)א()2( 
מעל  ומצללה  מרפסת  לצורך   0 ל-  מ'   2 מ  בניין  קו  שינוי     3

החניה המקורה לפי סעיף 62א)א( סעיף קטן 4 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
1/7/2016 ובילקוט פרסומים 7393, עמ' 1289, בתאריך 6/12/2016  

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעונין  כל 
במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית  לקהל   פתוחים  האמורים 
גוריון  בן  "מעלות-תרשיחא"  ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה 
1, מעלות טלפון: 04-9578706 ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז 
צפון כתובת: מעלה יצחק 29, נצרת עלית, טלפון: 04-6508503, 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 

האמורים פתוחים לקהל 

שלמה בוחבוט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה מעלות תרשיחא  

 מרחב תכנון מקומי עפולה

 הודעה בדבר הפקדת תוכנית מפורטת מס' 
215-0506758

והבנייה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
צפון,  מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  עפולה, 
אחוזי  תוספת   -  215-0506758 מס'  מפורטת  תוכנית  מופקדת 

בנייה - שמשון מוסא זדה  הוראות - 2 תשריט-3 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
כפיפות ג/12567

שינוי ג/11188
שינוי ג/20588

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: עיריית עפולה- וועדה מקומית

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 16761 חלקות במלואן: 40

עיקרי הוראות התכנית: 
תוספת אחוזי בנייה עפ"י סעיף 62א)א(16

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים לקהל  כל מעוניין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  יום   60 תוך 
הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה 
- עפולה, רחוב יהושוע 47 , עפולה טלפון: 04-6520341  העתק 
קריית  )כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

הממשלה - משרד הפנים נצרת עלית , טלפון: 04-6508508(  

הוגשה  כן  אם  אלא  תדון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  פרוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989  

 מרחב תכנון מקומי עפולה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
215-0432534

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 215-0432534 
- הרחבת שטח ציבורי ברחוב וולפסון  הוראות - 7 תשריט - 4
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המבקש: משה בן ניסן

שטח התכנית: 463 0דונם

מיקום: 
מגרש : 332 שחמון 6 באילת גוש:40129 חלקה:82

עיקרי הוראות התכנית: 
קו בניין לבריכה וחדר מכונות עפ"י סעיף 62 א' )א( סעיף     1

קטן 4 
מאושר: 2 מטר  

מוצע: 1 מטר לבריכה וקו אפס לחדר מכונות   
שינוי קו בנין נקודתי עפ"י סעיף 62 א' )א( סעיף קטן 4    2

מאושר קו בניין צידי ימני: 2 מטר  
מוצע: קו אפס נקודתי לפי המסומן בתשריט לצורך הקמת   

מרפסת מקורה במצללה על גג החניה 
תוספת זכויות בנייה עפ"י סעיף 62א)א( 16)א()2(    3

מושר שטח עיקרי :180 מ"ר  
מוצע 230 מ"ר  

תוספת זכויות בנייה למפלס הכניסה עפ"י סעיף 62 א)א(     4
סעיף קטן 15 

מוצע: 20 מ"ר לטובת שטחי שירות כגון ממ"ד מחסן וחדר   
שירות 

שינוי מפלס ה 00 0 עפ"י סעיף 62א)א( סעיף קטן 5     5
מאושר: +00 85  

מוצע: +90 86  
תוספת קומה עפ"י סעיף 62 א )א( סעיף קטן 9   6

מאושר: 2 קומות  
מתחת  אחת  וקומה  הכניסה  מפלס  מעל  קומות   2 מוצע:   

למפלס הכניסה, סה"כ 3 קומות 

בתאריך7/17  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
ובילקוט הפרסומים 7524 התשע"ו עמ' 6687 בתאריך _17 6 12

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובמשרדי   08-6367114/5 טל:   ,88000 אילת   ,14 ת"ד  ובנייה, 
הועדה המחוזית מחוז דרום ברח' התקווה 4, ת"ד 68, באר שבע 
בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   08  6263820- טל:   84100

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל 

 מרחב תכנון מקומי אילת

  הודעה בדבר אישור תוכנית מפורטת מס': 
602-0495465

נמסרת בזה הודעה , בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס'602-0495465 
ו–214/03/2  _2/מק/417  מס'  מפורטת  לתכנית  כפופה  זו  תכנית 

על כל הוראותיה , למעט השינויים הכלולים בתכנית זו 

המבקש: כהן אלעזר

שטח התכנית: _ 494 0 דונם

מיקום: 
מבנה צמוד קרקע במגרש 387, גוש 40127, חלקה 7,שכ' שחמון, 

רובע 6 אישור תכנית

התכנית פורסמה להפקדה ביום 06/07/2017 ופורסמה בי פ מס' 
7543 ביום 17 7 11 ביום 30/07/17 נקבעה שאינה טעונה אישור 

השר לפי סעיף 118 לחוק 

מגרש  עם  בגבול   - מכונות  וחדר  לבריכה  בניין  קן  שינוי     1
שכן ל- 1 מ', מותר 2 מ' לפי סעיף 62א)א(4

במפלס  שינוי  ללא  סעיף 62א)א( 9  לפי  מרתף  קומת  תוספת     4
ה00 0 והגובה האבסולוטי של המבנה עפ"י תכנית 2/מק/417

ממד  לטובת  קרקעים  תת  שירות  שטחי  מ"ר   15 תוספת    5
ואחסנה לפי סעיף 62א )א( סעיף קטן 15

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית , בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל  כל המעוניין בקרקע , בבניין או בכל 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית , וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק , רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים , למשרדי הועדה מקומית אילת  כתובת- רח' חטיבת 
הנגב, ת"ד 14, אילת, טל' 08-6367114  העתק ההתנגדות יומצא 
למשרדי הועדה המחוזית מחוז הדרום  כתובת - רח' התקווה 

4, ת ד  68 באר- שבע 84100 טלפון: 08-6263820

ההתנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
בכתב ובפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות 
והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן 
 ,  ) עבודתו  וסדרי  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי 

תשמ"ט - 1989 

 מרחב תכנון מקומי אילת

 הודעה בדבר אישור תוכנית מפורטת מס' 
602-0319384

נמסרת בזה הודעה , בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 602-0319384 
תכנית זו כפופה לתכנית מפורטת מס' 49/101/02/2 , 92/101/02/2 

על כל הוראותיה , למעט השינויים הכלולים בתכנית זו 

in on the park eilat ltd :המבקש

שטח התכנית: 552 9 דונם 

מיקום : 
באילת גוש:40040 חלקי חלקה: 1

עיקרי הוראות התכנית: 
ניוד 620 מ"ר שטח עיקרי מתת יעוד מגורים מיוחד לתת יעוד 

תיירות 
מגורים: מאושר 5000 מ"ר, מוצע 4,380 מ"ר 

מלון: מאושר 8000 מ"ר מוצע 8,620מ"ר, בסמכות מקומית עפ"י 
סעיף קטן 62 א' )א(

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך17 11 16 
בתאריך   1353_ עמוד  התשע"ו   7620 מס'  הפרסומים  ובילקוט 

16/11/17_

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובמשרדי   08-6367114/5 טל'   ,88000 אילת   ,14 ת"ד  ובנייה, 
הועדה המחוזית מחוז דרום ברח' התקווה 4, ת"ד 68, באר שבע 
בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   08-6263820 טל:   ,84100

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל 

 מרחב תכנון מקומי אילת

 הודעה בדבר אישור תוכנית מפורטת מס'
 602-0399840

נמסרת בזה הודעה , בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 602-0399840 
תכנית זו כפופה לתכנית מפורטת מס' 214/03/2 2/מק/417 על 

כל הוראותיה , למעט השינויים הכלולים בתכנית זו 
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גושים וחלקות:
גוש : 40130, חלקה 30 

עיקרי הוראות התכנית: 
 360 מותר  עיקרי   לשטח  30מ"ר  של  בנייה  זכויות  תוספת    1

מ"ר, מוצע 390 מ"ר לפי סעיף 62א )א( 16)א()2( בחוק 
שינוי יעוד ממגורים א' למגורים ב' - השינוי נובע מעדכון    2

לנוהלי המבא"ת 
תוספת קומת מרתף לפי סעיף 62א )א(9 בחוק    3

שינוי חלוקת שטחי הבנייה לפי סעיף 62א )א( בחוק     4

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך17 11 02, 
ובילקוט הפרסומים 7604 התשע"ז עמוד 546, בתאריך 17 10 23 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובמשרדי   08-6367114/5 טל'   ,88000 אילת   ,14 ת"ד  ובנייה, 
הועדה המחוזית מחוז דרום ברח' התקווה 4, ת"ד 68, באר שבע 
בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   08-6263820 טל:   ,84100

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל 

משה אלמקייס  
מ"מ יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה אילת  

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מס' 605-0421388
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ובנייה,  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965 
מופקדת תכנית המהווה שינוי תכנית מפורטת הנקראת תכנית 

מס' 605-0421388 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
5 / במ / 72 / 2 שינוי

 5 / במ / 72 שינוי

השטחים הכלולים בתכנית ומקום: 
ישוב: באר שבע, שכונה:נווה זאב רחוב: אנדה עמיר מס': 60 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 38166 מחלקה: 39 עד: 39 שלם
גוש: 38166 מחלקה: 55 עד: 55 חלקי

מטרת התכנית: 
שינוי לתוכניות מס' 5/במ/72 ו-5/במ/2/72 במגרש מגורים חד 
נווה   ,60 עמיר  אנדה  ברח'   A43 מס'  משותף  קיר  עם  משפחתי 

מנחם  על ידי 
לפי  מ"ר  ל-206  מ"ר  מ-151  בנייה  זכויות  סה"כ  הגדלת     1

סעיף 62א )א1( )1( )א( )1(  
שטח עיקרי: מ-130 מ"ר ל-165 מ"ר     - 

שטחי שירות: מ-21 מ"ר ל-41 מ"ר )עבור סככת רכב    - 
21 מ"ר, ממ"ד 12 מ"ר ומחסן 8 מ"ר(  

שינוי תכסית מרבית לפי סעיף 62א )א( )9(      2
שינוי הוראות בדבר בינוי לפי סעיף 62א )א( )5(      3

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעונין  כל 
בכל  או  בבניין   , בקרקע  מעונין  כל   , לקהל  פתוחים  האמורים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית , וכן 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
חודשיים מיום פרסומה של הודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרד הועדה המקומית לתכנון ובנייה  כיכר מנחם 

בגין 1 ת ד  15 באר – שבע, טל' : 6463656 : 08

תוספת זכויות בנייה של 50 מ"ר לשטח עיקרי  מותר 189     2
מ"ר , מוצע 230 מ"ר לפי סעיף 62א)א(16 )א()2(

שינוי קו בניין מ- 0 2מ' , ל- 0 - לצורך מרפסת ומצללה -     3
מעל לחנייה מקורה  לפי סעיף 62א)א(4

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
06/07/2017 ובילקוט הפרסומים מס' 7543 התשע"ז, עמוד 668 

בתאריך 12/6/2017

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובמשרדי   08-6367114/5 טל:   ,88000 אילת   ,14 ת"ד  ובנייה, 
הועדה המחוזית מחוז דרום ברח' התקווה 4, ת"ד 68, באר שבע 
בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   08  6263820- טל:   84100

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל 

 מרחב תכנון מקומי אילת

  הודעה בדבר אישור תוכנית מפורטת מס' 
602-0460311

נמסרת בזה הודעה , בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 602-0460311 
כל  על   8/105/03/2 מס'  מפורטת  לתכנית  כפופה  זו  תכנית 
הוראותיה , למעט השינויים הכלולים בתכנית זו  גרסת הוראות 

תכנית 13 גרסת תשריט 5

המבקש: אלקוד נכסים 92 בע"מ 

שטח התכנית: _800 1 דונם

מיקום: 
רחוב הבורסקאי 14 אזור התעשייה אילת 

גושים וחלקות:
גוש 40029 חלק מחלקות 3 ו – 4, מגרש 81

עיקרי הוראות התכנית: 
תוספת של 252 מ"ר )% 14 ( סעיף 62 א )א( 16 )א()1( לפי     1

תוספת של % 20 בקיזוז של % 6 הקלה 
קביעת תנאים למתן היתר בנייה      2 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 4/5/17, 
ובילקוט הפרסומים 7508, התשע"ז, עמ' 6103, בתאריך 18/5/17

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובמשרדי   08-6367114/5 טל'   ,88000 אילת   ,14 ת"ד  ובנייה, 
הועדה המחוזית מחוז דרום ברח' התקווה 4, ת"ד 68, באר שבע 
בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   08-6263820 טל:   ,84100

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל 

 מרחב תכנון מקומי אילת

  הודעה בדבר אישור תוכנית מפורטת מס' 
602-0525568

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 602-0525568, 
 ,214/03/2 2/מק/417,  מס'  מפורטת  לתכנית  כפופה  זו   תכנית 
הכלולים  השינויים  למעט   , הוראותיה  כל  על    602-0173708

בתכנית זו  מונה תדפיס 6, תשריט 4

המבקש: יוסף עמר 

שטח התכנית: 425 0 דונם 

מיקום: 
רחוב : אח"י אילת 92 , רובע 6 , שחמון , אילת
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גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 38029 מחלקה: 48 עד: 48 שלם

גוש: 38029 מחלקה: 118 עד: 118 חלקי
גוש: 38029 מחלקה: 164 עד: 164 חלקי

מטרת התכנית: 
 99 מס'  במגרש   7/108/03/5  ,85/108/03/5 מס'  לתכניות  שינוי 
ברח'   10/2 מס'  בית  להריסת  א'  מגורים  באזור  דו-משפחתי 

חומה ומגדל וקביעת הנחיות לבניית בית חדש על ידי: 
ל-  מ"ר   343 9 מ-  לבנייה  המותר  השטח  סה"כ  הגדלת     1
המסומן   10/2 מס'  בית  עבור  בנייה  לתוספת  מ"ר   471 95
בתשריט בסימון "הנחיות מיוחדות" לפי סעיף 62א)א1()1(

)א()1( כמפורט להלן: 
למטרה עיקריית מ- 9 243 מ"ר ל- 95 341 מ"ר )הוספת 05 98  א   
מ"ר לבית מס' 10/2 - סה"כ שטח עיקרי 220 מ"ר לבית מס' 

  )10/2
למטרת שרות מעל מפלס הכניסה הקובעת 100 מ"ר ללא  ב   
 60 0 רכב  סככות  24מ"ר,  ממדים  0 16מ"ר,  )מחסנים  שינוי 

מ"ר( לשתי יח"ד  
הוספת שטחי שרות תת-קרקעיים בהיקף של 30 מ"ר לבית  ג   

מס' 10/2 לפי סעיף 62א)א()15(  
שינוי קווי בניין לפי סעיף 62א )א( )4(      2

הגדלת תכסית קרקע מירבית לפי סעיף 62א )א( )9(      3
קביעת הנחיות להריסה לבית מס' 10/2 לפי סעיף 62א)א()19(      4
סעיף  לפי   2 קומות  מס'  קביעת   - המבנה  בגובה  שינוי     5

62א)א()4א(  

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
4/8/2016 בילקוט פרסומים 7312, עמ' 9088, בתאריך: 1/8/2016

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה ככר מנחם בגין 2 ת ד 15, באר – שבע טל:6463650 : 08 

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מס' 605-0369611
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

תשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מס' 605-0369611 

המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס': 
שינוי 5 / 03 / 115 / 43 
שינוי 5 / 03 / 115 / 47 

השטחים הכלולים בתכנית ומקום: 
ישוב: באר שבע, נאות-לון רח' עכו 32 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 38324 מחלקה: 16 עד: 16 שלם
גוש: 38324 מחלקה: 73 עד: 73 חלקי

 גוש: 38324 מחלקה: 82 עד: 82 חלקי

מטרת התכנית: 
 שינוי לתוכנית מס' 47/115/03/5 במגרש מגורים משותף בן 4 

יח"ד צמודות קרקע מס' 206, ברח' עכו 32/3, נאות לון  על ידי 
הגדלת סה"כ זכויות בנייה מ-6 892 מ"ר ל-8 913 מ"ר לפי סעיף 

62א )א1( )1( )א( )1(  
מ"ר  ל-6 572  מ"ר  ליח"ד(  מ"ר  )כ-140  מ-4 559  עיקרי:  שטח 

)2 153 מ"ר ליח"ד מס' 3 וכ-140 מ"ר ליח"ד מס' 1, 2 ו-4(  
שטחי שירות מעל הכניסה הקובעת: מ-132 מ"ר )33 מ"ר ליח"ד( 
ל-140 מ"ר )35 מ"ר ליח"ד( )עבור סככת רכב 15 מ"ר, מקלט 12 

מ"ר ומחסן 8 מ"ר(  

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  לא  תתקבל,  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן 
 ,) עבודתו  וסדרי  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  סדרי   (

תשמ"ט – 1989  

 מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מס' 605-0479568
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ובנייה,  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965 
 " הנקראת  מפורטת  תכנית  שינוי  המהווה  תכנית  מופקדת 

תכנית מס' 605-0479568 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
5 / 03 / 115 / 47 כפיפות

השטחים הכלולים בתכנית ומקום: 
ישוב: באר שבע, שכונה: נאות-לון רחוב: תמנע מס': 9 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 38319 מחלקה: 29 עד: 29 שלם

מטרת התכנית: 
שינוי לתוכנית מס' 47/115/03/5 במגרש מגורים חד משפחתי 

מס' 507, ברח' תמנע 9, שכונת נאות לון  על ידי 
לפי  מ"ר  ל-469  מ"ר  מ-8 408  בנייה  זכויות  סה"כ  הגדלת     1

סעיף 62א )א1( )1( )א( )1(  
שטח עיקרי: מ-8 214 מ"ר ל-270 מ"ר     - 

שטחי שירות מעל קומת הכניסה הקובעת: מ-33 מ"ר    - 
מ"ר   10 מקלט  מ"ר,   20 רכב  סככת  )עבור  מ"ר  ל-38 

ומחסן 8 מ"ר(  
שטחי שירות מתחת לקומת הכניסה הקובעת: 161 מ"ר,    - 

ללא שינוי  
קביעת קווי בניין עבור שטחי שירות לפי סעיף 62א )א( )4(      2

הגדלת תכסית מרבית לפי סעיף 62א )א( )9(      3

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעונין  כל 
בכל  או  בבניין   , בקרקע  מעונין  כל   , לקהל  פתוחים  האמורים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית , וכן 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
חודשיים מיום פרסומה של הודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרד הועדה המקומית לתכנון ובנייה  כיכר מנחם 

בגין 1 ת ד  15 באר – שבע, טל' : 6463656 : 08

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  לא  תתקבל,  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן 
 ,) עבודתו  וסדרי  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  סדרי   (

תשמ"ט – 1989  

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מס' 605-0315648
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

תשכ"ה – 1965, בדבר אישור תכנית מס' 605-0315648 

המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס': 
שינוי 7/108/03/5 שינוי 85/108/03/5 

השטחים הכלולים בתכנית ומקום: 
 ישוב: באר שבע, רח' חומה ומגדל 10 
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מטרת התכנית: 
 ,B54 מס'  במגרש  5/במ/4/75   , /במ/75   5 מס'  לתוכנית  שינוי 
נווה  שכ'   ,24 רות  ברח'  משותף,  קיר  עם  קוטג'ים  של  מגורים 

מנחם, באר שבע, ע"י: 
הגדלת סה"כ זכויות בנייה מ–151 מ"ר ל–219 מ"ר לפי סעיף     1

62א )א1( )1( )א( )1(  
שטח עיקרי: מ-130 מ"ר ל-169 מ"ר     - 

ל–50  מ"ר  מ–21  הקובעת  הכניסה  מעל  שירות:  שטחי    -
מ''ר )עבור סככת רכב 15 מ"ר, ממ"ד 15 מ"ר, מחסן 8 

מ"ר וחלל בעליית הגג 12 מ''ר(  
קביעת תכסית מרבית ל-54% לפי סעיף 62א )א( )9(      2

שינוי וקביעת קווי בניין עבור שטחי שרות לפי סעיף 62א )א()4(      3
שינוי בינוי לפי סעיף 62א)א( )5(      4

בתאריך:  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
1/9/2017, בילקוט פרסומים 7559, עמ' 8216, בתאריך: 2/8/2017

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה ככר מנחם בגין 2 ת ד 15, באר שבע טל:6463650 : 08 

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מס' 605-0518282
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

תשכ"ה – 1965, בדבר אישור תכנית מס' 605-0518282 

המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס': 
שינוי 5 / במ / 72 

שינוי 5/במ/4/75

השטחים הכלולים בתכנית ומקום: 
ישוב: באר שבע, יוכבד בת מרים 21 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 38380 מחלקה: 44 עד: 44 חלקי
גוש: 38381 מחלקה: 11 עד: 11 שלם

מטרת התכנית: 
 ,A223 '5/במ/4/75 במגרש מס , שינוי לתוכנית מס' 5 /במ/72 
מגורים של קוטג'ים עם קיר משותף, ברח' יוכבד בת מרים 21, 

שכ' נווה מנחם, באר שבע, ע"י: 
הגדלת סה"כ זכויות בנייה מ–151 מ"ר ל–186 מ"ר לפי סעיף     1

62א )א1( )1( )א( )1(  
שטח עיקרי: מ-130 מ"ר ל-155 מ"ר    -

ל–31  מ''ר  מ–21  הקובעת  הכניסה  מעל  שירות:  שטחי    -
קיים  לפי  מ''ר   8 מ''ר,ממ''ד   15 רכב  סככת  )עבור  מ''ר 

בהיתר, מחסן 4 מ''ר וגגון כניסה 4 מ''ר(  
הגדלת תכסית מרבית מ–45% ל–47% לפי סעיף 62א )א( )9(      2
סעיף  לפי  שרות  שטחי  עבור  בניין  קווי  וקביעת  שינוי     3 

62א )א()4(  
שינוי בינוי לפי סעיף 62א)א( )5(      4

בתאריך:  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
11/8/2017 בילקוט פרסומים 7559, עמ' 8216, בתאריך 2/8/2017

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה ככר מנחם בגין 2 ת ד 15, באר – שבע טל:6463650 : 08 

טל אל-על  
יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ובנייה באר שבע  

מ"ר   50 3( מ"ר   201 2 הקובעת:  לכניסה  מתחת  שירות  שטחי 
ליח"ד(, ללא שינוי  

בתאריך:  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
1/6/2017 בילקוט פרסומים 7515, עמ' 6337, בתאריך: 1/6/2017

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה ככר מנחם בגין 2 ת ד 15, באר שבע טל:6463650 : 08 

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מס' 605-0404681
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

תשכ"ה – 1965, בדבר אישור תכנית מס' 605-0404681 

המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס' : 
שינוי 5 / במ / 82 

השטחים הכלולים בתכנית ומקום: 
ישוב: באר שבע, עדני שלמה 49 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 38325 מחלקה: 3 עד: 6 שלם

גוש: 38325 מחלקה: 72 עד: 73 חלקי 
גוש: 38325 מחלקה: 77 עד: 77 חלקי

מטרת התכנית: 
שינוי לתוכנית מס' 5/במ/82, במגרש מגורים של קוטג'ים טוריים, 
מס' 410 , ברח' הרב שלמה עדני 49, שכ' נאות לון, באר שבע, ע"י: 
הגדלת סה"כ זכויות בנייה מ- 910 מ"ר ל- 970 מ"ר לפי     1 

סעיף 62א )א1( )1( )א( )1(  
שטח עיקרי: מ-602 מ"ר ל-662 מ"ר  עבור בית מס' -49    - 

210 מ"ר  
 140 הקובעת  הכניסה  מעל  שינוי:  ללא  שירות  שטחי    - 
מ"ר  עבור בית מס' 49 - 35 מ"ר )סככת רכב 15 מ"ר, 

ממ"ד 12 מ"ר ומחסן 8 מ"ר(  
מתחת הכניסה הקובעת: 168 מ"ר  עבור בית מס' 49-42   - 

מ"ר  
קביעת תכסית מרבית ל-45% לפי סעיף 62א )א( )9( עבור     2

בית מס' 49: 101 מ''ר עיקרי 35+ מ''ר שירות  
הארכת דרך לפי סעיף 62א )א()2(      3

שינוי וקביעת קווי בניין עבור שטחי שרות לפי סעיף 62א )א()4(      4

בתאריך:  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
25/8/2017 בילקוט פרסומים 7579, עמ' 9144, בתאריך 31/8/2017 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה ככר מנחם בגין 2 ת ד 15, באר שבע טל:6463650 : 08 

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מס' 605-0481085
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

תשכ"ה – 1965, בדבר אישור תכנית מס' 605-0481085 

המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס': 
שינוי 5 / במ / 75 

שינוי 5/במ/4/75

השטחים הכלולים בתכנית ומקום: 
ישוב: באר שבע, רח' רות 24 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 38171 מחלקה: 35 עד: 35 שלם
גוש: 38171 מחלקה: 70 עד: 70 חלקי
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מטרות התכנית: 
מטרת התוכנית לבצע הסדרה סטטוטורית עבור מעגל תנועה 
הרחבה  באמצעות  זאת  וורדון,  ליישוב  בכניסה  תקני  איזורי 
נקודתית של זכות דרך קיימת )כביש 3553(  בנוסף מוצע שינוי 

קו בניין צידי ואחורי במגרש לתעשיה ומלאכה, 

עיקרי הוראות התכנית: 
)כהרחבה  ומלאכה  תעשיה  בייעוד  שטח  לתוך  דרך  הרחבת 

נקודתית לזכות דרך קיימת(  
שינוי קו בניין צידי ואחורי במגרש לתעשיה ומלאכה, מ–5 ל–3 מ'  

כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שבהם המשרדים 
האמורים פתוחים לקהל, )טלפון לבירורים: 08-8500752(  ובוועדה 
בקרקע,  מעוניין  כל  מראש   ובתאום  קהל  קבלת  בימי  המחוזית 
ע"י  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
להגיש  רשאי  לחוק,  סעיף 100  ע"פ  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית, 
התנגדות תוך 60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין 
ובנייה,  לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים 
יואב, העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית )כתובת: 

קריית הממשלה, רח' התקווה 4 באר שבע טלפון: 08-6263791 (  

הוגשה  כן  אם  אלא  תדון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  פרוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989  
מטי צרפתי  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה יואב  

 
מרחב תכנון מקומי נגב מערבי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
651-0514281

והבנייה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  מערבי,  נגב 
דרום, מופקדת תכנית מפורטת מס' 651-0514281 - עין הבשור, 
משק מס' 232  מס' גרסה הוראות תכנית: 7, מס' גרסה תשריט 

מצב מוצע: 6

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי 2/285/03/7

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: אשכול

ישוב: עין הבשור

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 100902 חלקות במלואן: 95

עיקרי הוראות התכנית: 
שינויים נקודתיים בקווי בניין 

הריסת מחסן 

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל   פתוחים  האמורים  המשרדים 
ע"י  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות תוך 60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 

מרחב תכנון מקומי שדרות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מס' 611-0545780
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי   ,1965 תשכ"ה 
ועדה  מחוז  ובנייה  לתכנון  מהחוזית  הועדה  ובמשרדי  שדרות 
מחוזית דרום מופקדת תכנית מפורטת מגרש 19 אזור תעשיה 

שדרות - שמס' 611-0545780 המהווה כפיפות ל- 21/בת/29

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
מגרש 31 שכונה צפונית א'

גושים וחלקות:
גוש: 1886, 1889 חלקות בשלמותן: חלקות בחלקן: 5-7, 2-3, 153

מטרת התכנית: 
עדכון רשימת התכליות המותרות למבנה תעשיה ומלאכה 

עיקרי הוראות התכנית:
עדכון רשימת התכליות המותרות במגרש 19 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל, כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
שדרות   ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
העתק התנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית )כיכר ספרא 

על דרך בגין( טלפון 08-6620275

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגד בכתב 
בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן 
)סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט-1989 

דורון טקטוק  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ובנייה שדרות  

מרחב תכנון מקומי יואב

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
632-0439711

שם תכנית: הרחבת דרך קיימת להקמת מעגל תנועה 
בצומת סגולה/וורדון

והבנייה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
דרום,  מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  יואב, 
מופקדת תכנית מפורטת מס' 632-0439711  גרסת: הוראות 14 

תשריט 13

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי 1/180/03/6 
כפיפות 251/02/6 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: יואב

ישוב: ורדון 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 1698 מחלקה: 130 עד: 130 בשלמות
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התנגדות תוך 60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ובנייה נגב מערבי, מ א מרחבים צומת גילת ד נ  הנגב 8410000 
טלפון: 08-6899696  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה 
שבע,  באר   4 התקווה  רח'  הממשלה,  קריית  כתובת:  המחוזית 

טלפון: 08-6263791(  

הוגשה  כן  אם  אלא  תדון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  פרוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989  

מרחב תכנון מקומי נגב מערבי

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס' 
651-0505826

נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה 
מס'  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 
651-0505826 שינוי לתכנית מפורטת 651-0303271, מס' גרסה 

הוראות תכנית: 14, מס' גרסה תשריט מצב מוצע: 11

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
מועצה אזורית: אשכול

גושים וחלקות:
גוש: 100319 חלקי חלקות: 3, 7, 19

עיקרי הוראות התכנית: 
איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים, ללא שינוי בסך    1

כל השטח של כל יעוד קרקע, לפי סעיף 62א)א()1( 2  
קביעת קווי בניין לפי סעיף 62א)א()4( 3     2

שינוי הנחיית בינוי עבור מבנים ומוסדות ציבור לפי סעיף    3
62א)א()5( 

הודעה על הפקדת התוכנית פורסמה בעיתונות ביום 8/9/2017 
ובילקוט הפרסומים 7600, בתאריך 17/10/2017

הדרום  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התוכנית 
מערבי  נגב  ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  וכן 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה,  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל 

האמורים פתוחים לקהל 

אלי ברונשטיין  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה נגב מערבי  

ובנייה נגב מערבי, מ א מרחבים צומת גילת ד נ  הנגב 8410000 
טלפון: 08-6899696  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה 
שבע   באר   4 התקווה  רח'  הממשלה,  קריית  כתובת:  המחוזית 

טלפון: 08-6263791(  

הוגשה  כן  אם  אלא  תדון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  פרוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989  

 מרחב תכנון מקומי נגב מערבי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
651-0546770

והבנייה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  מערבי,  נגב 
 ,73 משק   -  651-0546770 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  דרום, 
תשריט  גרסה  מס'   ,13 תכנית:  הוראות  גרסה  מס'  יכיני   מושב 

מצב מוצע: 8

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
כפיפות 3/131/03/7

שינוי 131/03/7

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: שער הנגב

ישוב: יכיני, משק 73

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 894 חלקות במלואן: 38

עיקרי הוראות התכנית: 
1  איחוד וחלוקה

2  שינוי קו בניין אחורי
3  שינוי קו בניין צידי מקומי

4  הגדלת תכסית קרקע
5  מבנה עץ להריסה

6  מחסן איסכורית -חלק להריסה
7  שינוי מרחק מחזית המגרש לקו אחורי של מבנה

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל   פתוחים  האמורים  המשרדים 
ע"י  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 




