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הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965

הודעות מאת הוועדות המחוזיות 

מחוז ירושלים

מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס':101-0400390

שם התכנית:הריסת מבנה קיים ובנייה של מבנה 
עירוני מעורב בן 5 קומות ברחוב אבן בטוטה

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 

101-040039, גרסת התכנית: הוראות - 22 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 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: אבן בטוטה 12, מע"ר מזרח, ירושלים

X: 222225 קואורדינטה
Y: 632660 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 30056, לא מוסדר, חלקי חלקות: 55, 56, 57 

מטרת התכנית:
הריסה מבנה קיים ובנייה של מבנה עירוני מעורב ברחוב אבן 

בטוטה

עיקרי הוראות התכנית: 
קביעת ייעוד קרקע לאזור עירוני מעורב      1

קביעת בינוי לבניין חדש בן 5 קומות מעל קומת חניה תת     2
קרקעית  

קביעת שטחי בנייה מירביים      3
קביעת קווי בניין חדשים      4

קביעת מס' יחידות הדיור ל - 2 יחידות דיור      5
קביעת השימושים למסחר, תעסוקה, מלונאות ומגורים      6

קביעת הוראות בינוי ופיתוח וקביעת תנאים למתן היתר     7
בנייה  

קביעת הוראות בגין מבנה להריסה      8
קביעת שלבי ביצוע      9

קביעת הוראות בגין מבנה לשימור      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':101-0421248

 שם התכנית:בנין חדש בן 7 קומות בחלקה )1( 
גוש 30786', צור באהר

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 

101-0421248, גרסת התכנית: הוראות - 12 תשריט - 5
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
מק/ 3203/ א שינוי 

62 החלפה 
5166/ ב כפיפות 

מק/ 5022/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים, שכונת צור באהר ירושלים

X: 222404 קואורדינטה
Y: 627620 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 30786, לא מסודר, חלקות במלואן: 1 

מטרת התכנית:
בנית בנין חדש בן 7 קומות 

עיקרי הוראות התכנית: 
בנית בנין חדש    1

קביעת קווי בנין    2
קביעת שטחי הבנייההבנייה     3

קביעת מס' יח"ד    4
קביעת שטח למסחר   5

קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספת הבנייה    6
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח    8

קביעת הוראות 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, 
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  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':101-0421602

שם התכנית:תוספת בנייה לבנין קיים בבית חנינא 
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 

101-0421602, 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 
במ/ 3458/ א החלפה 
מק/ 5022/ א כפיפות 

תמא/ 15 כפיפות 
5166/ ב כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים 

בית חנינא ממערב לדרך רמאללה ובצמוד לבית ספר לותרני 
X: 221555 קואורדינטה
Y: 639194 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 30605, לא מסודר, חלקות במלואן: 37 

מטרת התכנית:
הכשרת בית מגורים קיים, תוספת יחידות דיור 

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

קביעת בינוי להכשרת בניין מגורים קיים בן 3 קומות מעל    2
קומת חניה תת קרקעית ,בהתאם לנספח הבינוי 

הגדלת מס' יחידות הדיור בשטח התכנית מ–4 יח"ד ל–9 יח"ד    3
קביעת קווי בניין חדשים    4

קביעת שטחי הבנייה המרביים בתחום התכנית     5
קביעת שלבי ביצוע וקביעת תנאים למתן היתר בנייה    6

קביעת שטח לאטימה עד להוצאת היתר בנייה    7
קביעת הוראות בדבר גדר להריסה    8

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':101-0464057

שם התכנית:תוספת בית כנסת ברחוב ישראל אלדד 
בארנונה.

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 

101-0464057, גרסת התכנית: הוראות - 25 תשריט - 13
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
במ/ 4748/ ב החלפה 

62 החלפה 
4748/ ז החלפה 

5166/ ב כפיפות 
5022 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: ישראל אלדד 7, ארנונה,ירושלים 

X: 221497 קואורדינטה
Y: 628931 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 30695 חלקות במלואן: 65, 66 
גוש: 30695 חלקי חלקות: 76, 78 

מטרת התכנית:
תוספת שטחים ובינוי של בית כנסת בשטח למבנה ציבור

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד במערך יעודי הקרקע הבאים:  א   

לדרך  טרנספורמציה  לתחנת  ושטח  פתוח  ציבורי  משטח   
מוצעת 

בית  הקמת  לשם  בשטח  נוסף  אגף  להקמת  בינוי  קביעת  ב   
כנסת בן 2 קומות מעל קומת חניה 

קביעת קווי בניין לבנייה כאמור ג   
הגדלת שטחי בנייה בתחום התכנית  ד   

קביעת השימושים בתחום התכנית  ה  
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח  ו   

קביעת הוראות לדרך ז   
קביעת הוראות להפקעה ח   
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קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית     7
קביעת תנאים למתן היתר בנייה וטופס אכלוס     8

קביעת הוראות בגין מבנים וגדרות להריסה     9
קביעת שימוש למבנים ומוסדות ציבור     10
קביעת הוראות להפקעה לצרכי ציבור     11

קביעת הוראות לעניין עצים בוגרים     12

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 מפורטת ברמה מפורטת 
מס':101-0530485

שם התכנית:תוספת קומות לבניין לשימור ובניית 
מבנה חדש ברחוב שמואל הנגיד 27

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  מפורטת  תכנית  מופקדת   ירושלים 

101-0530485, גרסת התכנית: הוראות - 9 תשריט - 7
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

2092/ א החלפה 
62 החלפה 

5166/ ב כפיפות 
10038 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: שמואל הנגיד 27 

ללא  הנגיד  שמואל  לרחוב  ג'ורג  המלך  רחוב  בין  פנימי  מגרש 
גישה ישירה מהרחוב 

X: 220494 קואורדינטה
Y: 631745 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 130042, לא מסודר, חלקות במלואן: 3, 5 

מטרת התכנית:
ובניית  לשימור  קיים  בניין  על  בנייה  לתוספת  הוראות  קביעת 

בנין חדש

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':101-0481267

שם התכנית:הריסת בינוי קיים והקמת בניין חדש 
בשכונת בית חנינא

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 

101-0481267, גרסת 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 
במ/ 3458/ א החלפה 

62 החלפה 
5166/ ב כפיפות 

מק/ 5022/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים, רחוב ראס אל טוויל מס' 6, בית חנינא, ירושלים

X: 222100 קואורדינטה
Y: 637475 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 30610, לא מוסדר, חלקי חלקות: 83 

מטרת התכנית:
הקמת בניין חדש בן 6 קומות למגורים וכיתת גן ילדים 

עיקרי הוראות התכנית: 
מבנים  למגורים,   5 מגורים  מאזור  הקרקע  ייעוד  שינוי     1

ומוסדות ציבור 
קביעת בינוי להקמת בניין מגורים חדש     2

קביעת מס' הקומות המירבי ל 6 קומות מעל קומת חנייה     3
תת קרקעית 

קביעת מס' יח"ד ל-15, וכיתת גן ילדים     4
קביעת קווי בנייה חדשים לבנייה     5

קביעת שטחי הבנייה המרביים     6
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גושים וחלקות:
לא מוסדר:

גוש: 30037 חלקות במלואן: 140 
גוש: 30037 חלקי חלקות: 132, 139 

X: 220723 קואורדינטה
Y: 631517 קואורדינטה

מטרת התכנית:
תוספת אגף מלונאי בן 300 חדרי מלון, למלון הקיים בתא שטח 
100 וכן תוספת שטחים ציבוריים למלון הקיים בתא שטח 100, 

תוספת האגף הינה בתא שטח 200 

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי במערך ייעודי הקרקע כמפורט להלן: )א(   

שינוי ייעוד משטח פתוח ציבורי למלונאות ומשטח ציבורי    
לדרך מוצעת 

שינויים בבינוי ובהוראות הבינוי, המאושרים בתאי שטח  )ב(   
פלאז'ה"(,  לאונרדו  כ"מלון  )הידוע  ו-400   300,  200,  100

בהתאם לנספחי הבינוי וכמפורט להלן:
הקמת מבנה בן 18 קומות מעל מפלס רח' קינג ג'ורג'     1
הים   פני  מפלס  מעל  מ'   854 4 של  אבסולוטי  ובגובה 

וקומה טכנית בגובה של 51 863 מעל מפלס פני הים 
קביעת זכויות בנייה בשטח התוכנית     2

המאושרים  החניה  ובתקני  החניה  בהסדרי  שינויים     3
בשטח התכנית 

הריסת חניה ציבורית קיימת והקמה של חניה ציבורית   
תת קרקעית ל 50 מכוניות  

הוראות בנוגע ל שינויים בקווי הבניין     4
קביעת שימושים בשטח המיועד למלונאות     5

הוראות בגין שלביות ביצוע      6
הוראות בנוגע לתנאים למתן היתרי בנייה      7

קביעת הוראות בנושא חזית מסחרית     8
קביעת הוראות בנושא זיקת הנאה והפקעת דרך     9

קביעת הוראות הפקעה     10
קביעת הוראות וטיפול בעצים בוגרים     11

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,833 עמוד  התשעו,   ,7137 הפרסומים  ובילקוט   06/11/2015

בתאריך 02/11/2015

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':101-0251298

שם התכנית:תוספת קומות ובנייה חדשה ברח' אל סהל
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, 
 13  - הוראות  התכנית:  גרסת   ,101-0251298 מס':  מפורטת 

תשריט - 14
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים 2 לאזור מגורים ג   1

שינוי ייעוד מחניה פרטית לאזור מגורים ג'   2
קביעת בינוי עבור מבנה חדש בן 6 קומות ממפלס ה00 0   3

קביעת הוראות לתוספת בנייה מעל מבנה לשימור   4
הגדלת שטחי הבנייה   5

קביעת מס' יחידות הדיור ל25   6
שינוי קווי בניין וקביעת קווי בניין חדשים   7

קביעת הוראות להפקעה   8
קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית   9

קביעת תנאים למתן היתר בנייה   10
קביעת הוראות בגין עצים לשימור עקירה והעתקה   11

קביעת הוראות בגין סטייה ניכרת מתכנית   12
קביעת הוראת לשימור מבנה   13

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':101-0086652

שם התכנית:תוספת אגף למלונאות ברחוב קינג ג'ורג'
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, 
 73  - הוראות  התכנית:  גרסת   ,101-0086652 מס':  מפורטת 

תשריט - 50
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

62 החלפה 
1519 החלפה 

1519/ א החלפה 
5166/ ב כפיפות 

5022 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: המלך ג'ורג' 57 

מלון לאונרדו פלאזה ירושלים - ממערב רח' קינג ג'ורג', ממזרח 
גן העצמאות, מדרום רח' אגרון 
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מחוז תל אביב

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

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
507-0236364

שם התכנית:תא/3966 תפרי נווה צדק - צפון מערב
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   ,507-0236364 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  אביב  תל 

התכנית: הוראות - 30 תשריט - 30
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 
תא/ 2277 שינוי 
תא/ 1200 שינוי 
תא/ ע/ 1 שינוי 

תא/ ג שינוי 
תא/ 1600 שינוי 

תמא/ 12/ 1 כפיפות 
תמא/ 38 כפיפות 

תמא/ 4/ 2 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

507-0271700 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: תל אביב-יפו

חלקה הצפון מערבי של שכונת נווה צדק 
מצפון- רח' שבתי דון יחייא וחלקה 23 בגוש 7003 

מדרום- רח' שלוש 
ממזרח- רח' עין יעקב 

ממערב- רח' המרד ומתחם המשרדים והמלונות 
X: 177890 קואורדינטה
Y: 663440 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 6926 חלקות במלואן: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
 122 ,121 ,111 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,56 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14

גוש: 6926 חלקי חלקות: 119, 123 
גוש: 6927 חלקי חלקות: 52 

גוש: 7003 חלקות במלואן: 15 
גוש: 7003 חלקי חלקות: 16, 23, 24 

מטרת התכנית:
קביעת מסגרת בנייה כוללת לאזור, שתאפשר את שיקומו  א   
של  ההיסטורי  הרחובות  גריד  על  שמירה  תוך  והחייאתו, 
נווה צדק, ע"י קביעת ייעודי קרקע, שימושים, זכויות בנייה 

והוראות בנייה לחלקות מגורים ומגורים משולב במסחר 
קביעת שטחי ציבור בנויים ופתוחים לרווחת תושבי האזור  ב  

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

4904/ א החלפה 
62 החלפה 

13992 החלפה 
מק/ 5022/ א כפיפות 

5166/ ב כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירושלים רחוב: אל סהל  

מזרחית שכ' א טור,אזור אל סהל 

גושים וחלקות:
גוש: 30896, לא מוסדר, חלקות במלואן: 1 

X: 223794 קואורדינטה
Y: 632236 קואורדינטה

מגרשים:
1 בהתאם לתכנית 13392

מטרת התכנית:
תוספת קומות למבנים קיימים והקמת בנין חדש והסדרת גישה 

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

ומוסדות  מבנים  ,למגורים  ב'  למגורים   4 ממגורים  א  
ציבור ולשביל עם זיקת הנאה 

ממגורים ב' לשביל עם זיקת הנאה  ב  
מעל  קומות   4 ל  הקיימים  במבנים  הקומות  מס'  הגדלת    2
קומת חניה ומחסנים תת קרקעית וקביעת בינוי עבור בנין 

חדש בן 4 קומת מעל הקרקע 
קביעת קווי בנין חדשים    4

קביעת שטחי הבנייה המרביים ל 2465 מ"ר    5
קביעת הוראות בגין גדרות להריסה    6
קביעת הוראות בגין עצים להעתקה    7

קביעת הוראות בינוי ופיתוח ותנאים למתן היתר בנייה     8
קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית    9

קביעת הוראות לזיקת הנאה    10
קביעת שימוש ציבורי בבנין מס' 3    11

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,8768 עמוד  התשעז,   ,7572 הפרסומים  ובילקוט   20/09/2017

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

שירה תלמי באבאי  
מ"מ יושב ראש הוועדה המחוזית  

לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים  
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איחוד  לעריכת  הוראות  הקובעת  תכנית  וחלוקה:  איחוד 
וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו

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

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

תממ/ 248 שינוי 
תממ/ 195 שינוי 

קא/ 407 שינוי 
קא/ 412 שינוי 
קא/ 413 שינוי 

תמא/ 18/ 3 כפיפות 
תמא/ 4/ 2 כפיפות 

תמא/ 18 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: קרית אונו רחוב: לוס אנג'לס 32 , 38 , 42 , 34 , 36 , 40 

יישוב: קרית אונו רחוב: הברוש 6 
התוכנית ממוקמת בסמוך לגבול שבין הרשות המקומית קרית 

אונו לבין העיר פתח-תקוה בחלקו המערבי של גבול זה 
X: 187000 קואורדינטה
Y: 663400 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 6493 חלקי חלקות: 5 
גוש: 6495 חלקות במלואן: 444, 446, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 

 457 ,456 ,454
גוש: 6495 חלקי חלקות: 1, 391, 447, 455 

גוש: 6496 חלקות במלואן: 197 
גוש: 6496 חלקי חלקות: 201 

מטרת התכנית:
קביעת עקרונות להתחדשות עירונית ע"י פינוי והריסת מבנים 

ישנים ומתן זכויות בנייה והוראות לבנייה חדשה ע"י:
בבנייה  קיימות  יח"ד  מ–24  במתחם  יח"ד  מס'  הגדלת  א  
צמודת קרקע ו–16 יח"ד בבנייה רוויה ל–185 יח"ד ע"י פינוי 
והריסת הבניינים הקיימים במתחם והקמת 2 מבני מגורים 
לאורך רחוב לוי אשכול בגובה 17 קומות + קומת כניסה 
+ קומת גג חלקית + קומה טכנית כל אחד, ומבנה מגורים 

נוסף בגובה 12 קומות + קומת כניסה + קומת גג חלקית 
לשימושים  שטחים  וקביעת  ציבור  לבניני  שטח  הגדלת  ב   

ציבוריים )מצב"ר( בקומות הקרקע של בנייני המגורים 
קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי ופיתוח במתחם  ג   

קביעת תנאים להיתרי בנייה  ד   
הרחבת דרכים   ה   

עיקרי הוראות התכנית: 
פרטי  שטח  פתוח,  ציבורי  ,שטח  ד'  מגורים  אזור  קביעת  א  

פתוח ושטח למבני ציבור 
קביעת הוראות להכנת תוכנית איחוד וחלוקה לפי פרק ג'  ב  

סימן ז' לחוק ללא הסכמת הבעלים 
כמפורט  הקרקע  לייעודי  בנייה  בזכויות  הוראות  קביעת  ג  

בטבלה להלן 

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי:  נמצאת  האמורה  התכנית 
 67012 אביב-יפו  תל   125 בגין  דרך  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה 

קביעת אזור מלונאות לאורך רחוב המרד וחיזוק הקשר בין  ג   
שכונת נווה צדק לרח' המרד ולחוף הים 

קביעת הוראות לחזוק מבנים קיימים כנגד רעידות אדמה  ד   
בהתאם לסעיף 23 לתמ"א 38 

זו של תכנית מפורטת 2277 ותכנית  שינוי בתחום תכנית  ה   
מפורטת 1200 

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעודי הקרקע מאזור לתכנון בעתיד, שטח ציבורי פתוח 
מוצע, דרך מאושרת ודרך מוצעת, למגורים ג' ומלונאות, מבנים 
ומוסדות ציבור, שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור, שטח 

ציבורי פתוח ודרך מוצעת 
קביעת תכליות מותרות למגורים, מסחר, מלונאות ושימושים 

ציבוריים 
עד  של  בהיקף  למגורים:  בנייה  והוראות  בנייה  זכויות  קביעת 

350% שטחים כוללים )עיקרי ושירות( מעל פני הקרקע 
 285% עד  של  בהיקף  המרד  ברחוב  מלונאות  שטח  קביעת 

שטחים כוללים )עיקרי ושירות( מעל פני הקרקע 
קביעת שטח ציבורי בנוי ברחוב דון יחייא שבתי בהיקף של עד 

400% שטחים כוללים )עיקרי ושירות( מעל פני הקרקע 
קביעת שטח ציבורי פתוח ברחוב עין יעקב פינת רחוב מטולה 

קביעת חזית מסחרית מחייבת לאורך רחוב המרד 
 2277 בתכנית  שנקבעו  )בחלקן(  הרחובות  הרחבת  ביטול 
ובתכנית 1200 וקביעת הוראות הרחבת דרכים, לדרכים חדשות 

ולתכנון מערכת הדרכים הקיימת 

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  11:00-14:00 יש 
מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק  קיימים   אם 
אביב-יפו  תל   68 גוריון  בן  שד'  אביב,  תל  ולבנייה  לתכנון 

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: קרית אונו

הודעה בדבר דחיית תכנית מתאר מקומית מס': 
508-0333807

שם התכנית: מתחם הברוש
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  דחיית  בדבר   התשכ"ה-1965, 
בעיתונים  פורסמה  הפקדתה  דבר  על  שהודעה   508-0333807
עמוד  התשעז,   ,7564 הפרסומים  ובילקוט   18/09/2017 בתאריך 
8439, בתאריך 09/08/2017, גרסת התכנית: הוראות - 25 תשריט 
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תוספת 2 קומות ל- 10 קומות מאושרות מעל קומת קרקע    2
סה"כ 13 קומות + 2 קומות גג טכני חלקי 

מיוחדת"  תעשייה   - עסקים  מ"אזור  קרקע  ייעוד  שינוי    3
ל"תעסוקה ומסחר"  

שינוי קווי בניין לשם התאמה לבניין הקיים בהיתר     4
קביעת הוראות לשימושי מסחר ומשרדים     5

קביעת הנחיות סביבתיות     6
קביעת הוראות בינוי ופיתוח     7

קביעת תנאים להוצאת היתר בנייה    8

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  11:00-14:00 יש 
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 
דניאלה פוסק  

יושבת ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב  

מחוז חיפה

מחוז: חיפה, מרחבי תכנון מקומי: גלילית מחוז חיפה, קרית טבעון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':306-0544304

 שם התכנית: הרחבת תחנת הגז תל קשיש 
ורצועת תשתיות ת"ק

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 
מתאר  תכנית  מופקדת  חיפה  מחוז  מחוזית  מקומית  טבעון, 
 17  - הוראות  התכנית:  גרסת   ,306-0544304 מס':  מקומית 

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/ 400 כפיפות 
טב/ 34 כפיפות 

טב/ 254 כפיפות 
תמא/ 22 כפיפות 

טלפון: 03-7632586, וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ובנייה 
 ,5551042 אונו  קרית   41 יצחק  רבין  מליאה,  אונו-ועדת  קרית 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 

 www iplan gov il התכנון

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

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
506-0291674

שם התכנית:רג/1712 החילזון 3 - תוספת זכויות
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 
גן מופקדת תכנית מפורטת מס': 506-0291674, גרסת התכנית: 

הוראות - 33 תשריט - 21
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/ 3 שינוי 
רג/ 340/ ב/ 1/ 1 שינוי 

רג/ 838 שינוי 
רג/ 182 שינוי 

רג/ 340/ ב/ 3 שינוי 
רג/ 340/ ג שינוי 

רג/ 340/ ב/ 1 שינוי 
רג/ 340 שינוי 

רג/ מק/ 340/ ג/ 35 כפיפות 
רג/ 340/ ג/ 31 כפיפות 
רג/ 340/ ג/ 25 כפיפות 

רג/ מק/ 340/ ג/ 16/ 1 כפיפות 
רג/ מק/ 340/ ג/ 17 כפיפות 
רג/ מק/ 340/ ג/ 16 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רמת גן רחוב: החילזון 3 

רח'   424 חלקה  בין  גן   רמת  הבורסה,  במתחם   ,3 החילזון  רח' 
החילזון מס  1, חלקה 379 רח' החילזון מס  5

וחלקה 132 ברח' ברז'אנו 7 מצפון מזרח 
X: 181671 קואורדינטה
Y: 666073 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 6109, מוסדר, חלקות במלואן: 367 

מטרת התכנית:
תוספת קומות וזכויות בנייה בבניין משרדים  א  

לאזור  מיוחדת  עסקים-תעשייה  מאזור  ייעוד  שינוי  ב  
תעסוקה ומסחר 

עיקרי הוראות התכנית: 
הוספת שטחי בנייה כמפורט: תוספת של 1,799 מ"ר שטח    1
לסך  עד  למסחר,  עיקרי  שטח  מ"ר   280 ו  לתעסוקה  עיקרי 
שטח עיקרי של 3,740 מ"ר  סך שטחי השירות מעל מפלס 
למפלס  מתחת  השירות  שטחי  וסך  מ"ר   2,437 56 הכניסה 

הכניסה 02 3,590 מ"ר 
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שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989 

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חיפה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':304-0086512

שם התכנית: חפ/2096 ב/1 -המבואות הדרומיים 
)חלק ב(

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 חיפה 
גרסת   304-0086512 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 

התכנית: הוראות - 78 תשריט - 47
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  
חפ/ 229/ י שינוי  

חפ/ 2036/ א שינוי  
חפ/ מק/ 1400/ יב/ 1 שינוי  

חפ/ 229/ ה שינוי  
חפ/ מק/ 1400/ גב שינוי  

חפ/ 229/ י/ 1 שינוי  
חפ/ מק/ 229/ י/ 2 שינוי  

חפ/ 1400/ יב שינוי  
חפ/ מק/ 1400/ תט שינוי  

ג/ 400 החלפה  
חפ/ 2119/ א החלפה  
חפ/ 2096/ א החלפה  

חפ/ 229/ י/ 5 כפיפות  
חפ/ מק/ 1400/ פמ כפיפות  

חפ/ 1400/ שש כפיפות  
חפ/ 1400/ מר כפיפות  

חפ/ מק/ 229/ מר/ 1 כפיפות  
תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות  
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות  
תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות  

תמא/ 3 אישור ע"פ תמ"א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: חיפה - התכנית ממוקמת דרומית לאתר "קרית הספורט" 
וצפונית   4 מכביש  מזרחית   11 לכביש  מערבית  איתו,  והגובל 

לגבול עם טירת הכרמל 

גושים וחלקות: 
מוסדר:

גוש: 10683 חלקי חלקות: 2 
גוש: 10685 חלקי חלקות: 1, 2, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 20 

גוש: 10733 חלקי חלקות: 30, 31, 47, 48 
גוש: 11359 חלקות במלואן: 3, 13, 14, 15, 22, 51, 53 

גוש: 11359 חלקי חלקות: 2, 23, 46, 57, 59, 63 
גוש: 12250 חלקי חלקות: 1, 2, 3, 5, 100, 101, 102, 105, 106 

תמא/ 37/ ב כפיפות 
תממ/ 6 כפיפות 

תמא/ 37/ 1 כפיפות 
תתל/ 2/ 6/ 13 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 

תמא/ 37/ ת כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות 
תמא/ 37/ ב/ 4 כפיפות 
תמא/ 31/ א/ 7 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:.
חרושת  לקרית  דרומית  יקנעם,  של  התעשיה  לאזור  צפונית 

ממערב לכביש 6

גושים וחלקות: 
מוסדר:

גוש: 11400 חלקות במלואן: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 
 51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26

גוש: 11400 חלקי חלקות: 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 41, 
 53 ,52 ,45 ,44

גוש: 11487 חלקות במלואן: 5, 37, 38, 39, 40 
 ,33  ,32  ,31  ,30  ,29  ,28  ,27  ,26  ,19  ,4 חלקות:  חלקי   11487 גוש: 

 36 ,35 ,34
גוש: 11491 חלקי חלקות: 12, 13, 14, 15, 17, 91 

גוש: 17175 חלקי חלקות: 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38 

מטרת התכנית:
למערכת  וחיבורה  קשיש"  "תל  הקיימת  הגז  תחנת  הרחבת 
ההולכה הקיימת מתוקף תמ"א/37/ב ותמ"א/37/ב/4 באמצעות 

רצועת תשתיות ת"ק 

עיקרי הוראות התכנית:
ייעוד קרקע לתחנת גז ולצנרת הגז הטבעי בתחום התכנית  א   

קביעת השימושים המותרים בייעודי הקרקע השונים  ב   
קביעת תנאים להקמת מערכת ההולכה והחלוקה  ג   

קביעת תנאים להפעלת מערכת ההולכה והחלוקה  ד   
קביעת הוראות להבטחת בטיחות מערכת ההולכה והחלוקה   ה   
מתן הנחיות לצמצום מפגעים סביבתיים כתוצאה מהקמת  ו   
השטח  להסדרת  והוראות  הטבעי  הגז  הולכת  מערכת 

ושיקומו 
ממערכת  הנובעים  הקרקע  שימושי  על  המגבלות  קביעת  ז   

הגז הטבעי 
קביעת הוראות לגבי גמישות מיקום מערכת הגז הטבעי  ח   

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של מנהל התכנון 
www iplan gov il כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני 
אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך 
ימים   60 תוך  התנגדות  להגיש  רשאי  לחוק,   100 סעיף  פי  על 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים, 
שד  חיפה,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי 
ההתנגדות  העתק  טלפון: 04-8633455   חיפה 33095  הפלי"ם 15 
יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה קרית טבעון, קרית 
טבעון 36100 טלפון:04-9539249, ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 

מקומית מחוזית מחוז חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
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חפ/ מק/ 2007 כפיפות  
חפ/ מק/ 1400/ תט כפיפות  

תמא/ 23 אישור ע"פ תמ"א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: חיפה רחוב: זייד אלכסנדר 29 

גושים וחלקות: 
מוסדר:

גוש: 11575 חלקות במלואן: 6 
גוש: 11575 חלקי חלקות: 21 

מטרת התכנית:
שינוי ייעוד מאתר לבנין ציבורי ליעוד של מגורים

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד הקרקע מאתר לבנין ציבורי עם חזית מסחרית  א   

ליעוד של מגורים ד' 
קביעת זכויות והוראות הבנייה  ב   

 7 בן  יהיה  הצפוני  האגף   : במבנה  הקומות  מס'  קביעת  ג   
קומות מעל קומת קרקע והאגף הדרומי בן 8 קומות מעל 

קומת קרקע תוך קביעת נסיגות בקומות העליונות 
קביעת קווי בנין   ד   

קביעת מס' יחידות הדיור בבנין בהיקף של 53 יח"ד   ה   

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5629 עמוד  התשעז,   ,7497 הפרסומים  ובילקוט   12/05/2017

בתאריך 07/05/2017

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 

 www iplan gov il ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חדרה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':302-0256537

שם התכנית: שכונת מגורים ושטח למוסדות ציבור - 
"מתחם עירון"

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   ,302-0256537 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 

התכנית: הוראות - 50 תשריט - 21
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 
חד/ 759 שינוי 
חד/ 773 שינוי 

חד/ 2020 שינוי 
חד/ במ/ 942 שינוי 

חד/ 630/ א כפיפות 

מטרת התכנית:
הקמת שכונת מגורים בכניסה הדרומית של חיפה 

עיקרי הוראות התכנית: 
כולל  בעלים  הסכמת  ללא  מהשטח  חלק  של  חדשה  חלוקה 
לשטחים  ציבור,  לצרכי  שטחים  והקצאת  בנייה  זכויות  תגבור 

ציבוריים פתוחים ולדרכים 
שינוי ייעוד משטחים המסווגים ברובם כחקלאי לאזורים ביעוד 
ציבור,  ומוסדות  מבנים  ותעסוקה,  מסחר  מגורים  ד',  מגורים 

דרכים, מסחר ותעשייה עתירת ידע 
קביעת רשת דרכים בתחום התכנית 

קביעת פריסת הבינוי, שימושים וזכויות בנייה 
קביעת עקרונות והוראות בינוי ופיתוח 

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 

חיפה, ביאליק 3 חיפה טלפון:04-8356807

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: חיפה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
304-0278838

שם התכנית: חפ/1499יג- שינוי ייעוד מאב"צ 
למגורים ברח' זייד, קריית חיים.

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 304-0278838, 

גרסת התכנית: הוראות - 24 תשריט - 17
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס  

חפ/ מק/ 1400/ יב/ 4 שינוי  
חפ/ מק/ 1400/ יב/ 1 שינוי  

חפ/ 229/ ט/ 1 שינוי  
חפ/ 62/ א/ 3 שינוי  

חפ/ 229/ ה שינוי  
חפ/ 62 שינוי  

חפ/ מק/ 1400/ גב שינוי  
חפ/ 1400/ יב שינוי  

חפ/ 229/ י/ 5 כפיפות  
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות  

חפ/ מק/ 1400/ פמ כפיפות  
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המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס  

זב/ 94/ במ שינוי  
ג/ 400 שינוי  

301-0090951 כפיפות  
ג/ 1079/ ב כפיפות  

מק/ זב/ 94/ ב כפיפות  
ג/ 1186 כפיפות  

זב/ 94/ ג כפיפות  
תמא/ 35 כפיפות  

תמא/ 8 אישור ע"פ תמ"א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: נופית )פי נר(

גושים וחלקות: 
מוסדר:

גושים בשלמות: 12429, 12430, 12590, 12591, 12592 
גוש: 10391 חלקות במלואן: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 

38, 40, 41, 42, 54  חלקי חלקות: 45, 46 
גוש: 10465 חלקות במלואן: 38  חלקי חלקות: 4, 6, 36, 47 

גוש: 12589 חלקות במלואן: 4, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30
 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48
 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66
 ,100 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91 ,90 ,89 ,88 ,87 ,86 ,85 ,84

 113 ,112 ,111 ,110 ,109 ,108 ,107 ,106 ,105 ,104 ,103 ,102 ,101
גוש: 12589 חלקי חלקות: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 19, 22 

גוש: 12593 חלקות במלואן: 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

 41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33

מטרת התכנית:
התפתחותו  להבטחת  הישוב  של  המגורים  אזורי  הרחבת    -

לטווח ארוך 
הסדרת אזורים למגורים ולמוסדות ציבור, לספורט, למסחר    -

ומשרדים 
הסדרת שטחים ציבוריים פתוחים ושבילים    -

הסדרת התנועה בתחום התכנית באמצעות דרכים וחניות    -
שיתאימו ליעודים השונים 

עיקרי הוראות התכנית:
ושטח  מאושרת,  דרך  חקלאית,  מקרקע  קרקע  ייעוד  שינוי  א   
ציבוריים  שטחים  אזרחי,  מרכז  חשמל,  קווי  למעבר 
פתוחים, מתקנים הנדסיים ודיור מיוחד ל: מגורים מסוגים 
ציבור,  מבני  פתוחים,  ציבוריים  שטחים  דרכים,  שונים, 

מסחר ותעסוקה, מתקנים הנדסיים, שבילים ואזור ספורט 
קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע  ב   

קביעת הוראות בנייה: ג   
גובה  קביעת   - בנייה   מרווחי  קביעת   - צפיפות   קביעת   

בנינים  - הנחיות בינוי 
התווית מערכת דרכים, חניות ותשתיות  ד   

ושירותים  תשתיות  כולל  השטח  לפיתוח  הוראות  קביעת  ה   
כגון: דרכים, ביוב, ניקוז, תקשורת, חשמל, גז וכו' 

קביעת השלבים וההתניות לביצוע  ו   

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: חדרה רחוב: משק הפועלות 

יישוב: חדרה רחוב: כספי 
יישוב: חדרה רחוב: ארלוזורוב  

הפועלות  משק  ארלוזורוב,  הרחובות  בין  חדרה  במזרח  שטח 
וכספי 

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 10032 חלקות במלואן: 87, 90, 91, 95, 329, 425 
גוש: 10032 חלקי חלקות: 88, 89, 93, 94, 330, 418, 419, 426 

מטרת התכנית:
הקמת שכונת מגורים בת 414 יח"ד 

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד משטח לבנין ציבורי למגורים לדרכים ולשטח  א   

ציבורי פתוח 
שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לדרך מוצעת  ב   

קביעת תכליות ושימושים, הגדרת זכויות בנייה והוראות  ג   
בנייה, הוראות לפיתוח ותנאים למתן היתרים 

קביעת הנגישות אל השטח  ד   
נופי  שימור  לרבות  לשימור,  ומבנים  מתחמים  קביעת  ה   

וקביעת הוראות לשימורם 
במרבית  מחדש,  וחלוקה  איחוד  כתכנית  נערכה  התכנית  ו   

שטח התכנית, ללא הסכמת הבעלים 

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: זבולון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':301-0340612

שם התכנית: נופית - תכנית הרחבה
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 
גרסת   ,301-0340612 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 

התכנית: הוראות - 45 תשריט - 32
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
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בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,6207 עמוד  התשעז,   ,7513 הפרסומים  ובילקוט   19/05/2017

בתאריך 29/05/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   33095 חיפה   15 הפלי"ם  שד  חיפה,  מחוז  ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן    04-8633455
 37000 חנה-כרכור  פרדס   20 הבנים  דרך  חנה-כרכור,  פרדס 
טלפון:077-9779903, ו מקומית לתכנון ולבנייה מנשה אלונה-

לעיין  רשאי  המעוניין  וכל  טלפון:04-6177307,   ,37845 חפר  ד נ 
לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה 
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מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: שומרון

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':353-0458331

 שם התכנית: תוספת שמושים בחלקה 40 
גוש 10132, גבעת עדה

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

353-0458331, 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 

ש/ 95 שינוי 
מק/ ש/ 960/ ב כפיפות 

ש/ מק/ 1124/ א כפיפות 
מק/ ש/ 950 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: בנימינה-גבעת עדה רחוב: הראשונים גבעת עדה 17 

גושים וחלקות:
גוש: 10132, מוסדר, חלקות במלואן: 40 

מטרת התכנית:
תוספת שימוש מלאכה למבנה האחורי ושינוי קוי בנין צידיים 

למבנים הקיימים 

עיקרי הוראות התכנית:
א( תוספת שמוש מלאכה 

ב( שינוי קוי בנין צידיים מ-4 מ' ל-0 - 4 מ' 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,8520 עמוד  התשעז,   ,7567 הפרסומים  ובילקוט   01/09/2017

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  

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 

זבולון, כפר המכבי 30030 טלפון:04-8478105

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: מנשה-אלונה, פרדס חנה-כרכור

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
 351-0086710

שם התכנית: הרחבת אזור תעשיה בקיבוץ משמרות 
- מ/410

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 351-0086710, 

גרסת התכנית: הוראות - 37 תשריט - 16
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

משח/ 22 שינוי 
מ/ 349 שינוי 

ש/ 1 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
הרשות  מתחום  וחלק  משמרות  הרשות  מתחום  חלק  יישוב: 

פרדס חנה-כרכור 
התכנית חלה על אזור התעשיה הקיים בצמוד וממערב שקיבוץ 

משמרות ועל שטח המצוי בצמוד וממערב לו 

גושים וחלקות: 
מוסדר:

גוש: 10099 חלקות במלואן: 49, 50 
גוש: 10099 חלקי חלקות: 32, 33, 39, 40, 41, 42, 43, 48 

גוש: 10100 חלקי חלקות: 32, 33, 36, 38, 49, 116, 138 

מטרת התכנית:
משמרות,  לקיבוץ  ממערב  הקיים  התעשיה  אזור  הסדרת 

הרחבתו והסדרת הנגישות אליו 

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעודי קרקע חקלאית לאזור תעשיה ומאזור תעשיה  א   
ומתעשיה  לתעשיה  מדרך  ייעוד  שינוי  חקלאית,  לקרקע 

לדרך ושינוי ייעוד משטח חקלאי לדרך 
לרבות  השטח,  ופיתוח  בנייה  וזכויות  הוראות  קביעת  ב   

תנאים להיתר בנייה 
קביעת הוראות סביבתיות  ג   
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המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

פת/ במ/ 2000/ 14 שינוי 
פת/ מק/ 1261/ 38 שינוי 
פת/ מק/ 1261/ 35 שינוי 

פת/ 2000 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: פתח תקוה רחוב: הרב קלישר 35 

גושים וחלקות:
גוש: 6389 חלקות במלואן: 9 

מטרת התכנית:
יצירת תכנית להקמת בנין מגורים, הרחבת דרך 

עיקרי הוראות התכנית: 
תוספת יח"ד מ- 11 ל- 13     1

תוספת קומות מ- 4 ע"ע + חדרי גג ל- מרתף + 5 קומות     2
ע"ע + חדרים על הגג 

שינוי קוי בניין     3
קביעת זכויות בנייה     4

קביעת בינוי ועיצוב אדריכלי     5
הרחבת דרך     6

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2839 עמוד  התשעד,   ,6730 הפרסומים  ובילקוט   07/02/2014

בתאריך 07/01/2014

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז   ולבנייה 
08-9788409  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה פתח 
רשאי  המעוניין  וכל   ,49100 תקוה  פתח  השניה  העליה  תקוה, 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 
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מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: רחובות

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
414-0380733

 שם התכנית:הגדלת מס' יח"ד בדיור מוגן 
בשכונת רחובות ההולנדית

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 414-0380733, 

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 
רח/ במ/ 11 שינוי 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
תמא/ 4/ 2 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רחובות רחוב: הר הצופים 

יישוב: רחובות רחוב: האלוף פרי יעקב 1 

גבולות:
מצפון - רח' האלוף פרי,

ממזרח - רח' הר הצופים

מחוז מרכז

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: נתניה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
408-0126862

שם התכנית: נת/600/א/2/3
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 408-0126862 

גרסת התכנית: הוראות - 43 תשריט - 28
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
נת/ 600/ א שינוי 

408-0105171 שינוי 
נת/ 400/ 7 שינוי 

נת/ 600/ א/ 3 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: נתניה רחוב: הגילה 15 , 26 

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 8253 חלקות במלואן: 234 
גוש: 8253 חלקי חלקות: 226 

מטרת התכנית:
ציבור  ומוסדות  למבנים  המיועד  במגרש  בנייה  שטחי  קביעת 
וכן הרחבת התכליות והשימושים בשטח לצרכי ציבור שנקבע 

במגרש בייעוד מגורים בתכנית תקפה נת/600/א/3 

עיקרי הוראות התכנית: 
מבנים  בייעוד   )2 שטח  )תא   234 בחלקה  זכויות  קביעת  א(  

ומוסדות ציבור  
הרחבת התכליות והשימושים בשטח לצרכי ציבור שנקבע  ב(  

במגרש בייעוד מגורים  

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,672 עמוד  התשעז,   ,7378 הפרסומים  ובילקוט   18/11/2016

בתאריך 15/11/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן    08-9788409
נתניה, הצורן 6 נתניה 42439 טלפון:09-8603170, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 
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מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: פתח תקוה

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
פת/ 1261/ 59

שם התכנית:רחוב קלישר 35
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

פת/ 1261/ 59 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות
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גושים וחלקות:
גוש: 8550, מסודר, חלקות במלואן: 9, 15, 125 

מטרת התכנית:
נחלות  בשתי  המגורים  חלקת  מתוך  מגורים  מגרשי  פיצול 

מאושרות 

עיקרי הוראות התכנית: 
פיצול מגרשי מגורים מתוך חלקת המגורים בנחלות   א   

ומ"קרקע  חקלאית"  בנחלה  מ:"מגורים  ייעוד  שינוי  ב   
חקלאית" ל:"מגורים א'" ו"מגורים בישוב כפרי" 

קביעת זכויות ומגבלות בנייה  ג   
קביעת קווי בנין כמסומן בתשריט  ד   

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, 
העתק    08-9788409 טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז, 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה דרום 

השרון, נוה ירק 45100 טלפון:03-9000500

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: מרכז, מרחב תכנון מקומי: דרום השרון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
417-0469148

 שם התכנית:הגדלת נחלה 184 לכ-4 דונם, קורן, 
גן חיים - שד/53/594

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 417-0469148, 

גרסת התכנית: הוראות - 10 תשריט - 4
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 
שד/ 594/ 13 שינוי 

משמ/ 125 שינוי 
שד/ 594/ 6 שינוי 

שד/ 1000 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: גן חיים, נחלה 184, גן חיים, כפר סבא 

גושים וחלקות:
גוש: 7620, מוסדר, חלקי חלקות: 1, 2, 3, 4, 5, 14 

מגרשים:
182 בהתאם לתכנית שד/ 594/ 13
184 בהתאם לתכנית שד/ 594/ 13

מדרום - חלקות 2,3,97 בגוש 5713
ממערב - חלקה 18 בגוש 3791

גושים וחלקות:
גוש: 5713, מוסדר, חלקות במלואן: 101 

מטרת התכנית:
מוגן  לדיור  איכותי  פרויקט  הקמת  את  לאפשר  באה  זו  תכנית 

בהתאם לתכנית רח/ במ/ 11 בשכונה 

עיקרי הוראות התכנית: 
הגדלת מס' יח"ד מ- 150 ל- 250 יח"ד      1

הוספת מחלקות סיעודיות     2
קביעת בינוי הכולל 4 קומות מסד ומעל שני בניינים בני     3

עד 16 קומות  
הגדלת שטחי הבנייה בהתאם כולל הקצאת שטחים עבור     4
מסחר אשר ישולב בקומות המסד וקביעת שטח לשימוש 

ציבורי בתוך המבנה בשטח של 500 מ"ר  
קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי     5

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5632 עמוד  התשעז,   ,7497 הפרסומים  ובילקוט   08/06/2017

בתאריך 07/05/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן    08-9788409
רחובות, ביל"ו 2 רחובות 76442, וכל המעוניין רשאי לעיין בה 
ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים 
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מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: דרום השרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
417-0467019

שם התכנית:שדי חמד - פרצול מגרשי מגורים 
מחלקות המגורים בשתי נחלות - שד/32/130

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה דרום 
גרסת   ,417-0467019 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  השרון 

התכנית: הוראות - 19 תשריט - 12
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
שד/ 130/ 8 שינוי 

שד/ 1000/ א/ 1 שינוי 
שד/ 130/ 11 שינוי 

שד/ 130/ 6 שינוי 
משמ/ 105 שינוי 

משמ/ 105/ 1 שינוי 
שד/ 1000/ ב כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: שדי חמד רחוב: אורן 13 , 7 

יישוב: שדי חמד רחוב: הדס 6 
לפי  ו-13א   13  ,7 מגרשים   - חמד  שדי  במושב  נחלות   2

משמ/105)שד( 



5065 ילקוט הפרסומים 7702, ל' בשבט התשע"ח, 2018 2 15 

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 8141 חלקות במלואן: 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,72 ,70 ,69 ,68 ,67 ,33 ,32 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25
 ,130 ,129 ,128 ,127 ,126 ,125 ,124 ,121 ,119 ,104 ,95 ,93 ,92 ,78
 ,143 ,142 ,141 ,140 ,139 ,138 ,137 ,136 ,135 ,134 ,133 ,132 ,131
 ,156 ,155 ,154 ,153 ,152 ,151 ,150 ,149 ,148 ,147 ,146 ,145 ,144
 ,169 ,168 ,167 ,166 ,165 ,164 ,163 ,162 ,161 ,160 ,159 ,158 ,157
 ,182 ,181 ,180 ,179 ,178 ,177 ,176 ,175 ,174 ,173 ,172 ,171 ,170
 ,195 ,194 ,193 ,192 ,191 ,190 ,189 ,188 ,187 ,186 ,185 ,184 ,183
 ,208 ,207 ,206 ,205 ,204 ,203 ,202 ,201 ,200 ,199 ,198 ,197 ,196
 ,221 ,220 ,219 ,218 ,217 ,216 ,215 ,214 ,213 ,212 ,211 ,210 ,209
 ,234 ,233 ,232 ,231 ,230 ,229 ,228 ,227 ,226 ,225 ,224 ,223 ,222
 ,247 ,246 ,245 ,244 ,243 ,242 ,241 ,240 ,239 ,238 ,237 ,236 ,235
 ,260 ,259 ,258 ,257 ,256 ,255 ,254 ,253 ,252 ,251 ,250 ,249 ,248
 ,281 ,272 ,271 ,270 ,269 ,268 ,267 ,266 ,265 ,264 ,263 ,262 ,261

 284 ,283 ,282

מטרת התכנית:
תכנון כולל ליישוב והגדלת מס' יח"ד הכולל ליישוב 

עיקרי הוראות התכנית: 
תכנון כולל ליישוב גנות הדר     1

תוספת של 28 יחידות דיור בתחום היישוב ובסה"כ הגדלת     2
מס' היחידות הכולל ביישוב מ-262 ל-290 יחידות דיור  

בהן  לחלקות  ושירות  עיקריות  למטרות  זכויות  תוספת     3
מוצעת יחידת דיור נוספת 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,7773 עמוד  התשעז,   ,7547 הפרסומים  ובילקוט   28/07/2017

בתאריך 19/07/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז   ולבנייה 
לב  ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן    08-9788409
השרון, תל מונד תל מונד 40600, וכל המעוניין רשאי לעיין בה 
ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים 

 www iplan gov il האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: שורקות

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
456-0359299

 שם התכנית:בר/21/40 - ביטול דרך בשטח 
בריכה ציבורית

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 456-0359299, 

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 

בר/ 40 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: קדרון רחוב: הגפן  

הבריכה הציבורית ממוקמת ברחוב הגפן מושב קידרון 

מטרת התכנית:
השבת שטח לנחלה 184 ללא תוספת יחידת דיור וללא שינוי 
מהתכנית  למגורים  הבינוי  והוראות  הבנייה  זכויות  היקף 
המאושרת למושב גן חיים, ע"י ביטול דרך והגדלת שטח נחלה 

לכ- 4 דונם 

עיקרי הוראות התכנית: 
כפרי  בישוב  למגורים  מוצעת  מדרך  קרקע  ייעוד  שינוי  א(  

ולקרקע חקלאית 
לפי  מהתכנית  בחלק  הבעלים  בהסכמת  וחלוקה  איחוד  ב(  

פרק ג' סימן ז' לחוק 
תוספת זכויות בנייה בשטח הציבורי  ג(  

שינוי קו בנין קדמי צפוני מקומי למבנה קיים  ד(  

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

בתאריך 28/09/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז   ולבנייה 
08-9788409  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה דרום 
השרון, נוה ירק 45100 טלפון:03-9000500, וכל המעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 
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מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: לב השרון

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':412-0242073

שם התכנית: גנות הדר, עיבוי מרכז הישוב
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

412-0242073, גרסת התכנית: הוראות - 34 תשריט - 17
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 

צש/ מק/ 2/ 22/ 6/ ג שינוי 
צש/ 123/ 2 שינוי 

צש/ 2/ 22/ 6/ ב שינוי 
צש/ 2/ 22/ 6 שינוי 

צש/ מק/ 2/ 22/ 15/ א כפיפות 
צש/ מק/ 2/ 22/ 17 כפיפות 
צש/ מק/ 2/ 22/ 10 כפיפות 
צש/ מק/ 2/ 22/ 21 כפיפות 

צש/ 0/ 2/ 0 כפיפות 
צש/ 2/ 22/ 6/ א/ 1 כפיפות 

צש/ מק/ 2/ 22/ 8 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: גנות הדר

השייך  השרון  צומת  ליד  השרון  באזור  יישוב  הוא  הדר  גנות 
 ,57 ודרך  השרון  צומת   - מצפון  השרון   לב  אזורית  למועצה 
 ,4 מס'  דרך   - ממזרח  )בצמידות(,  נורדיה  הישוב   - מדרום 
בית-יצחק,  של  חקלאית  וקרקע  נורדיה  הישוב   - וממערב 

מועצה איזורית עמק חפר 
עמק חפר 
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תחום  ושינוי  לחניון  כניסות  למיקום  בינוי  הוראות  שינוי    -
נתיב תנועה וחניה תת-קרקעית 

כניסה  קומת  מעל  קומות   9 עד  של  לבנייה  קומה  תוספת    -
ומגורים, במגרשים 1,2,3, ע"פ הבינוי 

הגדלת מס' יח"ד מ-200 ל-224, ללא הגדלת סך השטחים    -
למטרות עיקריות 

 25% הדירות:  בין  בתכנית  הבנייה  שטחי  בחלוקת  שינוי    -
בשטח של עד 95 מ"ר עיקרי במקום 20% בשטח של עד 80 

מ"ר עיקרי, ללא שינוי בסך שטחי הבנייה העיקריים  
קביעת הוראות בנייה ומתן היתרים    -

תוספת שטחי שירות בקומות העל קרקעיות לצורך רווחת    -
חדרי  ממ"דים,  בקומות,  לוביים  כניסה,  )לובי  התושבים 

אשפה וכו'( מ- 4,000 מ"ר ל- 8,200 
לאפשר מעברי חניה מתחת לתחום השצ"פים שבתכנית    -

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,6045 עמוד  התשעו,   ,7262 הפרסומים  ובילקוט   15/04/2016

בתאריך 10/05/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז  ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן    08-9788409
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,42504 נתניה   4 הצורן  שרונים, 
ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים 
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שירה ברנד  
יושבת ראש הוועדה המחוזית  

לתכנון ולבנייה מחוז מרכז  

מחוז צפון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: כרמיאל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
208-0465781

 שם התכנית: ג/23342 - מגרש למבני ציבור - 
רח' האילנות 9

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 
גרסת     208-0465781 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  כרמיאל 

התכנית: הוראות - 12 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/ 3186 שינוי 
1 /18 /14 כפיפות 

כר/ מק/ 424/ 8 כפיפות 
כר/ מק/ 424/ 4 כפיפות 

גנ/ 17007 כפיפות 
ג/ 21056 ללא שינוי 

גושים וחלקות:
גוש: 4711, מוסדר, חלקות במלואן: 48, 60 

מטרת התכנית:
למטרת  שטח  והגדלת  בר/40  תב"ע  עפ"י  קיימת  דרך  ביטול 

מבנים ומוסדות ציבור ללא תוספת זכויות בנייה

עיקרי הוראות התכנית: 
מבני  למטרות  שטח  והגדלת  בר/40  עפ"י  קיימת  דרך  ביטול 

ציבור ושינוי ייעוד מדרך למבנים ומוסדות ציבור 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,822 עמוד  התשעז,   ,7380 הפרסומים  ובילקוט   05/08/2016

בתאריך 16/11/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן    08-9788409
רשאי  המעוניין  וכל   ,60948 ברנר  גבעת  ברנר  גבעת  שורקות, 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 
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מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: שרונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
457-0282657

שם התכנית:שכונת יוספטל- קדימה צורן - 
הצ/260/1-4 ב

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 457-0282657, 

גרסת התכנית: הוראות - 21 תשריט - 13
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

הצ/ 130 שינוי 
הצ/ 4/ 1/ 260 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: צורן קדימה רחוב: יוספטל 13 , 15 , 11 , 17 , 9 , 7 , 3 , 5 , 1 

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 7814 חלקי חלקות: 85, 89 
גוש: 7815 חלקות במלואן: 293, 294, 295, 332, 334, 346, 369, 370, 

 377 ,376 ,375 ,374 ,373 ,372 ,371
גוש: 7815 חלקי חלקות: 359, 360, 361 

מגרשים:
1 - 3 בהתאם לתכנית הצ/ 4/ 1/ 260

334א - 334ה בהתאם לתכנית הצ/ 4/ 1/ 260

מטרת התכנית:
פרוייקט  לצורך  מאושרת  תכנית  ע"פ  הבנייה  זכויות  מימוש 

פינוי בינוי בשטח התכנית 

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד ממגורים לשצ"פ ומשצ"פ למגורים    -

התכנית ללא איחוד וחלוקה ללא שינוי בשטח הכולל של    -
כל ייעוד קרקע  
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גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 19915 חלקות במלואן: 6 
גוש: 19915 חלקי חלקות: 560 

גושים ישנים:
גוש נוכחי: 19915 - 18134 

X: 209095 קואורדינטה
Y: 766858 קואורדינטה

מגרשים:
208 בהתאם לתכנית ג/ במ/ 14

מטרת התכנית:
הקמת 2 מבני מגורים 

עיקרי הוראות התכנית: 
הגדלת  קומות,  הוספת  בנייה,  אחוזי  הגדלת  יח"ד,  הוספת 

תכסית, גובה והבלטת גזוזטראות בק ב  קדמי ואחורי 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,6822 עמוד  התשע'ז,   ,7528 הפרסומים  ובילקוט   12/05/2017

בתאריך 18/06/2017

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 
נהריה, נהריה טלפון:04-9879827, וכל המעוניין רשאי לעיין בה 
ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים 

 www iplan gov il האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: נצרת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
211-0449249

 שם התכנית: קביעת הוראות וזכויות בנייה - 
אזור תעשיה נצרת

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     211-0449249 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת 

הוראות - 10 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/ 18951 שינוי 
ג/ 11810 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: נצרת, איזור תעשיה - נצרת

X: 228300 קואורדינטה
Y: 732750 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 16561, מסודר, חלקי חלקות: 13 

מטרת התכנית:
קביעת הוראות וזכויות בנייה למבנה משולב למוסך ומשרדים 

- אזור תעשיה נצרת

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כרמיאל רחוב: אילנות 9 

ומסומן  הכרמים  מעלה  ורח'  האילנות  רח'  בין  ממוקם  המבנה 
במפת הסביבה מעלה הכרמים 16ב 

X: 228563 קואורדינטה
Y: 758095 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 18999, מסודר, חלקות במלואן: 16 

מטרת התכנית:
הגדרת זכויות והוראות בנייה 

עיקרי הוראות התכנית: 
א  הגדרת זכויות בנייה 

ב  קביעת התכסית 
ג  שינוי קווי בניין 

ד  קביעת מס' קומות 

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבניו  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: נהריה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
210-0388207

 שם התכנית: הגדלת אחוזי בנייה, צפיפות 
ותוספת קומות רח' הרצל נהריה ג/22609

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 210-0388207, 

גרסת התכנית: הוראות - 18 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/ במ/ 14 שינוי  
ג/ 9088 שינוי  
ג/ 4427 שינוי  
ג/ 6355 שינוי  

תמא/ 13/ ים - תיכון אישור ע"פ תמ"א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: נהריה רחוב: הרצל 120, שכונת עין שרה, נהריה
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עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד קרקע המיועדת למוסדות ציבור, אזור מגורים     1
מבנים  פתוח,  ציבורי  שטח  ג',  למגורים  ודרכים  עירוני 

ומוסדות ציבור ודרכים 
קביעת זכויות והוראות בנייה לייעודי הקרקע השונים     2

קביעת תנאים למתן היתר בנייה     3
תכנון מפורט של חלק ממתחמים לתכנון A3 ו–G, המאושרים     4

במסגרת תכנית המתאר של העיר עפולה ג/12567

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,389 עמוד  התשעח,   ,7599 הפרסומים  ובילקוט   20/10/2017

בתאריך 16/10/2017

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: צפת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':216-0410183

שם התכנית: ג/22969 - הגדרה של זכויות בנייה על פי 
המצב הקיים בסביבה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
צפת  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
גרסת    216-0410183 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 

התכנית: הוראות - 12 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/ 552 שינוי 
ג/ 12617 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
צפת, מרכז העיר, עיר העתיקה סמטת איסקוב ליאון 

X: 246533 קואורדינטה
Y: 763404 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הגדרת זכויות בנייה לפי מצב קיים בסביבה 

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת זכויות בנייה

קביעת בקווי בניין
הסדרת מגרשים לפי בנייה קיימת

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 

עיקרי הוראות התכנית: 
קביעת זכויות ואחוזי בנייה

קביעת הוראות בנייה ליעוד
קביעת קווי בניין 

הסדרת דרך גישה למגרש 

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 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 

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: עפולה

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':215-0426858

שם התכנית:שכונת נוף הכפר - ג/23016
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

215-0426858, גרסת התכנית: הוראות - 26 תשריט - 18
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 18647 שינוי 
ג/ 12567 שינוי 
1 /17 /1 החלפה 

עפ/ מק/ 6029/ 2 החלפה 
ג/ 13259 החלפה 

תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: עפולה רחוב: ז'בוטינסקי 4 

שטח המצוי מערבית לרחוב ז'בוטינסקי, מדרום לכפר הילדים 
לבית  ומצפון  העמק  חולים  לבית  מזרחית  צפונית  ההיסטורי, 

אבות משלב 

גושים וחלקות:
גוש: 17768 חלקי חלקות: 181 

גוש: 17771 חלקי חלקות: 84 
גוש: 16779, מוסדר, חלקי חלקות: 9, 13 

X: 230467 קואורדינטה
Y: 725462 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הקמת שכונת מגורים מצפון מזרח למרכז הרפואי "העמק" בעפולה 
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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: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגליל המרכזי

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':252-0289876

שם התכנית:הגדלת אחוזי בנייה-ירכא
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
252-0289876, גרסת 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 
גר/ מק/ 6770/ 97/ 1 שינוי 

ג/ 6770 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירכא רחוב: בשכונה המערבית בירכא הצמודה לישוב 

אבו סנאן

גושים וחלקות:
גוש: 18886 חלקי חלקות: 1 

X: 216614 קואורדינטה
Y: 761982 קואורדינטה

מטרת התכנית:
תוספת יח"ד והגדלת אחוזי בנייה 

עיקרי הוראות התכנית:
א  קביעת הוראות, שימושים וזכיות בנייה לכל ייעוד 

ב  הנחיות והוראות בינוי 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,7658 עמוד  התשעז,   ,7545 הפרסומים  ובילקוט   21/07/2017

בתאריך 17/07/2017

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 
רשאי  המעוניין  וכל  טלפון:04-9912621,  עכו  המרכזי,  הגליל 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

  www iplan gov il ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: יזרעאלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':254-0447417

 שם התכנית: ג/22961 - בית לחם הגלילית- 
תכנון שכונה מזרחית

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 
 ,254-0447417 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  יזרעאלים 

גרסת התכנית: הוראות - 24 תשריט - 18

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 צפת, ירושלים 7 צפת טלפון:04-6927467

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 מתאר מקומית 
מס':251-0451666

שם התכנית:שינוי ייעוד משטח פרטי פתוח למגורים 
- עילבון ג/22967

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 
 251-0451666 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  המזרחי 

גרסת התכנית: הוראות - 17 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/ 5516 שינוי 
ג/ 9812 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: עילבון

מערבית ליישוב עילבון בצמוד לשטח הבנוי
X: 237687 קואורדינטה
Y: 749744 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 15408 חלקות במלואן: 70 

גוש: 15408 חלקי חלקות: 128, 136, 151 

מטרת התכנית:
שינוי ייעוד שטח פרטי פתוח למגורים וקביעת זכויות בנייה

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד שטח פרטי פתוח למגורים 

קביעת הוראות וזכויות בנייה

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  בעתונים,  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
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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: צפון, מרחבי תכנון מקומי: יזרעאלים,הגליל המזרחי

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
ג/ 15656

שם התכנית:תוכנית מתאר שבלי - אום אל-גנם
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

ג/ 15656, גרסת התכנית: הוראות - 24 תשריט - 21
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  

ג/ 7680 שינוי  
ג/ 3111 שינוי  
ג/ 2351 שינוי  
ג/ 1281 שינוי  
ג/ 4496 כפיפות  
ג/ 8645 שינוי  

ג/ 11662 שינוי  
ג/ 11002 שינוי  
ג/ 11514 שינוי  
ג/ 11542 כפיפות  

ג/ 6963 כפיפות  
ג/ 6962 כפיפות  
ג/ 5835 שינוי  

תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות  
תמא/ 35/ 1 אישור ע"פ תמ"א 
תמא/ 16/ 4 כפיפות  

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

תמא/ 37/ ב כפיפות  
תממ/ 2/ 9 כפיפות  

תמא/ 34 כפיפות  
ג/ 13104 שינוי  
תמא/ 22 כפיפות  

תמא/ 3 אישור ע"פ תמ"א 
תמא/ 8 אישור ע"פ תמ"א 
ג/ 9740 כפיפות  
ג/ 9151 כפיפות  
ג/ 9179 כפיפותי  
ג/ 7751 כפיפות  

ג/ 10118 כפיפות  
ג/ 8994 כפיפות  
ג/ 9173 כפיפות  

ג/ 13064 כפיפות  

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: שבלי אום אל גנם רחוב: 

מערבית  תבור,  הר  למרגלות  שוכן  ג'נם  אל  אום  שבלי  הכפר 
לדרך ארצית מס' 65 בקטע שבין עפולה לצומת גולני 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
יז/ מק/ 2293/ 05 החלפה 

ג/ 9993 החלפה 
ג/ 2293 החלפה 

תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות 
תמא/ 35/ 1 כפיפות 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: בית לחם הגלילית:

X: 218250 קואורדינטה
Y: 737750 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 11376 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

 71 ,70 ,69 ,68 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51
גוש: 11376 חלקי חלקות: 62 

גוש: 11377 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

 84 ,83 ,81 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,72 ,71 ,70 ,69
גוש: 11377 חלקי חלקות: 82, 85 

גוש: 11378 חלקות במלואן: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
 15 ,14

גוש: 11379 חלקי חלקות: 15 
גוש: 12322 חלקי חלקות: 11, 21, 26 

מטרת התכנית:
הקמת שכונה מזרחית -בית לחם הגלילית

עיקרי הוראות התכנית: 
ביטול 2 נחלות ושינוי מיקום יח"ד בתחום הישוב      1

שינוי ייעוד מחקלאי למגורים לשכונה בת 57 יח"ד     2
הוספת 46 יח"ד לישוב כפרי הכולל 254 יח"ד מאושרות-     3

סה"כ 300 יח"ד לפי תמ"א 35/1/ב 
שינוי ייעוד למערכת דרכים חדשה, שצ"פ ושפ"פ     4

לפי  וביוב  מים  ומע'  וסביבה  נוף  תנועה,  הסדרי  תכנון     5
נספחים מצורפים 

הגדרת זכויות והוראות בנייה בהתאם     6
מתן הנחיות בינוי והוראות עצוב אדריכלי בהתאם    7

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 יזרעאלים, עפולה 18120 טלפון:04-6429660
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קביעת אחוזי בנייה, גודל מגרשים, זכויות והגבלות בנייה     5
התכניות  פי  על  הנדרשת  לצפיפות  הישוב  את  שיביאו 

הארציות שבתוקף 
בהם  בשטחים  בנייה  היתרי  להוצאת  תנאים  קביעת     6

התכנית מאפשרת זאת 
קביעת הנחיות נופיות ? סביבתיות,    7

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2791 עמוד  התשעז,   ,7435 הפרסומים  ובילקוט   17/02/2017

בתאריך 31/01/2017

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 הגליל 
מקומית  ועדה  טלפון:04-6772333,   15241 תבור  כפר  המזרחי, 
טלפון:04-6429660,   18120 עפולה  יזרעאלים,  ולבנייה  לתכנון 
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: מבוא העמקים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
257-0359893

 שם התכנית: הסדרת דרך גישה ושינוי ייעוד 
משטח מגורים ומסחר למגורים ביפיע.

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 מבוא 
גרסת    257-0359893 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  העמקים 

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 

ג/ 9607 שינוי 
ג/ 20353 שינוי 
ג/ 12248 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
במרכז יפיע מזרחית לכביש מס' 1 

X: 226700 קואורדינטה
Y: 733050 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 16880, מסודר, חלקי חלקות: 36 

מטרת התכנית:
הסדרת ייעודי קרקע וגישה מוטורית למגרש מגורים 

עיקרי הוראות התכנית:
-1 הסדרת דרך גישה 

-2 שינוי ייעוד ממגורים ומסחר למגורים 
-3 שינוי ייעוד מדרך גישה למגורים  

-4 קביעת זכויות בנייה 

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

גושים וחלקות:
מוסדר:

גושים בשלמות: 17124, 17125, 17217 
גוש: 15749 חלקי חלקות: 16 

 ,33  ,32  ,31  ,30  ,28  ,27  ,26  ,25  ,24 במלואן:  חלקות   16971 גוש: 
 46 ,37 ,36 ,34

גוש: 16971 חלקי חלקות: 21, 45, 48 
גוש: 16974 חלקות במלואן: 44 
גוש: 16974 חלקי חלקות: 5, 43 

גוש: 17000 חלקות במלואן: 2, 41, 42, 43, 44, 71 
גוש: 17000 חלקי חלקות: 1, 40, 74, 83, 84, 88, 89, 90 

גוש: 17001 חלקי חלקות: 1, 2 
גוש: 17003 חלקות במלואן: 14, 15, 27 

גוש: 17003 חלקי חלקות: 6, 7, 8, 13, 19, 22, 23, 29 
גוש: 17004 חלקות במלואן: 3, 4, 8, 9, 16, 24, 25, 26, 27, 41, 45, 
 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46

 73 ,72 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64
גוש: 17004 חלקי חלקות: 2, 12, 34, 43, 71 

גוש: 17215 חלקות במלואן: 18, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 
 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67
 ,103 ,102 ,101 ,100 ,98 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91 ,90 ,89 ,88 ,87 ,86 ,85
 ,116 ,115 ,114 ,113 ,112 ,111 ,110 ,109 ,108 ,107 ,106 ,105 ,104
 ,136 ,135 ,134 ,133 ,132 ,131 ,128 ,127 ,124 ,121 ,120 ,119 ,117

148 ,147 ,145 ,144 ,143 ,142 ,141 ,141 ,139 ,137
גוש 17215 חלק חלקות : 125

גוש: 17216 חלקות במלואן: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14
 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32
 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50
 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,72 ,71 ,70 ,69

 101 ,100 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91 ,90 ,89 ,88
גוש: 17216 חלקי חלקות: 87 

גוש: 17218 חלקי חלקות: 4 
גוש: 17219 חלקי חלקות: 2, 3 

גוש: 17220 חלקות במלואן: 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
 35 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22

גוש: 17220 חלקי חלקות: 3, 11, 21, 34, 36, 37, 38 
גוש: 17855 חלקי חלקות: 14, 16 

X: 237599 קואורדינטה
Y: 732411 קואורדינטה

מטרת התכנית:
תכנית מתאר לישוב המאוחד שבלי אום אל ג'אנם, לשנת היעד 

2020, ולצפי אוכלוסיה בישוב המאוחד של כ- 8,100 תושבים 
דרכים,  ציבור,  צרכי  למגורים,  המיועדים  השטחים  הגדרת 
תשתיות וכו' וכל שימוש קרקע אחר הנדרש כדי לאפשר פיתוח 
חלקיים  שירותים  מתן  כולל  הישוב  של  וחברתי  כלכלי  פיזי, 

לאזור הסובב 

עיקרי הוראות התכנית: 
בשנת  החזויים  הישוב  צרכי  לפי  התכנון  תחומי  הרחבת     1

היעד, בהתאם לניתוח המסקנות הפרוגרמטיות  
חיזוק הקשר בין שני חלקי הישוב שבלי ואום אל-ג'אנם     2

והפעלתם כישוב אחד 
קביעת ייעודי קרקע והגדרת השימושים המותרים בהם     3

קביעת מדיניות והנחיות לתכנון מפורט של מתחמים     4
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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 מרום 
הגליל, מירון 13910 טלפון:04-6919806, כל מעוניין רשאי לעיין 
בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 www iplan gov il וכן באתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: שפלת הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':263-0284554

שם התכנית:תחנת מעבר לפסולת יבשה , כאבול
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

263-0284554, 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/ 16001 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כאבול  

צמוד לאדמות חקלאיות מצפון לכפר כאבול

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 19609 חלקי חלקות: 30, 137 
גוש: 19612 חלקי חלקות: 13, 14, 15, 16, 17 

X: 218917 קואורדינטה
Y: 753771 קואורדינטה

מטרת התכנית:
גישה  דרך  של  והסדרה  יבשה  לפסולת  מעבר  תחנת  הקמת 

לתחנה, בישוב כאבול

עיקרי הוראות התכנית: 
א  קביעת השימושים,זכויות והוראות הבנייה

ב  קביעת תנאים למתן היתר בנייה 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1899 עמוד  התשעז,   ,7410 הפרסומים  ובילקוט   20/01/2017

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:04-9868670,   24930 תמרה  הגליל,  שפלת 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

 www iplan gov il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גבעות אלונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
261-0516674

שם התכנית: תכנית מפורטת ג/23422 לשינויי ייעוד 
ממגורים ג למגורים ,מסחר ותעסוקה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 

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 
 17000 עילית  נצרת   5 ציפורן  העמקים,  מבוא  ולבנייה  לתכנון 

טלפון:04-6468585

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: מרום הגליל

 הודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת מס': 
209-0285742

 שם התכנית: הרחבת מפעל סאסאטק 
באיזור התעשיה דלתון

והבנייה,  התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס': 209-0285742  מפורטת  תכנית  דחיית  בדבר  התשכ"ה-1965, 
שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים בתאריך 15/08/2016 
ובילקוט הפרסומים 7309, התשעו, עמוד 8976, בתאריך 27/07/2016 

גרסת התכנית: הוראות - 25 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/ 12428 שינוי 
ג/ 13805 שינוי 

מה/ מק/ 12428/ 3 שינוי 
תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
איזור תעשיה דלתון 

X: 245086 קואורדינטה
Y: 770295 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 14270, מוסדר, חלקי חלקות: 6 

מגרשים:
3200 בהתאם לתכנית ג/ 13805

מטרת התכנית:
הרחבת  לצורך  דלתון  התעשיה  באיזור  קרקע  יעודי  הסדרת 

שטח מפעל סאסאטק 

עיקרי הוראות התכנית: 
חלקי  שני  בין  ממקומה  מאושרת  דרך  של  שטח  העתקת     1
באפשרויות  לפגוע  מבלי  שונה,  למיקום  סאסאטק  מפעל 

הגישה למפעלים הגובלים 
איחוד חלקות ליצירת רצף קרקעי של מפעל סאסאטק     2
קביעת זכויות בנייה ללא שינוי מהתכנית המאושרת     3
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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: הגליל המזרחי

הודעה לפי סעיף 106ב' לחוק לתכנית מתאר 
מקומית מס': ג/ 20616

שם התכנית: עילבון שכונה מזרחית
 11 12 17 מיום  להתנגדויות  משנה  וועדת  להחלטת  בהתאם 
התכנון  לחוק  106ב'  לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 

והבנייה, התשכ"ה-1965, על שינויים בתכנית ג/ 20616 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: מזרחית לישוב עילבון

X: 238500 קואורדינטה
Y: 749000 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 15412 חלקי חלקות: 56 

גוש: 15424 חלקות במלואן: 43 - 45 
גוש: 15424 חלקי חלקות: 26, 39 - 42, 46 - 49, 51 - 53 

המקומית  הוועדה  המתנגדים,  את  שמעה  שהוועדה  לאחר 
שינויים  עריכת  לשקול  הוועדה  החליטה  היזם,  נציגי  ואת 
בתוכנית שהודעה בדבר הפקדתה פורסמה בעיתונים בתאריך 
 ,1341 עמוד  התשעו,   ,7152 הפרסומים  ובילקוט   10/10/2014
בתאריך 24/11/2015 ובילקוט הפרסומים 6893, התשעה, עמוד 
לחוק  ב'   106 סעיף  לפי  ופרסומם   ,  07/10/2014 בתאריך   ,105

כדלהלן:
שמעה   25/05/15 מיום  בישיבתה  להתנגדויות  המשנה  ועדת 
על  הדיון  את  להשהות  והחליטה  לתוכנית  המתנגדים  את 
בסוגיות  המחוזית,  הוועדה  שמאי  התייחסות  את  לקבל  מנת 

השמאיות אשר עלו במהלך הדיון 
שינויים  והוצעו  הוועדה  שמאי  ע"י  נבדקו  האיזון  טבלאות 
להסיט  הוצע  כן  כמו  ההקצאה   ולוח  האיזון  בטבלת  מתונים 

קמעה את תוואי דרך מס' 14 לכיוון השצ"פ  
 106 סעיף  לפי  פרסום  לערוך  הוועדה  מורה  אלה,  בנסיבות 
עצמו  את  ורואה  התנגד  שלא  למי  לאפשר  מנת  על  זאת  ב'  
אם  ייערכו  כי  אפשר  אשר  לעיל,  הנזכרים  מהשינויים  נפגע 
יתקבלו טענות שטענו מתנגדים לתוכנית )בבחינת עקב קבלת 
בשינויים  החלטה  קיבלה  טרם  הוועדה  כי  יודגש  ההתנגדות(  

המפורטים לעיל ולא אישרה אותם 
העברית,  בשפה  בעיתונות  יעשה  ב'   106 סעיף  לפי  הפרסום 
המקומית  הרשות  ומשרדי  המודעות  לוחות  ועל  הערבית 
בהתאם  יהיה  בעיתונות  הפרסום  בלבד   המקומית  והועדה 
יעשה  הפרסום  תכנית   הפקדת  דבר  פרסום  בדבר  להוראות 
על חשבון משב"ש מגישת התכנית, ובנוסח שתמציא מזכירות 

הוועדה 

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה גבעות 
גרסת   ,261-0516674 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  אלונים 

התכנית: הוראות - 13 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/ 10567 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: שפרעם  

התכנית נמצאת בצד המערבי של העיר שפרעם ע"י בית ספר 
עמל 

X: 215270 קואורדינטה
Y: 746260 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 10262, מוסדר, חלקי חלקות: 34 

מטרת התכנית:
שינויי ייעוד מאזור מגורים ג למגורים, מסחר ותעסוקה, הגדלת 
תכסית קרקע ,אחוזי בנייה,מס' קומות ומס' יח"ד והקטנת קווי 

בנין 

עיקרי הוראות התכנית: 
בתא שטח 1 :

שינויי ייעוד מאזור מגורים ג' למגורים , מסחר ותעסוקה     1
ו/או  למסחר  תשמש  הכביש(  )במפלס  הכניסה  קומת     2

תעסוקה 
שאר הקומות שמעל למפלס הדרך )קומת הקרקע( ישמשו     3

למגורים בלבד 
הגדלת מס' יח"ד     4

הגדלת אחוזי בנייה     5
קומת  מעל  קומות   5 ל-  קומות   4 מ-  קומות  מס'  הגדלת    6

חניה תת קרקעית 
הגדלת תכסית קרקע     7

בנית קומת חניון תת קרקעי מתחת לקומת הכניסה )קומת     8
הקרקע( בשטח של עד 100% 

לא יינתן היתר בנייה במגרש מס' 1 שלא יכלול חניון תת   
קרקעי 

הקטנת קו בנין )לפי תשריט מצב מוצע(     9

בתא שטח 2 :
שינויי ייעוד מאזור מגורים ג' למגורים , מסחר ותעסוקה     1

ו/או  למסחר  תשמש  הכביש(  )במפלס  הכניסה  קומת     2
כשטח  תשמש  הקומה  ושאר  מ"ר   60 עד  בשטח  תעסוקה 

משותף לדיירים 
שאר הקומות שמעל למפלס הדרך )קומת הקרקע( ישמשו     3

למגורים בלבד 
הגדלת אחוזי בנייה     4

הגדלת מס' קומות מ- 4 קומות ל- 5 קומות     5
הגדלת תכסית קרקע     6

הקטנת קו בנין )לפי תשריט מצב מוצע(     7

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 
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יח"ד  הרחבת  לשם  ומערבית  דרומית  בנייה  תוספת   -
קיימות 

כל האמור לעיל בהתאם לנספח הבינוי ולקיים בשטח   -
קביעת קווי בניין חדשים לתוספת הבנייה כאמור  ג  

הגשת שטחי בנייה מירביים בשטח  ד  
קביעת שלבי ביצוע להקמת התוספות כאמור  ה  

קביעת הוראות בגין עצים לשימור ולעקירה  ו  

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 
הועדה המקומית ירושלים, כיכר ספרא 1, קומה 4, טלפון -02

המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק    6296811
 ,1 המלכה  שלומציון  רחוב  ירושלים,  מחוז  ובנייה,  לתכנון 

ירושלים, טלפון 02-6290263 

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בכתב,בפירוט 
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': 
101-0367938

שם התכנית: שנוי קוי בנין והגדלת זכויות בנייה, 
בית חנינה, 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   101-0367938 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 

הוראות:27 גרסת תשריט: 24( 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה 

היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות 

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

 5022 כפיפות 
5166 ב' כפיפות 

 62 החלפה  
3457 א'  שינוי  

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: ירושלים, שכונה: בית חנינה רחוב: אום כולתום 

 X: 221300 קואורדינטת
 Y: 637300 קואורדינטת

גושים וחלקות: 
גוש: 30615 )לא מוסדר( מס' חלקות בשלמותן 272 

מטרת התכנית:
שינוי קוי בנין והגדלת זכויות הבנייה לשם הקמת בנין מגורים, 

בית חנינה, ירושלים 

טענותיו  את  יגיש  האמורים  השינויים  כנגד  לטעון  המבקש 
פרסום  ממועד  יום   21 תוך  המחוזית  הוועדה  למשרדי  בכתב 

ההודעות בעיתונות )האחרון בהם(  
אם יוגשו טענות כאמור, יערך דיון לשמיעת הטענות  לא יוגשו 
להכריע  מנת  על  בלבד  פנימי  לדיון  תתכנס  הוועדה  טענות, 

בהתנגדויות ולקבל החלטה בתכנית 

בימים  כאמור,  ובשינויים  בתכנית  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
הועדה  לקהל   פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות 
נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית 
לתכנון  מקומית  ועדה   ,04-6508555 טלפון:   1753005 עילית 
ולבנייה הגליל המזרחי, כפר תבור 15241 טלפון:04-6772333, כל 
הרואה עצמו נפגע משינויים אלו, רשאי להגיש את התנגדותו 
המחוזית  הוועדה  אל  מקצתם,  או  כולם  השינויים  לאישור 

בתוך 21 הימים 
אורי אילן  

יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז צפון  

הודעות מאת הוועדות המקומיות

מחוז ירושלים

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
101-0214601

 שם התכנית: תוספות בנייה ברח' בית וגן 29, 
שכ' בית וגן, 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   101-0214601 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 

הוראות:23 גרסת תשריט: 16( 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה 

היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות 

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

1042 כפיפות 
 62 החלפה  

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: ירושלים, שכונה: בית וגן רחוב: בית וגן 29 

 X: 217550 קואורדינטת
 Y: 630800 קואורדינטת

גושים וחלקות: 
גוש: 30164 )מוסדר( מס' חלקות בשלמותן 238 

מטרת התכנית:
תוספות בנייה לשם הרחבת יחידות דיור קיימות ברחוב בית וגן 29  

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד מאזור מגורים 1 לאזור מגורים ב'  א  

קביעת הבינויים הבאים בשטח: ב  
תוספת אגף בחזית המזרחית של הבניין לשם הרחבת   -

יח"ד קיימות ותוספת מחסנים בקומת המרתף 
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קביעת שיא גג     4
קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות בנייה     5

קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח     6
הריסת מבנים ע"פ הסימון בתשריט     7

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעתונות בתאריך 17 7 14
ובילקוט הפרסומים מס' 7559 עמוד 8194 בתאריך 2017 8 2  

לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
02- טל'  שמש  בית  רמת   ,8 שורק  נחל  שמש,  בית  ולבנייה 

9900777 , וכן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה, מחוז 
, ירושלים טל: 02-6290222  ירושלים: רח' שלומציון המלכה 1 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל 

האמורים פתוחים לקהל 
משה מונטג  

יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ובנייה בית שמש  

מרחב תכנון מקומי הראל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
152-0548966

והבנייה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
הראל, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז ירושלים, 
מופקדת תכנית מפורטת מס' 152-0548966 - מגרש 413 מבשרת 

ציון )2(  גרסת הוראות 10 תשריט 1

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי הל/במ/110

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
עצמון 1, מבשרת ציון

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 30448 חלקי חלקות: 13, 39

גוש: 34491 חלקות במלואן: 32
גוש: 34491 חלקי חלקות: 35

עיקרי הוראות התכנית: 
תוספת זכויות בנייה לפי סעיף 62א)א( סעיף קטן 16 )א()1(    )1

לחוק התכנון והבנייה 
מגודל   20% )המהווים  מ"ר   147 של  זכויות  תוספת  מוצע:   

המגרש( מעל הזכויות המאושרות
סה"כ הזכויות: 347 מ"ר שטח עיקרי  

קביעת מפלס ה-00 0 לפי סעיף 62א)א( סעיף קטן 9 לחוק    )2
התכנון והבנייה 

מוצע: 30 801 +  
שינוי קו בניין לפי סעיף 62א)א( סעיף קטן 4 לחוק התכנון    )3

והבנייה 
מוצע: קו בנין קדמי 0, קו בנין צידי ימני 5מ' ו 0, קו בניין   

צידי שמאלי 10מ' ו-0 מ'
שינוי תכסית לפי סעיף 62א)א( סעיף קטן 5 לחוק התכנון    )4

והבנייה 
מוצע: 55%  

תוספת קומה לפי סעיף 62א)א( סעיף קטן 4)א( לחוק התכנון    )5
והבנייה 

מוצע: מבנה בן 2 קומות ביחס לרח' מירון ובן קומה 1 ביחס   
לרח' עצמון  )ללא שינוי ברום גובה מירבי (

עיקרי הוראות התכנית:
שנוי יעוד קרקע נמאזור מגורים 1 מיוחד למגורים ב' ולדרך    1

בנין  קוי  לרבות  חדשים,  בנין  קוי  וקביעת  בנין  קוי  שנוי    2
תחתי/תת קרקעי אפס 

מ–546  עיקריים  שטחים  המהווים  הבנייה  שטחי  הגדלת    3
62א)א(16)א()1(  בסעיף  למפורט  בכפוף  מ"ר,  ל–30 656  מ"ר 

לחוק התכנון והבנייה 
הגדלת מס' יחידות הדיור המרבי וקביעתם ל- 6 יח"ד     4

קביעת הוראות בינוי ופיתוח ותנאים למתן היתר בנייה בשטח    5
הרחבת דרכים ציבוריות    6

קביעת הוראות בגין עצים לעקירה    7
קביעת הוראות בגין גדרות וחלקי מבנים להריסה     8

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 
מאיר תורג'מן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה ירושלים  

מרחב תכנון מקומי בית שמש

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
102-0485805

ימסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 102-0485805 
המהווה שינוי לתכנית מס' מי/במ/836 לפי תקנון מונה תדפיס 

מס' 18 ותשריט מונה תדפיס מס' 3 

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
ישוב: שכ' א', רמת בית שמש  נחל דולב 56-58 ונחל הבשור 3  
גוש 34270 חלקה 31  השטח שבין קואורדינאטות רוחב 200033 

וקואורדינאטות אורך 624244 

עיקרי הוראות התכנית: 
קביעת תוספת בנייה להרחבת 47 יחידות דיור בשלושה בנייני 
מגורים קיימים בנחל דולב 56, 58 ונחל הבשור 3 ותוספת שטח 

מסחרי למבנה קיים בנחל דולב 56 , שכ' א' רמת בית שמש 
שינוי ממגורים ג' עם חזית מסחרי )לא לפי מבא"ת( למגורים ב'     1

קביעת קוי בנין     2
הגדלת שטחי הבנייה וקביעתם ל- 8788 מ"ר )מתוכם 6195     3
מ"ר שטח עיקרי למגורים, 2460 מ"ר שטח שרות למגורים 

ו- 133 מ"ר שטח עיקרי למסחר( 
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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 בני ברק

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת תכנית מס': 
501-0569863

שם התכנית: שינויים ותוספות ברח' הגליל 3
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 תכנית מפורטת מס': 501-0569863 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
בב/105/ב

שטח התכנית: 000 760

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: בני ברק

כתובות: הגליל 3 

גושים וחלקות:
גוש: 6195 חלקה/ות: 408

מטרות התכנית:
שינויים ותוספות להקמת בניין חדש עפ"י סעיף 62א)א(:

א  תוספת יח"ד וניוד זכויות עפ"י סעיף )9(
ב  תוספת יח"ד עפ"י סעיף )8(

ג  שינויים בקווי בניין עפ"י סעיף )4(
ד  תוספת שטח )20%( עפ"י סעיף )16(

ה  תוספת קומה, יח"ד ושטחים עפ"י תמ"א 38 
ו  שינויי בינוי עפ"י סעיף )5( 

עיקרי הוראות התכנית:
בבניין החדש יותרו השינויים הבאים: א   

תוספת 6 יח"ד בקומות א-ב )מעבר ל ? 6 יח"ד מותרות(    1
תוספת 12 יח"ד בקומות ג-ד )עפ"י תמ"א 38(    2

תוספת 1 דירת גג מעבר ל ? 2 מותרות      3
סה"כ 27 יח"ד )9 יח"ד בכל אגף( כולל ד  גג ותמ"א 38      4
הקומות  )אחת   38 תמ"א  עפ"י  קומות   2 תוספת     5

בשטחים עיקריים ואחת בשטחים עפ"י תמ"א 38(
תוספת שטחים עד 20% משטח המגרש      6

שינויי בינוי בנסיגות בגג כמסומן בבינוי      7
שינוי גובה קומת הגג ל ? 5 3 מ' )ברוטו(     8

שינויים בקווי בניין:     9
צפון 2 מ' במקום 5 2 מ' קו בליטה  א   

דרום 5 3 מ' ללא שינוי  ב   
ומעבר  בליטה,  קו  מ'   2 5 במקום  מ'   2 מזרח  ג   
מבוקשת בליטה עד 20 1 מגבול המגרש לסוכות 

ומ  שמש  
לא יותרו בליטות למעט סוכות והמפורט בתכנית  ד   

זו לכיוון מזרח מעבר לקווי הבניין הנ"ל  

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 
הראל, כתובת: רח' החוצבים 2 ת ד  3424, מבשרת ציון מיקוד 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק    02-5337127 טלפון:   90805
ירושלים   1 המלכה  שלומציון  רח'  כתובת:  המחוזית  הועדה 

טלפון: 02-6290263 

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 הראל

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס' 
152-0062893

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס'  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   תשכ"ה-1965, 
152-0062893 - שינוי קו בניין ותכסית במגרש 20ב בגוש 30463  

גרסת הוראות 35 תשריט 14

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי הל/250/ד

שינוי מי/250
שינוי מי/250/א

כפיפות מי/340/א

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: מבשרת ציון

רח' הפלמ"ח 84 ב , מבשרת ציון

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 30463 חלקי חלקות: 20

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי הגדרת אזור ממגורים 5 למגורים א בהתאם לנוהל מבא"ת

שינוי קו בניין בהתאם לסעיף 62 א )א( )4(
שינוי תכסית מ30% ל-45% בהתאם לסעיף 62 א )א( )5(

תוספת שטחים עיקריים בהתאם לסעיף 62 א )א( )16( )א( )1(
תוספת קומה שלישית ורביעית למגורים בהתאם לסעיף 62א)א()4א(

קובעת  כניסה  מעל  מטר  ל86 12  מטר  מ5 9  בניין  גובה  שינוי 
בהתאם לסעיף 62 א )א( )4א(

הגדלת מס' יחידות הדיור, על פי סעיף 62 א )א( )8(
הוספת שטחי שירות לחניה בקומה תת קרקעית בהתאם לסעיף 

62א )א( )15(
המפלס  מעל  אל  הקובע,  למפלס  מתחת  שירות  שטחי  ניוד 

הקובע, לפי סעיף 62 א )א( 9

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
29/9/2017 ובילקוט פרסומים 7600, עמ' 445, בתאריך 17/10/2017  

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  
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מטרות התכנית:
קטנות  יח"ד  ניוד  ע"י  המגרשים  בשני  המוצע  הבינוי  שיפור 
ממגרש 113 למגרש 112, שינוי בחלוקת שטחי הבנייה ביניהם, 

הגדלת שטחי הבנייה, ושינויים בבינוי ובעיצוב האדריכלי 

עיקרי הוראות התכנית:
 15 ניוד  ע"י  המגרשים  בשני  קטנות  יח"ד  תמהיל  שינוי     1
יח"ד קטנות ממגרש 113 למגרש 112, והוספת 5 יח"ד קטנות 

למגרש 112, בהתאם להוראות  
שינוי חלוקת שטחי הבנייה בין המגרשים 112, 113 ע"י ניוד     2

זכויות בנייה ממגרש 113 למגרש 112  
תוספת 500 מ"ר שטח עיקרי למגרש 112      3

יח"ד   15(   148 ל-   128 מ-   112 במגרש  יח"ד  מס'  הגדלת     4
מנוידות ממגרש 113 בתוספת 5 יח"ד חדשות(  

תוספת קומה אחת למבנה במגרש 112 כך שמס' הקומות     5
קומת  את  כולל  אינו  הקומות  מס'    38 במקום   39 יהיה 
וכדומה   טכניים  מתקנים  גג,  קומת  כולל  ואינו  הכניסה 

גובה המבנים המצוין הוא מעל מפלס הכניסה  
 112 במגרש  מזרח(  צ   )חזית  חלקי  אחורי  בניין  קו  שינוי     6

מ-10 מ' ל- 5 מ'  
שינוי של הוראות בדבר בינוי או עיצוב אדריכליים ע"י:     7

שינוי גובה קומה מינימלי ל- 3 מ' במגרש 112   א   
הגדלת תכסית תת קרקעית ל-100% במגרשים 112, 113   ב   
מ'   1 של  מינימלי  בעומק  גננית  אדמה  מילוי  קביעת  ג   

במגרש 112  
 ,  112 במגרש  החניה  למרתף  הכניסה  במיקום  שינוי  ד   

מצידו המערבי של המגרש לצידו המזרחי  
יותר ניוד שטחי שירות מתת הקרקע אל מעל הקרקע,  ה   

מעבר לאמור בתכנית בי/4/450  

 - הארץ   - בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
10/08/2017, ישראל היום - 11/08/2017, השקמה - 09/08/2017 

- ובילקוט פרסומים 7563, מיום ט"ז ב אב התשע"ז עמ' 8409 

לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ולבנייה, בת ים  על המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל 
ויקטור טל  

יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ובנייה בת ים  

מחוז חיפה

מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר אישור תכנית המהווה שינוי תכנית 
מתאר מקומית מס' 304-0364224

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר  והבנייה,תשכ"ה-1965 
הנקראת: 304-0364224 - חפ/מק/681/ב - הסדת בנייה קיימת 
ותוספת שימוש בגוש 10765 חלקה -23צפרירים 1, מונה תדפיס 

הוראות 12 מונה תדפיס תשריט 7

תכנית זו מהווה שינוי לתכניות: 
חפ/1400/יב , חפ/681/א חפ//מק/1400/יב/1 ,

תכנית זו כפופה לתכניות: 
 , תממ/6  תמא/38/3,  תמא/38/2,   , תמא/38   , תמא/34/ב/4 
חפ/229/י/1,   , חפ/229/י   , חפ/229   , חפ/1888   , חפ/1400/שש 

ו ? 12 יח"ד עפ"י  תוספת 2 קומות, שטח קומה אחת     10
תמ"א 38  

התכנית היא תכנית עפ"י סעיף 23 לתמ"א 38   ב   
הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה   ג   

עם  בתאום  להיתר,  כתנאי  ייהרסו  הקיימים  המבנים  ד   
היחידה לאיכ"ס לרבות לעניין פינוי פסולת בניין  

תוספת או חלוקה של יח"ד תהיה סטייה ניכרת   ה   

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' ירושלים 58, בני-ברק, טל' 5776579 – 03  העתק התנגדות 
הממשלה,  קריית  )כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא 

דרך בגין 125, תל אביב( 

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
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  
חנוך זייברט  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה בני ברק  

מרחב תכנון מקומי בת ים

הודעה בדבר אישור תכנית ע"י הוועדה המקומית 
מס' 502-0327619 )בי/10/450/מק ניוד יח"ד קטנות 

ממגרש 113 ל-112 ותוספת זכויות בנייה(
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   תשכ"ה-1965, 

502-0327619 , גרסת: הוראות 26 תשריט 20

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 סוג יחס: כפיפות , מס' תוכנית מיוחסת: 502-0320358

 סוג יחס: שינוי , מס' תוכנית מיוחסת: בי / 270
 סוג יחס: שינוי , מס' תוכנית מיוחסת: בי / 403

 סוג יחס: שינוי , מס' תוכנית מיוחסת: בי / 403 / 1
 סוג יחס: כפיפות , מס' תוכנית מיוחסת: בי / 430

 סוג יחס: כפיפות , מס' תוכנית מיוחסת: בי / 430 / א
 סוג יחס: כפיפות , מס' תוכנית מיוחסת: בי / 430 / ב

 סוג יחס: שינוי , מס' תוכנית מיוחסת: בי / 450 / 4
 סוג יחס: שינוי , מס' תוכנית מיוחסת: בי / מק / 450 / 1
 סוג יחס: שינוי , מס' תוכנית מיוחסת: בי / מק / 450 / 3

 סוג יחס: כפיפות , מס' תוכנית מיוחסת: תמא / 34 / ב / 4
 סוג יחס: כפיפות , מס' תוכנית מיוחסת: תמא / 4 / 2

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 - בצפון  גבולותיה:  ים,  בת  מערב  בדרום  ממוקמת  התוכנית   
יוחנן  )רח'   82 7122/חלקה  גוש   - בדרום   ,29 7121/חלקה  גוש 
הסנדלר(, גוש 7121/חלקה 33, גוש 5027/חלקה 1, במזרח - גוש 

7121/חלקה 32, במערב גוש 7121/חלקה 34 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 7121 מחלקה: 31 עד: 31 שלם
גוש: 7121 מחלקה: 35 עד: 35 שלם
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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 תוך 
60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה, רח' הלל 
יומצא  ההתנגדות  העתק    04-6303728 טלפון:  חדרה,   9 יפה 
ב',  בנין   15 הפלי"ם  שד  )כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי 

חיפה, טלפון: 04-8633427( 

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  
צביקה גנדלמן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה חדרה  

מרחב תכנון מקומי מנשה אלונה

 הודעה בדבר הפקדת תוכנית מפורטת מס' 
351-0293829

והבנייה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מנשה - אלונה, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז 

חיפה, מופקדת תוכנית מפורטת מס' 351-0293829  

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 שינוי ל- מ / 359

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: מועצה אזורית מנשה

ישוב: קיבוץ עין שמר, אזור התעשיה של קיבוץ עין שמר 

גושים/ חלקות לתכנית: 
 גוש: 10081 מחלקה: 2 עד: 2 חלקי
 גוש: 10081 מחלקה: 3 עד: 3 חלקי
 גוש: 10081 מחלקה: 4 עד: 4 חלקי
 גוש: 10081 מחלקה: 7 עד: 7 חלקי

מטרת התכנית: 
של  המשק  מבני  לאזור  התעשיה  אזור  בין  שטחים  הצרחת   
הקיימת  הכיכר  הסדרת  בנין,  קווי  קביעת  שמר,  עין  קיבוץ 

והארכת דרך 

עיקרי הוראות התכנית: 
החלפת שטחי מגרשי תעשייה ומבני משק מבלי לשנות את  א  

השטח הכולל של כל יעוד כמוגדר בסעיף 62א)א()1( לחוק  
שינוי קו בניין מ–3 ל–0 בין אזור התעשייה למבני משק ובין  ב  
אזור תיירות לאזור סדנאות ושירותים משקיים )ייעוד על 
פי תכנית מאושרת אחרת( בהתאם לסעיף 62א)א()4( לחוק 
הארכת דרך והסדרת הכיכר בהתאם לסעיף 62א)א()2( לחוק  ג  

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  המעונין  כל 
בקרקע,  מעונין  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 פירסומה של ההודעה המאוחרת 

חפ/מק/1400/גב, חפ/מק/1400/תט חפ/622 , חפ/מק/1400/יב/4, 
חפ/מק/1400/פמ , חפ/מק/229/י/2  

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ישוב חיפה, רח' צפרירים 1 , חיפה  

גושים וחלקות:
גוש 10765 חלקות בשלמות : 23 

עיקרי הוראות התכנית:
תוספת שטח בנייה עיקרי עבור גלריה מעל קומת המסחר  א  
שבמפלס הרחוב, ועבור מבנה שרותים בשטח של 54 מר' 

בהתאם להוראות סעיף 62 א)א1()1()א()2(לחוק 
זיזיות  מרפסות  לשימוש  מר'   24 בסך  עיקרי  שטח  תוספת  ב  
שטחים  )חישוב  והבנייה  התכנון  לתקנות  בהתאם  בלבד 

ואחוזי בנייה בתכניות והיתרים )תיקון(התשס"ח 2008- 
הגלריה  עבור  למסחר  נלווה  עזר  לשטח  שימוש  תוספת  ג  

ולפי סעיף 62 א )א(11 לחוק 
ועבור  בפועל  הקיימת  הבנייה  פי  על  בניין  בקווי  שנויי  ד  

מבנה שרותים עתידי נדרש על פי סעיף 62 א )א( 4 לחוק  

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעתונות בתאריך 2017 6 9
ובילקוט פרסומים 7532 מיום 17 6 27 עמ' 7061  

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה מחוז חיפה שד' הפל"ים 15 טל: 8633448 – 04 חיפה וכן 
טל:   3 ביאליק  רח'  ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעונין  וכל   04  –  8356807
של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 

www iplan gov il מנהל התכנון
חדוה אלמוג  

מ"מ יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה חיפה  

מרחב תכנון מקומי חדרה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
302-0167510

והבנייה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
חיפה,  מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  חדרה, 
בית  הרחבת   -  302-0167510 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת 

עלמין -חדרה 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
חד/1033א', חד/ 2020,,תמ"א 19, תמ"א 37ח', תת"ל 6/3/4

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: חדרה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 10045 חלקות במלואן: 25

מטרת התכנית:
הרחבת בית העלמין הקיים כחלק משלב ב' לתכנית האב לבית 

העלמין בהתאם לנספח הבינוי לתכנית חד/ 1033/א

עיקרי הוראות התכנית: 
הרחבת שטח בית עלמין קיים עפ"י סעיף 62 א )א()3( לחוק    1

בהתאם  העלמין  לבית  בנייה  והוראות  הנחיות  קביעת    2
לתמ"א 19 ובצפיפות של כ- 900 קברים לדונם 

קביעת הסדרי חניה ביחס לשלבי ביצוע    3
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גוש: 12225 מחלקה: 16 עד: 16 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 17 עד: 17 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 18 עד: 18 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 19 עד: 19 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 20 עד: 20 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 21 עד: 21 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 22 עד: 22 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 23 עד: 23 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 24 עד: 24 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 25 עד: 25 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 26 עד: 26 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 27 עד: 27 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 28 עד: 28 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 29 עד: 29 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 30 עד: 30 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 32 עד: 32 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 33 עד: 33 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 35 עד: 35 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 36 עד: 36 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 37 עד: 37 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 39 עד: 39 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 40 עד: 40 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 41 עד: 41 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 42 עד: 42 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 43 עד: 43 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 44 עד: 44 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 45 עד: 45 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 46 עד: 46 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 47 עד: 47 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 48 עד: 48 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 49 עד: 49 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 50 עד: 50 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 51 עד: 51 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 52 עד: 52 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 53 עד: 53 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 54 עד: 54 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 55 עד: 55 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 60 עד: 60 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 61 עד: 61 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 62 עד: 62 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 63 עד: 63 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 64 עד: 64 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 65 עד: 65 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 70 עד: 70 חלקי 
גוש: 12225 מחלקה: 73 עד: 73 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 74 עד: 74 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 75 עד: 75 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 76 עד: 76 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 77 עד: 77 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 78 עד: 78 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 79 עד: 79 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 80 עד: 80 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 81 עד: 81 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 82 עד: 82 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 83 עד: 83 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 84 עד: 84 שלם 

לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
העתק   -04  6177307 טל'  חפר,  ד נ  מנשה,  אזורי  מרכז  ובנייה, 
קרית  )כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

הממשלה, חיפה   טל' 8616222 - 04 (

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

תשמ"ט - 1989  

מרחב תכנון מקומי מנשה אלונה

 הודעה בדבר הפקדת תוכנית מפורטת מס' 
351-0556720

והבנייה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מנשה - אלונה, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז 
גרסאת    351-0556720 מס'  מפורטת  תוכנית  מופקדת  חיפה, 

הוראות: 10 גרסאת תשריט: 4 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 כפיפות ל- 351-0145839 

שינוי ל- מ / 101 / א 
כפיפות ל- מ / 345 

שינוי ל- מ / 395 / א / ש 
כפיפות ל- תמא / 35 

כפיפות ל- תממ / 6 / 3

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: מועצה אזורית מנשה

ישוב: כפר פינס

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 10069 מחלקה: 18 עד: 18 חלקי 
גוש: 10069 מחלקה: 54 עד: 54 חלקי 
גוש: 10070 מחלקה: 11 עד: 11 שלם 
גוש: 10070 מחלקה: 12 עד: 12 שלם 
גוש: 10070 מחלקה: 26 עד: 26 חלקי 
גוש: 10070 מחלקה: 33 עד: 33 שלם 
גוש: 10070 מחלקה: 43 עד: 43 שלם 
גוש: 10070 מחלקה: 48 עד: 48 שלם 
גוש: 10076 מחלקה: 43 עד: 43 חלקי 
גוש: 10076 מחלקה: 45 עד: 45 חלקי 

גוש: 10076 מחלקה: 102 עד: 102 חלקי 
גוש: 10076 מחלקה: 166 עד: 166 חלקי 

גוש: 12225 מחלקה: 3 עד: 3 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 4 עד: 4 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 5 עד: 5 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 6 עד: 6 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 7 עד: 7 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 8 עד: 8 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 9 עד: 9 שלם 

גוש: 12225 מחלקה: 10 עד: 10 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 11 עד: 11 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 12 עד: 12 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 13 עד: 13 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 14 עד: 14 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 15 עד: 15 שלם 
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גוש: 12225 מחלקה: 143 עד: 143 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 144 עד: 144 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 145 עד: 145 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 147 עד: 147 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 148 עד: 148 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 149 עד: 149 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 151 עד: 151 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 154 עד: 154 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 155 עד: 155 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 157 עד: 157 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 159 עד: 159 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 160 עד: 160 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 161 עד: 161 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 162 עד: 162 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 163 עד: 163 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 164 עד: 164 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 165 עד: 165 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 166 עד: 166 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 168 עד: 168 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 169 עד: 169 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 170 עד: 170 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 171 עד: 171 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 172 עד: 172 חלקי 
גוש: 12225 מחלקה: 178 עד: 178 חלקי 
גוש: 12225 מחלקה: 179 עד: 179 חלקי 
גוש: 12225 מחלקה: 194 עד: 194 חלקי 
גוש: 12225 מחלקה: 195 עד: 195 חלקי 

גוש: 12226 מחלקה: 7 עד: 7 חלקי 
גוש: 12226 מחלקה: 8 עד: 8 חלקי 
גוש: 12226 מחלקה: 9 עד: 9 חלקי 

גוש: 12226 מחלקה: 10 עד: 10 חלקי 
גוש: 12226 מחלקה: 12 עד: 12 חלקי 
גוש: 12226 מחלקה: 36 עד: 36 חלקי 
גוש: 12226 מחלקה: 37 עד: 37 חלקי 
גוש: 12226 מחלקה: 38 עד: 38 חלקי 
גוש: 12226 מחלקה: 39 עד: 39 חלקי 
גוש: 12226 מחלקה: 40 עד: 40 חלקי 
גוש: 12226 מחלקה: 44 עד: 44 חלקי 
גוש: 12226 מחלקה: 45 עד: 45 חלקי 
גוש: 12226 מחלקה: 46 עד: 46 חלקי 
גוש: 12226 מחלקה: 85 עד: 85 חלקי 
גוש: 12226 מחלקה: 86 עד: 86 חלקי 

גוש: 12226 מחלקה: 119 עד: 119 חלקי 
גוש: 12226 מחלקה: 120 עד: 120 חלקי 

גוש: 12227 מחלקה: 33 עד: 33 חלקי

מטרת התכנית: 
למגורים  להרחבה  פינס  כפר  למושב  מפורטת  תכנית  עריכת 
הקיים  הישוב  מרקם  עם  האפשר  ככל  משולב  באופן  שתהיה 
והתאמת הנחיות הבינוי, זכויות הבנייה ויעודי הקרקע לצורכי 

הישוב בהווה ובעתיד כמפורט בעיקרי הוראות התכנית  

עיקרי הוראות התכנית: 
תכנית לאיחוד וחלוקה בהסכמת בעלים בהתאם לסעיף 62    1

א )א( 1 לחוק התו"ב 
בהתאם  תוקף  בת  בתכנית  המאושר  בתוואי  דרך  הרחבת    2

לסעיף 62 א )א( 2 

גוש: 12225 מחלקה: 85 עד: 85 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 86 עד: 86 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 87 עד: 87 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 88 עד: 88 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 89 עד: 89 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 90 עד: 90 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 91 עד: 91 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 92 עד: 92 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 93 עד: 93 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 94 עד: 94 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 95 עד: 95 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 96 עד: 96 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 97 עד: 97 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 98 עד: 98 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 99 עד: 99 שלם 

גוש: 12225 מחלקה: 100 עד: 100 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 101 עד: 101 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 102 עד: 102 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 103 עד: 103 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 104 עד: 104 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 105 עד: 105 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 106 עד: 106 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 107 עד: 107 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 108 עד: 108 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 110 עד: 110 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 111 עד: 111 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 112 עד: 112 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 113 עד: 113 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 114 עד: 114 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 115 עד: 115 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 116 עד: 116 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 117 עד: 117 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 118 עד: 118 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 119 עד: 119 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 120 עד: 120 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 121 עד: 121 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 122 עד: 122 חלקי 
גוש: 12225 מחלקה: 123 עד: 123 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 124 עד: 124 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 125 עד: 125 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 126 עד: 126 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 127 עד: 127 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 128 עד: 128 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 129 עד: 129 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 130 עד: 130 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 131 עד: 131 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 133 עד: 133 חלקי 
גוש: 12225 מחלקה: 134 עד: 134 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 135 עד: 135 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 136 עד: 136 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 137 עד: 137 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 138 עד: 138 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 139 עד: 139 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 140 עד: 140 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 141 עד: 141 שלם 
גוש: 12225 מחלקה: 142 עד: 142 שלם 
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הריסת הגדרות המסומנים להריסה בתשריט המצב המוצע ה- 
קביעת מקרה לדרך חדשה  ו- 

כל מעוניין רשאי לעיין בתוכנית בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל  כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט 
כל  וכן  התוכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
חודשיים מיום פרסומה של הודעה למשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ובנייה טירה  המתנגד ימצא העתק התנגדות למשרדי 

הועדה המחוזית לתכנון ובנייה , רח' הרצל 91 רמלה 72430 

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

שעליהן היא מסתמכת  
מאמון ע. אלחי  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה טירה  

 מרחב תכנון מקומי לוד

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
406-0528778

והבנייה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מרכז,  מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  לוד, 
רחוב  הרחבת   -  406-0528778 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת 

הרצל - אבא הילל סילבר  

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי לד/1000

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: לוד

גושים/ חלקות לתכנית: 
חלקי חלקות בגוש לא מוסדר 3948

גוש: 80037 חלקי חלקה: 1 
גוש: 80038 חלקי חלקה: 1 

מטרות התכנית: 
הרחבת זכות דרך מאושרת על מנת לאפשר תנועת מעבר רכב 

מוטורי לשני כיווני התנועה

עיקרי הוראות התכנית: 
1  תכנית להרחבת דרך לפי סעיף 62 א )א( )2(

2  קביעת השימושים המותרים

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 
יומצא  ההתנגדות  העתק    2 המלך  דוד  שד'  לוד,  ובנייה, 
למשרדי הועדה המחוזית )כתובת: הרצל 91, קרית הממשלה, 

רמלה, טלפון: 08-9788444(  

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  

פיתוח שטח למבני ציבור בהתאם לסעיף 62 א )א( 3 הגדלת    3
שטח שנקבע בתכנית בת תוקף לצרכי ציבור 

שינוי בקו בניין מאושר תכנית בהתאם לסעיף 62 א )א( 4    4
לסעיף  בהתאם  מ"ר    380 ל-  מינימלי  מגרש  בגודל  שינוי    5 

62 א )א( 7
תוספת יח"ד ללא תוספת זכויות וללא הגדלת סך השטח    6

לפי סעיף 62 א )א( 8 
למגרש  מ"ר   26 עד   ( ליח"ד  הבנייה  מזכויות   7% הוספת    7
או לתא שטח( למגורים לפי סעיף 62 א )א( 17, למגרשים 

המאושרים על פי תכנית מ/395/א/ש 

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  המעונין  כל 
בקרקע,  מעונין  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 פירסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
העתק   ,04-6177307 טל'  חפר,  ד נ  מנשה,  אזורי  מרכז  ובנייה, 
קרית  )כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

הממשלה, חיפה   טל' 8616222 - 04 (

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

תשמ"ט - 1989  
אילן שדה  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה מנשה אלונה  

מרחב תכנון מקומי טירה

הודעה בדבר הפקדת תוכנית מתאר מקומית מס' 
403-0561092

ובנייה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  אל-טירה 
הנקראת  מקומית  מתאר  תוכנית  מופקדת  רמלה,   המרכז 

 403-0561092

המהווה שינוי לתוכנית מס': 
מס' טר/במ/3003

מהווה כפיפות לתכנית מס':
תממ/21/3

השטחים הכלולים בתוכנית ומקום:
ישוב טירה

גושים וחלקות:
גוש : 7765 חלקה :14 ח"ח

מטרת התכנית: 
חדשה  לדרך  וממגורים  למגורים  מאושרת  מדרך  חלק  המרת 

ללא הסכמת בעלים 

עיקרי הוראות התוכנית:  
קביעת קווי בנייה לפי תשריט  א- 

המרת חלק מדרך מאושרת למגורים א' ומגורים ב' ב- 
המרת חלק משטח מגורים ג' לדרך חדשה  ג- 

איחוד וחלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל שטח התכנית  ד- 
לפי סעיף 62 א )א( סעיף קטן 1  
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ביטול לד/1/1002
ביטול לד/1004

ביטול לד/מק/5/1000

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: לוד

מתחם צפוני-רה' אנה פרנק פינת רח' חנה סנש מתחם דרומי-
רח' יוברט המפרי, לוד

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 3960 מחלקה: 12 עד: 12 בשלמות

גוש: 3960 מחלקה: 13 עד: 13 חלקי
גוש: 3960 מחלקה: 20 עד: 20 חלקי
גוש: 3960 מחלקה: 26 עד: 26 חלקי
גוש: 3960 מחלקה: 36 עד: 36 חלקי
גוש: 3960 מחלקה: 39 עד: 39 חלקי

גוש: 4024 מחלקה: 458 עד: 458 חלקי
גוש: 4024 מחלקה: 635 עד: 635 חלקי
גוש: 4024 מחלקה: 643 עד: 643 חלקי
גוש: 4024 מחלקה: 646 עד: 646 חלקי
גוש: 4024 מחלקה: 647 עד: 647 חלקי
גוש: 4024 מחלקה: 648 עד: 648 חלקי

מטרות התכנית: 
אפשרות  ליצירת  זהה  ביעוד  ממגרשים  בנייה  זכויות  ריכוז 
במגרש5  גבוה  ובנין   4 במגרש  קומות  רב  למבנה  תכנונית 

והרחבת הדרך ברח' אנה פרנק 

עיקרי הוראות התכנית: 
בהתאם  המאושרים  הבנייה  שטחי  של  מחדש  חלוקה     1

לסעיף 62א)א(6:
העברת 4520 מ"ר ממגרש 5 למגרש 4, בנוסף ל- 4080    -

מ"ר המאושרים, סה"כ 8600 מ"ר עיקרי במגרש 4 
הפחתה של 1181 מ"ר, סה"כ 1579 מ"ר עיקרי במגרש 5    -

העברה של 2046 מ"ר שטחי שרות ממגרש 5 למגרש 4,   -
בנוסף ל-2563 מ"ר המאושרים, סה"כ 6126 מ"ר שטחי 

שרות במגרש 4 
בהתאם   ,4 במגרש  מ"ר,   423 של  בהיקף  שטחים  תוספת    2

לסעיף 62א)א(16א1 
מ"ר,   2115 של  בהיקף  קרקעיים  תת  שרות  שטחי  תוספת     3

במגרש 4, בהתאם לסעיף 62א)א(15 
תוספת 6 יחידות דיור בהתאם לסעיף 62א)א(8, וניוד יח"ד     4

ממגרש 5 למגרש 4 לפי החלוקה הבאה:
תוספת 54 יח"ד, סה"כ 90 יח"ד במגרש 4    -

הפחתה של 48 יח"ד, סה"כ 16 יח"ד    -
תוקף  בת  בתוכנית  המאושר  בתוואי  קיימת  דרך  הרחבת     5
ברחוב אנה פרנק, בתחום מגרש 4 ומגרש 3, ע"ח שטחים 

ביעוד מגורים, בהתאם לסעיף 62א)א(2 
שינוי מס' הקומות לפי סעיף 62א)א()4א(; תוספת 8 קומות,     6
מ-9 קומות+ק  עמודים ל 18 קומות, במגרש 4  הפחתה של 

1 קומה, מ-8 קומות+ק  עמודים ל- 7 קומות, במגרש 5 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
27/6/2017 ובילקוט פרסומים 7515, עמ' 6331, בתאריך 1/6/2017  

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה לוד, שד' דוד המלך 2, ראש ובמשרדי הועדה המחוזית, 
טלפון:  רמלה,  הממשלה  קרית   ,91 הרצל  כתובת:  מרכז,  מחוז 

מרחב תכנון מקומי לוד

הודעה בדבר אישור תכנית מס' 406-0383612
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965, בדבר אישור מס' 406-0383612 - הרחבת דירות 

בשכונת אליישיב מס' לד/מק/3506 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
כפיפות לד/1000

כפיפות לד/מק/6/360
כפיפות לד/במ/6/360

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: לוד

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 5905 מחלקה: 2 עד: 2 בשלמות

גוש: 5905 מחלקה: 10 עד: 10 בשלמות
גוש: 5905 מחלקה: 1 עד: 1 חלקי
גוש: 5905 מחלקה: 3 עד: 3 חלקי
גוש: 5905 מחלקה: 4 עד: 4 חלקי
גוש: 5905 מחלקה: 9 עד: 9 חלקי

מטרות התכנית: 
התכנית מיועדת לאפשר שיפור חלק מהדירות הקיימות על ידי 

הרחבת השטחים שלהן 
קביעת הנחיות לעיצוב ארכיטקטוני לדירות המיועדות להרחבת 

שטחן 

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי בבינוי בהתאם לנספח הבינוי לצורך הרחבת הדירות  

עירונית  ברשות  רוויה  בבנייה  למגורים  בנייה  שטחי  הוספת 
בשטח של 390 מ"ר משטח המגרש 

תוספת של 4 256 מ"ר לפי סעיף 62 א)12( ותוספת של 6 133 מ"ר 
לפי סעיף 62 א )א( 16 )א( )1( 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
14/6/2017 ובילקוט פרסומים 7515, עמ' 6331, בתאריך 1/6/2017  

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה לוד, שד' דוד המלך 2, ראש ובמשרדי הועדה המחוזית, 
טלפון:  רמלה,  הממשלה  קרית   ,91 הרצל  כתובת:  מרכז,  מחוז 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל    08-9788444

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל  

מרחב תכנון מקומי לוד

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
406-0402701

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 406-0402701 

- מתחם שגיא - רח' אנה פרנק לד/מק/3507 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
כפיפות תמא/2/4/א

כפיפות לד/1000
שינוי לד/385

ביטול לד/7/33
ביטול לד/319
ביטול לד/340

ביטול לד/1001



5083 ילקוט הפרסומים 7702, ל' בשבט התשע"ח, 2018 2 15 

מד/מק/23/ 19 , שינוי לתכנית מתאר מקומית מס' 420-0138651
גרסת: הוראות- 14 תשריט- 6 

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
דם  רחוב  פינת   - רחוב:   , שכונה:  מודיעין-מכבים-רעות, 

המכבים - משה סנה במע"ר 
קואורדינאטות:

X: 200743 00 ציר
Y: 646022 00 ציר

גוש וחלקה:
גושים: 5640 חלקי חלקה 38

מטרות התכנית:
איחוד מגרשים ותוספת שטחים עבור מסחר  

עיקרי הוראות התכנית:
לפי  אחד,  למגרש  ציבור  מבני  ביעוד  מגרשים  שני  איחוד     1

סעיף 62א )א(1 לחוק התכנון והבנייה  
לחוק  )א1(11  62א  סעיף  לפי  מסחר,  עבור  שטחים  תוספת     2

התכנון והבנייה  
התכנית מתירה ניוד שטחי שירות מעל ומתחת לקרקע לפי     3

סעיף 62א )א( 9 לחוק התכנון והבנייה  
שינוי הוראות בינוי, לפי סעיף 62א )א( 5:     4

ביטול חובת אבן בחזיתות  א   
הבלטת גגונים, פרגולות, משטחים מרוצפים מדרגות  ב   

ואלמנטי פיתוח מעבר לקווי המגרש לתחום הדרך  
הוספת שימושים לצורכי ציבור לפי סעיף 62 א )א1( )6(      5

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התוכנית  פרסום  על  הודעה 
27/09/2017 ובילקוט פרסומים 7600 מיום17/10/2017 עמוד: 459

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
וכן   ,08-9726058 טל:  מודיעין,   ,1 תלתן  רח'  מודיעין  ובנייה 
רח'  מרכז,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי 
הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444, וכל המעוניין רשאי לעיין בה 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל  )עיריית 
 8:30-12:00 בשעות  ד'  א',  ימים  תיכנוני:  מידע  מדור  מודיעין, 

וביום ב' 13:30-17:00 או בהתאם למפורסם באתר העירייה( 

מרחב תכנון מקומי מודיעין

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
420-0084731 מד/מק/3/ 34

שינוי לתכנית מתאר מקומית מד/במ/3
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 420-0084731 
מד/במ/3   מס'  מקומית  מתאר  לתכנית  שינוי   ,  34 מד/מק/3/ 

גרסת: הוראות- 13 תשריט- 9

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
 77 תרשיש  רחוב:   , חן  אבני  שכונה:  מודיעין-מכבים-רעות, 

והבדולח 13
קואורדינאטות:

X: 199553 00 ציר
Y: 645714 00 ציר

גוש וחלקה:
גושים: 5871 חלקה: 11

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 מודיעין

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
420-0522219 מד/מק/21/ 14

שינוי לתכנית מתאר מקומית מד/21, מד/21/ 1
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה – 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 420-0522219 
מד/21/ 14, שינוי לתכנית מתאר מקומית מס' מד/21, מד/21/ 1  

גרסת: הוראות- 27 תשריט- 9 

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
, רחוב: שד הרכס מגרש 3 ב',  מודיעין-מכבים-רעות, שכונה: 

אזור התעסוקה  
קואורדינאטות:

X: 199259 00 ציר
Y: 647748 00 ציר

גוש וחלקה:
גושים: 5898 חלקה בשלמותה: 9

מטרות התכנית:
תוספת 2 קומות משרדים, ניוד 700 מ"ר שטח עקרי מתחת לקרקע 
אל מעל הקרקע ו–40% תוספת זכויות שטח עקרי ושטחי שרות  

עיקרי הוראות התכנית:
הוספת 2 קומות משרדים מעל 3 קומות משרדים קיימות     1

וקומת קרקע מסחרית לפי סעיף 62א )א()4א(  
הקרקע,  מעל  אל  לקרקע  מתחת  עקרי  שטח  מ"ר   700 ניוד     2

לפי סעיף 62א)א()9(  
לפי  הקרקע,  מעל  שירות  ושטח  עקרי  שטח   40% תוספת     3

סעיף 62א)א1()3()א(  
לקומות  בהתאם  הנוספות  הקומות  של  אדריכלי  עיצוב     4

הקיימות וקביעת הוראות בינוי, לפי סעיף 62א)א()5(  
שינוי הוראה בהתייחס למיקום החניות עפ"י נספח פיתוח    5

ותנועה, לפי סעיף 62א)א()5(  

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התוכנית  פרסום  על  הודעה 
17 11 17 ובילקוט פרסומים מס' 7641 מיום 17 12 14 עמוד: 2303

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
וכן   ,08-9726058 טל:  מודיעין,   ,1 תלתן  רח'  מודיעין  ובנייה 
רח'  מרכז,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי 
הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444, וכל המעוניין רשאי לעיין בה 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל  )עיריית 
 8:30-12:00 בשעות  ד'  א',  ימים  תיכנוני:  מידע  מדור  מודיעין, 

וביום ב' 13:30-17:00 או בהתאם למפורסם באתר העירייה( 

מרחב תכנון מקומי מודיעין

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
420-0551440 מד/מק/23/ 19

שינוי לתכנית מתאר מקומית 420-0138651
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה – 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 420-0551440 



ילקוט הפרסומים 7702, ל' בשבט התשע"ח, 2018 2 15  5084

מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס' 
408-0376608

נת/ מק/ 542/ א/ 15 - גוש 9138 חלקה 120
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס'  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   תשכ"ה-1965, 
408-0376608, מונה תדפיס הוראות: 12, מונה תדפיס התשריט: 8

המהווה שינוי לתוכניות הבאות:
כפיפות נת/100/ש/1

כפיפות נת/7/400
שינוי נת/542/א

השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם: 
רשות מקומית - נתניה 

רחוב: מבית: עד בית: שכונה: 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 9138 חלקות במלואן: 120

עיקרי הוראות התכנית:
תוספת יח"ד מ-9 ל-11, על פי סעיף 62א)א()8( לחוק  א   

 6  + למרתף  מגורים  קומות   4  + ממרתף  קומות  תוספת  ב   
קומות מגורים+קומה טכנית, על פי סעיף 62א)א()4א( לחוק 

תוספת שטחי בנייה מ-1,052 מ"ר ל-1,683 מ"ר, על פי סעיף  ג   
62א)א1()1()א()2( לחוק 

תוספת 175 מ"ר, על פי סעיף 62א)א()16()א()1( לחוק  ד   

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
2/6/2017 ובילקוט הפרסומים 7538, בעמוד 7421-7422, בתאריך 

 05/07/2017

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה ועדה מקומית לתכנון ובנייה הצורן 6, אזה"ת ק  ספיר, 
מחוז  המחוזית  הועדה  ובמשרדי   09-8603170 טלפון:  נתניה, 
כל    08-9788444 טלפון:  רמלה,   ,91 הרצל  רח'  כתובת:  מרכז, 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל 

מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס' 
408-0430793

 נת/מק/9/16/401 - תוספת זכויות בבניין קיים 
ברח' נורדאו דרום העיר

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס' -408

0430793, מונה תדפיס: הוראות: 16, מונה תדפיס תשריט: 11

המהווה שינוי לתוכניות הבאות:
כפיפות נת/16/401

כפיפות נת/16/401/ג
כפיפות נת/7/400

השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם: 
רשות מקומית - נתניה 

רחוב: נורדאו 22 עשכונה: קריית נורדאו, נתניה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 7929 חלקות במלואן: 47

מטרות התכנית:
תוספת זכויות בנייה עבור הרחבת 2 דירות גן ברחוב תרשיש 

77 ורחוב בדולח 13  

עיקרי הוראות התכנית:
תוספת זכויות בנייה סה"כ 5 45 מ"ר עיקרי עבור הוספת שטח 

בחצר עורפית היקפית  לפי סעיף 62א )א( סעיף קטן 12  

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התוכנית  פרסום  על  הודעה 
17 11 15 ובילקוט פרסומים מס' 7641 מיום 17 12 14 עמוד: 2302

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
וכן   ,08-9726058 טל:  מודיעין,   ,1 תלתן  רח'  מודיעין  ובנייה 
רח'  מרכז,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי 
הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444, וכל המעוניין רשאי לעיין בה 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל  )עיריית 
 8:30-12:00 בשעות  ד'  א',  ימים  תיכנוני:  מידע  מדור  מודיעין, 

וביום ב' 13:30-17:00 או בהתאם למפורסם באתר העירייה( 

חיים ביבס  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה מודיעין  

מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס' 
408-0349589

נת/מק/35/548/א' - בית מזרחי - תוספת יח"ד 
והבלטת מרפסות

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

408-0349589, מונה תדפיס: הוראות : 49,  תשריט: 18

המהווה שינוי לתוכניות הבאות:
שינוי נת/100/ש/1

שינוי נת/7/400
שינוי נת/35/548

השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם: 
רשות מקומית - נתניה 

רחוב: שד בן אב"י 15 , נתניה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 8259 חלקות במלואן: 129

עיקרי הוראות התכנית:
סעיף  עפ"י   , אחורי  בניין  מקו  מ'   1 2 עד  מרפסות  הבלטת     1

62א)א()9( לחוק 
תוספת יח"ד שינוי מ - 15 יח"ד ל - 16 יח"ד,עפ"י סעיף    2

62א)א()8( לחוק 
תוספת של קומה אחת, שינוי מ - 9 קומות מגורים ל - 10     3

קומות מגורים, עפ"י סעיף 62א)א()4א( לחוק 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 14/10/2016 
ובילקוט הפרסומים 7362, עמ' 179, בתאריך 26/10/2016 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה ועדה מקומית לתכנון ובנייה הצורן 6, אזה"ת ק  ספיר, 
מחוז  המחוזית  הועדה  ובמשרדי   09-8603170 טלפון:  נתניה, 
כל    08-9788444 טלפון:  רמלה,   ,91 הרצל  רח'  כתובת:  מרכז, 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל 



5085 ילקוט הפרסומים 7702, ל' בשבט התשע"ח, 2018 2 15 

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 
חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  סדרי   ( והבנייה 

וסדרי עבודתו(, תשמ"ט - 1989 

 מרחב תכנון מקומי פתח תקווה

  הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
410-0329839

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 410-0329839  

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 כפיפות 2000 

שינוי 1209 / 37

כתובות: 
שכונה: רחוב: סוקולוב נחום מס' בית: 27

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 6404 מחלקה: 21 עד: 21 שלם

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי לקו בניין "0" לכל החזיתות לקומת קרקע מסחרית     1

שינוי בקו בניין הקבוע בתוכנית מ 6 לכיוון צפון מערב , 4      2
כיוון צפון מזרח , 4 לכיוון דרום מערב ו 5 לכיוון דרום מזרח 
סעיף  ע"פ  המסחרית  הקרקע  לקומת  הכיוונים  לכל   "0"  ל 

62 א )א( 4  

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
29/9/2017 ובילקוט פרסומים 7600, עמ' 461, בתאריך 17/10/2017

ניתן לראות התכנית במח' מידע בעירית פ"ת ע"פ קביעת תור 
מחוז  המחוזית,  הועדה  ובמשרדי   03-9053111 בטלפון  מראש 
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 ראש העין

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מתאר מקומית 
מס' 418-0216010

והבנייה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  העין,  ראש 
מרכז, מופקדת שינוי תכנית מתאר מקומית מס' 418-0216010 - 

בושרי זהרה - רנ/מק/58/א  

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי לתוכנית אפ/1/1380

עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת שטח הכולל לבנייה מ-4306 מ"ר ל-4386 מ"ר - תוספת 

של 80 מ"ר -בהתאם לסעיף 62א)א1()1()א()2( לחוק 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,  6671-6672 בעמוד   ,7524 הפרסומים  ובילקוט   12/05/2017

בתאריך 12/06/2017 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה ועדה מקומית לתכנון ובנייה הצורן 6, אזה"ת ק  ספיר, 
מחוז  המחוזית  הועדה  ובמשרדי   09-8603170 טלפון:  נתניה, 
כל    08-9788444 טלפון:  רמלה,   ,91 הרצל  רח'  כתובת:  מרכז, 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל 
אינג' אלי דלל  

יושב ראש ועדת המשנה   
לתכנון ובנייה נתניה  

מרחב תכנון מקומי פתח תקווה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי לתכנית מתאר מס' 
410-0147314

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' 410-0147314

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 כפיפות 2000 / 10 

שינוי 1241 / א 
כפיפות 2000 

שינוי 1241 / 57 
כפיפות תממ / 3 / 12

גושים חלקות:
 גוש: 6367 מחלקה: 5 עד: 5 שלם
 גוש: 6367 מחלקה: 6 עד: 6 שלם

כתובות: 
רחוב: זבוטינסקי מס' בית: 82

רחוב: הרכש מס' בית: 
רחוב: מוטה גור מס' בית: 1
רחוב: מוטה גור מס' בית: 3

מטרות התכנית:
איחוד וחלוקה במתחם אשד-איגרא  

הוראות התוכנית :
איחוד וחלוקה של מגרשים בהסכמת הבעלים עפ"י סעיף    )1(

62 א)א(1 לחוק  
הרחבת דרך עפ"י סעיף 62 א)א(2 לחוק     )2(

שינוי קו בנין עפ"י סעיף 62 א)א(4 לחוק     )3(
העברת שטחים עיקריים מתת הקרקע אל מעל הקרקע     )4(

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 
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 
לחוק   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן   , התכנית  ידי  על 
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: ראש העין

מיתחם D ,  ראש העין

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש:   5499 מחלקה:   11 עד:   11 חלקי
גוש:   5503 מחלקה:    6 עד:    6 חלקי
גוש:   5504 מחלקה:    3 עד:    3 חלקי

גוש:   5504 מחלקה:   13 עד:   13 חלקי
גוש:   5505 מחלקה:    1 עד:    1 חלקי

מטרות התכנית: 
D שיפור והתאמת תכנון בשכונה

עיקרי הוראות התכנית: 
איחוד וחלוקה של מגרשים, לפי סעיף 62א )א( )1( לחוק     1

הרחבת דרך בתוואי המאושר לפי סעיף 62א )א( )2( לחוק     2
הגדלת שטחים שנקבעו בתכנית בת-תוקף לצורכי ציבור     3

)שצ"פים(, לפי סעיף 62א )א( )3( לחוק 
שינוי וקביעת קווי בניין לפי סעיף 62א)א()4( לחוק      4

להקים  שמותר  הקומות  ומספר  בנינים  של  גובהם  קביעת     5
בבניין עפ"י סעיף 62א)א()4א( לחוק 

שינוי חלוקת שטחי הבנייה, מבלי לשנות את סך כל השטח     6
הכולל המותר לבנייה, לפי סעיף 62א )א( )6(             לחוק 

סעיף  לפי  קרקעיות  תת  בקומות  שרות  שטחי  הוספת     7 
62א )א( )15( לחוק 

קביעת הוראות לעניין זכות מעבר, לפי סעיף 62א )א( )19(     8
לחוק 

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, 
העתק   03-9007289 טלפון:  העין  ראש   ,21 שילה  העין,  ראש 
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית )כתובת: הרצל 91, 

קרית הממשלה, רמלה, טלפון: 08-9270170(  

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   

 מרחב תכנון מקומי ראש העין

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
418-0453381

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 418-0453381 

- שינוי קווי בניין ברחוב ריחן 13 רנ/מק/190 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי רנ/מק/4/2003
שינוי רנ/מק/5/2003

שינוי אפ/2003
שינוי רנ/2003/3

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
גבעת הסלעים עפרוני, ראש העין

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 5019 מחלקה: 108 עד: 108 בשלמות
גוש: 5019 מחלקה: 120 עד: 121 בשלמות

מטרות התכנית: 
הגדלת מס' יחידות דיור וזכויות בנייה והתאמת קווי בניין 

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי קו בניין קדמי נקודתי לחלקה 108 מ 00 5 מ' ל 50 4      1

לפי סעיף 62א)א( ס"ק )4( לחוק התכנון והבנייה 
שינוי קו בניין קדמי נקודתי לחלקה 120 מ 00 5 מ' ל 50 4    

לפי סעיף 62א)א( ס"ק )4( לחוק התכנון והבנייה 
שינוי קו בניין קדמי נקודתי לחלקה 121 מ 00 5 מ' ל 50 4    

לפי סעיף 62א)א( ס"ק )4( לחוק התכנון והבנייה 
שינוי קו בניין קדמי צידי מ 00 4 ל 60 3 מ' ו 00 3 מ'  לפי     2

סעיף 62א)א( ס"ק )4( לחוק התכנון והבנייה 
לחוק  62א)א(ס"ק)4א(  סעיף  לפי  מגורים,  קומת  הוספת     3

התכנון והבנייה 
שינוי גובהם של הבניינים מ-20 7 מ' ל-41 9 מ', לפי סעיף     4

62א)א(ס"ק )4א( לחוק התכנון והבנייה 
62א)א(  סעיף  לפי  אדריכלי  ועיצוב  בינוי  הוראות  שינוי     5

ס"ק)5( לחוק התכנון והבנייה 
62א)א(  סעיף  לפי  ל-18  מ-12  הדיור  יחידות  מס'  הגדלת     6

ס"ק )8( לחוק התכנון והבנייה  
לפי  מ"ר   375 בסך  לבנייה  המותר  הכולל  השטח  הגדלת     7

סעיף 62א)א( ס"ק )16()1( לחוק התכנון והבנייה 

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 
 ,03-9007289 טלפון:  העין  ראש   ,21 שילה  העין,  ראש  ובנייה, 
)כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה, טלפון: 08-9270170(  

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 ראש העין

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מספר 
418-0492835

והבניה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה 
ראש העין, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז מרכז, 
ראש   -  418-0492835 מספר  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 

העין D- רנ/מק/275/ב  

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי רנ/275/א
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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 
 ,03-9007289 טלפון:  העין  ראש   ,21 שילה  העין,  ראש  ובנייה, 
)כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה, טלפון: 08-9270170(  

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  
חנוך עוז  

יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ובנייה ראש העין  

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מס' רצ/ מק/145/22/1 
413-0403683 -

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה- 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  לציון,  ראשון 
 ,413-0403683 מק/145/22/1  רצ/  מתאר  תכנית  מופקדת  מרכז 

מונה תדפיס הוראות: 12, מונה תדפיס התשריט:10

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי לתוכנית רצ/22/1 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: ראשון לציון 

כתובות: יפתח 5 ראשון לציון 

גושים וחלקות בשלמותן:
גוש: 4247, חלקה:485

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קו בנין עפ"י סעיף 62 א)א()4( לחוק 

• שינוי קו בניין :- קו בניין דמי מערבי מ-6 מ' ל-4 5 מ' 
• קו בניין צדדי מ-3 מ' ל-6 2 מ' ול-0 לפרגולה 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעונין  כל     www iplan gov il הפנים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
הכרמל  ולבנייה,  לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
העתק   ,03-9547905 פקס:   9547577-03  : טלפון  ראשל"צ,   20
התנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית )כתובת: הרצל 91, 

קרית ממשלה, רמלה, טלפון: 9788444-08 

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 
יש  עו"ד  בתצהיר  המלווה  ההתנגדות  בכתב  תשמ"ט-1989  

לציין את מס' התכנית פרטי המתנגד שיכללו שם, כתובת,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: ראש העין
גבעת טל ריחן, ראש העין

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 5487 מחלקה: 157 עד: 157 בשלמות

מטרות התכנית: 
הסדרת קווי בניין לבנייה קיימת 

הנחיות לתכנית פיתוח 

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי קווי בניין  

 1  א   קו בניין צדדי שמאלי 00 3 מ' ו-60 3 במקום 00 5 מ' - 
  ראה תשריט  

   ב   קו בניין צדדי ימני 80 1 מ' במקום 00 3 מ' - ראה תשריט  
  ע"פ סעיף 62א)א()4( 

2  הנחיות לתכנית פיתוח, גידור המגרש ונטיעת עצים בוגרים 
בסמוך לחזיתות לרחוב  ע"פ סעיף 62א)א()5( 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
9/7/2017 ובילקוט פרסומים 7544, עמ' 7618, בתאריך 12/7/2017  

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:  העין  ראש   ,21 שילה  רחוב   , העין"  "ראש   ובנייה 
כתובת:  מרכז,  מחוז  המחוזית,  הועדה  ובמשרדי   03-9007289
כל    08-9270170 טלפון:  רמלה,  הממשלה  קרית   ,91 הרצל 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל  

 מרחב תכנון מקומי ראש העין

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס' 
418-0541003

והבנייה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  העין,  ראש 
 -  418-0541003 מס'  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  מרכז, 

  E ביטול הוראת סטייה נכרת מתכניות החלות על מתחם

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי רנ/300/א

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 E מתחם

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 5504 מחלקה: 2 עד: 2 חלקי
גוש: 5505 מחלקה: 1 עד: 1 חלקי

גוש: 24201 מחלקה: 1 עד: 2 חלקי
גוש: 24201/1 מחלקה: 4 עד: 4 חלקי

גוש: 24205 מחלקה: 1 עד: 4 חלקי

מטרות התכנית: 
לאפשר לוועדה המקומית, הוספת זכויות בנייה, יח"ד וקומות, 
ע"י  מתכנית(,  נכרת  )סטיה  והבנייה  התכנון  לתקנות  בהתאם 

ביטול הסעיפים הרלוונטיים לכך בתכניות המאושרות 

עיקרי הוראות התכנית: 
לטבלאות  הערות  ה',  פרק  רנ/300/א,  מתכנית  ההוראה  ביטול 
זכויות הבנייה ס"ק 4, לפי סעיף 62א)א()5( לחוק התכנון והבנייה 



ילקוט הפרסומים 7702, ל' בשבט התשע"ח, 2018 2 15  5088

 1230 עמוד  התשע"ה  בכסלו  ד'   6925 הפרסומים  ובילקוט 
בתאריך: 14 11 26

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
רצ/6715/1 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: ראשון לציון

כתובות: אזור התעשייה ממזרח לרחוב שמוטקין 

גושים וחלקות בשלמותן:
גוש: 3941, ח"ח: 33,29,9,1

 42,43,57,65,26-32,35-40,  91-96,  70,78-86 חלקות:   ,3943 גוש: 
ח"ח: 1-3, 5-10, 18, 24, 47, 67-69, 77, 87-88 

עיקרי הוראות התכנית:
איחוד וחלוקה מחדש, עפ"י סעיף 62 א)א()1( לרבות טבלת    1

הקצאה ואיזון 
עפ"י  המקומית  הוועדה  בסמכות  ציבור  שטחי  הרחבת    2

סעיף 62 א)א()3(
שינוי הוראות התכנית בדבר בינוי ועיצוב אדריכלים עפ"י    3

סעיף 62 א)א(5 
איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים   •

איחוד תאי השטח ביעוד שב"צ ע"י צירוף שטח שב"צ   •
שטח  תאי  עם  לתעסוקה(  ושינויו   (  235 ששטח  בתא 
247, 248, והקטנה של תאי שטח 234, 233, 232  הקטנת 
השצ"פ  שטח  על  שמירה  לצורך   201,202 שטח  תאי 
בתא שטח 237 אשר הוקטן בשל הסדרת תא שטח 235 

שינוי גבול בין תאי שטח 201 ל-202  א  
שינוי גבו בין תאי 209ל-211  ב  

שינוי גבול בין תא שטח 212 ל-213   ג  
שינוי גבול בין תא שטח 224 ל-226  ד  

קביעת הוראות בנייה    4

ראשון  עיריית  במשרדי  בתכנית,  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
לציון  הכרמל 20 ראשל"צ, טלפון : 03-9547577, בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקבל 

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

 הודעה בדבר אישור תכנית מס' 413-0318519 
רצ/ מק/3/32/5/1

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
 והבנייה, תשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מס' 413-0318519 
תדפיס  מונה   ,24 הוראות:  תדפיס  מונה  מק/3/32/5/1,  רצ/ 

התשריט: 9

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
רצ/48/5/1 שינוי לתוכנית 
רצ/32/5/1   

רצ/1/1 כפיפות לתוכנית 
רצ/1/1/ג   

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: ראשון לציון

כתובות: שדרת תש"ח

גושים וחלקות בשלמותן:
גוש: 3924, חלקות: 19-20 

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מס' מס' 413-0601351 
רצ/מק/3/150/1

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה- 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  לציון,  ראשון 
מרכז מופקדת תכנית מתאר מס' 413-0601351 רצ/ מק/3/150/1 

מונה תדפיס הוראות: 7, מונה תדפיס התשריט: 6

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי לתוכנית 413-0180570 

יחס לתוכניות: סוג יחס: כפיפות תמא/2/4

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: ראשון לציון 

שכונה: נרקיסים רחוב: ירשלים 

גושים וחלקות בשלמותן:
גוש: 4240 חלק, חלקי חלקה: 7 

מגרשים לתכנית 
מגרש: 300 מתוכנית: 413-0180570

מטרת התכנית:
קרקעיים  על  בנייה  ושטחי  קרקעיים  תת  בנייה  שטחי  תוספת 

לתחנת שאיבה לביוב ומתקני שרות 

עיקרי הוראות התכנית:
1  תוספת שטחי בנייה תת קרקעיים ושטחי בנייה על קרקעיים 

2  קביעת קווי בנין 
3  קביעת מס' קומות מתחת לכניסה הקובעת 

4  שינוי תכסית קרקע 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעונין  כל     www iplan gov il הפנים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
הכרמל  ולבנייה,  לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
העתק   ,03-9547905 פקס:   9547577-03  : טלפון  ראשל"צ,   20
התנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית )כתובת: הרצל 91, 

קרית ממשלה, רמלה, טלפון: 9788444-08 

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 
בתצהיר  המלווה  ההתנגדות  בכתב  תשמ"ט-1989   עבודתו(, 
שם,  שיכללו  המתנגד  פרטי  התכנית  מס'  את  לציין  יש  עו"ד 

כתובת, טלפון ונייד 

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר ביטול תכנית מס' רצ/ מק/1/67/15/1
רצ/ מס'  תכנית  הפקדת  ביטול  על  הודעה  בזאת  נמסרת   

מק/1/67/15/1 שפורסמה בעיתונים ביום : 
  23 10 14 תאריך:  מעריב  עיתון:  

23 1014 תאריך:  גל גפן  עיתון:  
 23 10 14 תאריך:   פוסט  עיתון: 
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לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ובנייה, רמלה, מבצע משה 9, רמלה טלפון: 08-9771564 העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית )כתובת: הרצל 91, 

רמלה, טלפון: 08-9788409(  

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 רמלה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
415-0440966

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 415-0440966 
- תוספת יחידת דיור ברחוב ירמיהו, רמלה גרסת הוראות 19 

תשריט 6 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי לה/1/224

כפיפות לה/1/15/1000/א
כפיפות לה/1004
כפיפות לה/1000

כפיפות לה/43/1000

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 ירמיהו, רמלה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 5859 מחלקה: 22 עד: 22 בשלמות

מטרות התכנית: 
תוספת יחידת דיור ל-2 המאושרות, תוספת קומה, שינוי קווי 

בנין ותוספת של 50 מ"ר 

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי קו בנין קדמי לרח' ירמיהו מ-3 מ' ל-2 מ' ושינוי קו  א(  
בנין אחורי מ-0 מ' ל-3 מ' לפי סעיף 62א )א( ס ק  )4( לחוק 

תוספת קומה לפי סעיף 62א )א( ס ק  )4א( לחוק  ב(  
תוספת יחידת דיור לפי סעיף 62א )א( ס ק  )8( לחוק  ג(  

תוספת 50 מ"ר לפי סעיף 62א )א( ס ק  )16()א()2( לחוק  ד(  

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
ובילקוט פרסומים 7579, עמוד 9132, בתאריך 31/08/2017  

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה "רמלה" , רחוב מבצע משה 9, רמלה טלפון: 08-9771564 
 ,91 הרצל  כתובת:  מרכז,  מחוז  המחוזית,  הועדה  ובמשרדי 
רמלה, טלפון: 08-9788409  כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל  

מיכאל וידל  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה רמלה  

מרחב תכנון מקומי רעננה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
416-0563965 - רע/מק/732א - רח' התדהר 5, רעננה

והבנייה  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
תשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 

עיקרי הוראות התכנית:
איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים   1

שימושים  והוספת  לבנייה  המותר  הכולל  השטח  הגדלת    2
בשב"צ 

תוספת שטחי שירות לשב"צ    3
קביעת קווי בנין    4

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
2017 4 6 ובילקוט הפרסומים 7508, עמ' 6095 בתאריך: 2017 5 18

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 
ראשל"צ,   20 הכרמל  ראשל"צ,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
מרכז,  מחוז  המחוזית,  הועדה  ובמשרדי   9547577-03 טלפון: 
כתובת: הרצל 91, קרית ממשלה, רמלה, טלפון: 08-9788444  כל 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל 
מיכאל רייף  

מ"מ יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה ראשון לציון  

 מרחב תכנון מקומי רמלה

הודעה בדבר ביטול הפקדת תכנית מפורטת מס' 
415-0119180

והבנייה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מרכז,  מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  רמלה, 
מופקדת תכנית מפורטת מס' 415-0119180 - רח' ישראל פרנקל 

7 שינוי קו בניין גרסת הוראות 23 תשריט מונה 18  

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי ל- לה/160/א
כפופה ל- לה/1004

כפופה ל- לה/3/1000
כפופה ל- לה/160

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: רמלה

משכנות פרנקל ישראל/ עליה שניה, רמלה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 5821 מחלקה: 114 עד: 114 בשלמות

גוש: 5821 מחלקה: 139 עד: 139 חלקי

מטרות התכנית: 
לרחוב  וקידמי  השנייה  העלייה  לרחוב  קדמי  בניין  קו  שינוי 

שיבת ציון למצב הבנוי בפועל 

עיקרי הוראות התכנית: 
קיים  מצב  עפ"י  השנייה  העלייה  לרחוב  קדמי  בניין  קו  שינוי 
בנוי המוצע בתשריט מ - 6 מ' ל-5 2 מ' לפי סעיף 62א' ס"ק 4 
לחוק התכנון והבנייה וקו בניין קדמי לרחוב אסף שמחוני מ 3' 

מ' ל- 2 מ' 

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  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 
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גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 9129 מחלקה: 133 עד: 133 בשלמות

מטרות התכנית: 
תוספת זכויות בנייה  הגדלת השטח העיקרי המותר לבנייה ב 

- 7% לפי סעיף 62א)א(17ב

עיקרי הוראות התכנית: 
תוספת זכויות בנייה מ- 200 מ"ר עיקרי ל- 19 236 מ"ר עיקרי 

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  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 
 ,49945 ירק  נוה   500 ת ד   המועצה  קרית  השרון,  דרום  ובנייה, 
באתר  התכנית  מסמכי  את  לראות  ניתן   ,03-9000560 טלפון: 
יומצא  ההתנגדות  העתק   ,www iplan gov il התכנון  מינהל 
למשרדי הועדה המחוזית )כתובת: הרצל 91, קרית הממשלה, 

רמלה, טלפון: 08-9270170(  

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  
מוטי דלג'ו  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה דרום השרון  

 מרחב תכנון מקומי חבל מודיעין

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
424-0468983

והבנייה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  מודיעין,  חבל 
 -  424-0468983 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  מרכז,   מחוז 
 1 הוראות  גרסת:  יזדי   משפ'  נחמיה  בית  חמ/מק/-39/414 

תשריט 1

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי גז/2/414/א

שינוי גז/2/414
שינוי משמ/107/גז

כפיפות תמא/2/4
כפיפות גז/1000

כפיפות 424-0127225

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: חבל מודיעין

בית נחמיה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 4950 חלקי חלקות: 3

גוש: 4963 חלקות במלואן: 38
גוש: 4963 חלקי חלקות: 37

עיקרי הוראות התכנית: 
לחוק  62א)א(17  עפ"י  עיקריים  לשטחים  מ"ר   50 תוספת     1

תכנון ובנייה 

מרכז,  מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  רעננה, 
מופקדת תכנית מפורטת מס' 416-0563965 רע/מק/732א- רח' 

התדהר 5, רעננה  גרסת: הוראות- 21, תשריט- 9

המהווה יחס לתכניות הבאות: 
רע/מק/732 - החלפה

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: רעננה

ישוב: רעננה,  רחוב התדהר 5, רעננה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 7657 חלקה: 153

מטרת התכנית:
תוספת זכויות בנייה 

עיקרי הוראות התכנית: 
 1,540 הכניסה  מפלס  מעל  עיקרי  לשטח  בנייה  זכויות  תוספת 
מ"ר, מתוכם 836 מ"ר על חשבון שטח שירות מאושר ו-704 מ"ר 

תוספת למצב המאושר 
סה"כ הגדלת שטח עיקרי מ-12,960 מ"ר ל-14,500 מ"ר והקטנת 

שטח שירות מ-4,536 מ"ר ל-3,700 מ"ר מעל מפלס הכניסה 

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים  המשרדים 
בקרקע,  מעונין  כל   ,www raanana muni il  - רעננה  עיריית 
ע"י  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך עפ"י סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות תוך 60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
העתק  רעננה   ג',  קומה   ,4 החרושת  רחוב  רעננה,  ובנייה 
ובנייה,  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

מחוז מרכז, הרצל 91, רמלה, טלפון: 08-9788444 

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  
איתן גינזבורג  

יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ובנייה רעננה  

 מרחב תכנון מקומי דרום השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס' 
417-0540815

והבנייה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  השרון,  דרום 
 -  417-0540815 מס'  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  מרכז, 
שד/ ימין  נווה   133 חלקה   9129 בגוש  בנייה  זכויות  תוספת 

מק/26/86  גרסת הוראות: 6, תשריט: 4

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
כפיפות שד/1000/ב

כפיפות שד/12/86

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: דרום השרון

הדר, נווה ימין
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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 
חבל מודיעין, כתובת: רח' מודיעים 10 שוהם ד נ  מרכז 73100, 
טלפון: 03-9722887  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה 

המחוזית כתובת: שד' הרצל 91 רמלה טלפון: 08-9788444 

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  
שמעון סוסן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה חבל מודיעין  

מרחב תכנון מקומי חוף השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מס' 401-0582486
והבנייה  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
מס'  מקומית  מפורטת  תכנית  הפקדת  בדבר   1965 התשכ"ה 
401-0582486 המהווה שינוי לתכניות מקומיות: 401-0484733, 

חש/10/10, חש/11/10, חש/15/10, משמ/46, שגפ/81

השטחים כלולים בתכנית ומיקומם: 
מושב בצרה

גושים וחלקות:
גוש: 8975, חלקות: 27,28,29

שטח התכנית: 59 9 דונם 

עיקרי הוראת התכנית:
ניוד 80 מ"ר עיקריים מיחידת מגורים משנית ליחידה הראשית-

 1A בתחום המגורים- תא שטח
ללא תוספת שטחים עיקריים 

הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין  בקרקע,  המעוניין  כל 
 100 סעיף  על-פי  לכך  הזכאי  וכן  התכנית  ידי  על  נפגע  עצמו 
לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 יום ממועד פרסומה של 
הועדה  למשרדי  בעיתונים  הפרסומים  בין  המאחרת  ההודעה 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק  ובנייה,  לתכנון  המקומית 

הועדה המחוזית 

התנגדות לתכנית תתקבל ולא תידון, אלא אם כן הוגשה בכתב 
בפירוט הנמקות וליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן 

היא מסתמכת 

חוף- המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
וכן   ,09-9596505 טלפון   60990 מיקוד  שפיים  קיבוץ  השרון 
טלפון   91 הרצל  רחוב  ברמלה  המחוזית  הועדה  במשרדי 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעונין  כל    9788444-08

שהמשרדים אמורים להיות פתוחים לקהל 

אלי ברכה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה חוף השרון  

הקרקע  לקומת  המרתף  מקומת  שרות  שטחי  מ"ר   50 ניוד     2
עפ"י 62א)א(9 לחוק תכנון ובנייה 

מטרת התכנית:
תוספת 50 מ"ר לשטחים עיקריים      1

הקרקע,  לקומת  המרתף  מקומת  שרות  שטחי  מ"ר   50 ניוד     2
שטחי השרות נועדו לשרת את השטחים למטרות עיקריות 

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 
חבל מודיעין, כתובת: רח' מודיעים 10 שוהם ד נ  מרכז 73100, 
טלפון: 03-9722887  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה 

המחוזית כתובת: שד' הרצל 91 רמלה טלפון: 08-9788444 

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 חבל מודיעין

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס' 
424-0542670

והבנייה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  מודיעין,  חבל 
מרכז, מופקדת תכנית מתאר מקומית מס' 424-0542670 - אזור 
הוראות  גרסת:  ידע   עתירת  תעשיה   - מודיעין  חבל  תעסוקה 

19 תשריט 11

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
כפיפות תמא/2/4

כפיפות חמ/40/401

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 4125 חלקי חלקות: 242
גוש: 4801 חלקי חלקות: 113

גוש: 9234 חלקי חלקות: 24, 25
גוש: 9235 חלקות במלואן: 22

גוש: 9235 חלקי חלקות: 17, 23

עיקרי הוראות התכנית: 
1  איחוד וחלוקה לפי סעיף 62א )א( )1( בחוק 

2  הרחבה של דרך קיימת לפי סעיף 62א )א( )2( !

מטרת התכנית:
חלוקה למגרשי בנייה באזור תעשיה עתירת ידע, שנקבע  א   

ברמה מתארית בתכנית הראשית 
קביעת דרך לשיפור הנגישות למגרשים המיועדים לבנייה  ב   

באזור תעשיה עתירת ידע 
ידע  עתירת  לתעשייה  בנייה  והוראות  זכויות  שימושים,  ג   

כקבוע בתכנית הראשית 
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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  
רן אידן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה עמק חפר  

מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי נהריה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
210-0395384

והבנייה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
צפון,  מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  נהריה, 
מופקדת תכנית מפורטת מס' 210-0395384  הוראות תכנית מס' 23 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי לתוכנית 210-0381160

שינוי לתוכנית 210-0225995 
שינוי לתוכנית ג / 851 

שינוי לתוכנית ג / במ / 15

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: נהריה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 21118 מחלקה: 10 עד: 10 בשלמותה

גוש: 21118 מחלקה: 29 עד: 29 חלקי
גוש: 21118 מחלקה: 32 עד: 32 חלקי
גוש: 21118 מחלקה: 34 עד: 34 חלקי

גוש: 18151 מחלקה: 130 עד: 130 חלקי
גוש: 18151 מחלקה: 151 עד: 151 חלקי
גוש: 18151 מחלקה: 159 עד: 159 חלקי

עיקרי הוראות התכנית: 
הקצאת שטח לדרך : 

שינוי יעוד שטח ציבורי למגורים ושטח מגורים לדרך ושצ"פ - 
ללא שינוי השטח הרשום של מגרש המגורים 

איחוד וחלוקה של מגרשים 
הרחבת דרך וקביעת הוראות לסלילה 

הקטנת קווי בניין  

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעונין  כל 
בקרקע,  מעונין  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 פירסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
העתק    04  -  9879891 טלפון:   , נהריה,   19 הגעתון  שד'  ובנייה, 
קרית  )כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

הממשלה נצרת עלית, טלפון: 6508508 - 04(  

 מרחב תכנון מקומי עמק חפר

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מתאר מס' 
עח / מק / 55 / 10

 שם התכנית: 409-0581223, עין החורש, 
אזו"ת פחמ"ס, או"ח

והבנייה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
תשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה עמק 
חפר, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז מרכז, ועדה 

מחוזית מרכז מופקדת שינוי תכנית מתאר מס' עח/מק/ 55/ 10  

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
כפיפות משמ / 11)עח( 

כפיפות עח / 200 
כפיפות עח / 201 

כפיפות עח / 55 / 4 
כפיפות תמא / 35 / 1 

כפיפות תמא / 35 
כפיפות תממ / 3 / 21

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: מ א עמק חפר

ישוב: עין-החורש
כמסומן בקו כחול בתשריט

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 7963 מחלקה: 8 עד: 9 חלקי 

גוש: 7963 מחלקה: 62 עד: 62 חלקי 
גוש: 8287 מחלקה: 9 עד: 9 חלקי 

גוש: 8421 מחלקה: 7 עד: 7 שלם

מטרת התכנית:
איחוד וחלוקה מחדש של המגרשים כמשמעותם בפרק ג'     1
סימן ז', בהתאם לסעיף 62 א  )א( )1( בחוק התכנון והבנייה  
הרחבת דרך בהתאם לסעיף 62א )א()2( לחוק התכנון והבנייה      2
שינוי קו בנין הקבוע בתכנית בהתאם לסעיף 62 א  )א( )4(     3

לחוק התכנון והבנייה  

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי גאומטרי למגרש התעשיה - במסגרת איחוד וחלוקה     1

מחדש  
הרחבת תוואי דרך מקומית      2

הסדרת קו בנין למבנים קיימים לפי מצבם בשטח      3
שינוי קו בנין קדמי מ - 5 מ' ל - 0 מ' למבנה כניסה ומבנה     4

שומר, וקו בנין 0 בתא שטח 1 באזור הגובל בתא שטח 2  
שינוי קו בנין קדמי מ 5 מ' ל- 3 מ' בחזית המערבית כמסומן     5

בתשריט  

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 תוך 
60 יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
ליד  ובנייה,  לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
יומצא  ההתנגדות  העתק    09-8981661 טלפון:  רופין,  מדרשת 
הממשלה  קרית   ,91 הרצל  )כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי 

רמלה, טלפון: 08-9788466( 
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: נצרת עילית

 יזרעאל 25, נצרת עילית

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 16555 חלקות במלואן: 153

עיקרי הוראות התכנית: 
הרחבת זכויות בנייה עד 500 מ"ר

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 
ובנייה, רח' הגלבוע 16 נצרת עילית, טלפון: 04-6478828  העתק 
מעלה  )כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

יצחק 29, נצרת עילית , טלפון: 04-6508555( 

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  

אלכס גדלקין  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ובנייה נצרת עילית  

 מרחב תכנון מקומי עפולה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס' 
215-0572438

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, 
מופקדת תכנית מתאר מקומית מס' 215-0572438 - שינוי קווי 

בניין ברכת מרגלית-עפולה  הוראות - 1 תשריט - 2

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי 215-0338483

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: עפולה

עפולה עילית חיבת ציון, עפולה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 16694 חלקי חלקות: 33, 34

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי קווי בניין עפ"י סעיףא)א(4

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  בפרוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989  
ג'קי סבג  

יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ובנייה נהריה  

מרחב תכנון מקומי נצרת

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
211-0417337

נמסרה בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה 
נצרת, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מס' :211-0417337 

גרסת: הוראות - 7 תשריט- 6

התכנית מהווה שינוי לתכנית:
ג/11810, ג/9000  

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם : 
ישוב: נצרת

גושים וחלקות:
גוש 16511, חלקי חלקה 58

מטרת התכנית: 
חלוקה קרקע ללא הסכמה  

עיקרי הוראות התכנית: 
שטח  הקטנת    2 טאבו  בעלות בנוסח  לפי  הסכמה  חלוקה ללא 

מגרש מינימאלי  3  שינוי קווי בניין לפי המסומן בתשריט 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום 9/4/2017 
)תאריך פרסום בעיתון האחרון ( ובילקוט הפרסומים מס' 7526 

בתאריך 5/7/2017  

נצרת,  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
שכתובתה: ת"ד 31, נצרת 16100 טל' 04/6459203 וכן במשרדי 
הממשלה  קריית  שכתובתה:  הצפון  מחוז  המחוזית,  הועדה 
נצרת עילית 17000, טל' 04/6508508   וכל המעניין רשאי לעיין 

בה, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל  

עלי סלאם  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה נצרת  

מרחב תכנון מקומי נצרת עילית 

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
212-0574848

והבנייה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  עילית,  נצרת 
תכנית  מופקדת   1753005 עילית,  נצרת   ,29 יצחק  מעלה  צפון, 
למען  לעמותה  שטח  הרחבת   -  212-0574848 מס'  מפורטת 
מונה   ,5 תשריט:  תדפיס  מונה  )עלמה(   עלית  בנצרת  הקשיש 

תדפיס הוראות: 7

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
כפיפות ג/8450
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: מטה אשר

ישוב: רגבה

גושים/ חלקות לתכנית:
גוש: 18482 מחלקה: 3 עד: 3 חלקי

גוש: 18482 מחלקה: 10 עד: 10 חלקי
גוש: 18482 מחלקה: 14 עד: 14 חלקי

גוש: 18483 מחלקה: 9 עד: 9 חלקי
גוש: 18483 מחלקה: 10 עד: 10 חלקי

מטרות התכנית:
איחוד וחלוקה )הצרחת יעודים ( בין היעודים: ספורט מבני    - 

משק ושטח חקלאי לפי סעיף 62א )א( 1 לחוק 
הקטנת קווי בניין לפי סעיף 62א )א()4( לחוק     - 

הוראות התכנית: 
שינוי גבולות היעודים : ספורט ,מבני משק ושטח חקלאי   -
את  להתאים  מנת  על  ושטח  שטח  סה"כ  על  שמירה  תוך 
שינוי  וללא  בפועל  הקיימים  לשימושים  הקרקע  ייעודי 

זכויות הבנייה  
הקטנת קווי בניין ביעוד מבני משק ומיעוד מבני משק עם    -

הנחיות מיוחדות 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
09/06/17 ובילקוט פרסומים 7568 , עמ' 8554, בתאריך 16/08/17 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 04-9879610 טלפון:   ,5 מערבי  גליל  ד נ   אשר,  חבל  ובנייה, 
נצרת  הממשלה  קריית  צפון,  מחוז  המחוזית,  הועדה  במשרדי 
עלית טלפון: 04-6508503  כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל 

אביעזר )אביק( ריכב  
יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ובנייה חבל אשר  

מרח בתכנון מקומי יזרעאלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
254-0487710

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
יזרעאלים, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז צפון,

 13 הוראות  גרסת    254-0487710 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת 
תשריט 12

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג/14873 

כפיפות תמא/35 
כפיפות תממ/9/2

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: עמק יזרעאל

ישוב: הרדוף

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 10349 חלקי חלקות: 2

גוש: 10350 חלקי חלקות: 16, 19, 24, 92

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי בהוראות הקשורות למגרש 201 מגורים א בקיבוץ הרדוף 

והמשך דרך משולבת קיימת  

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  
שלמה מליחי  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה עפולה  

 מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
259-0301739

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 259-0301739 
עליא  ע"ש   - טובא   14149 גוש   29 בחלקה  בנין  קווי  שינוי   -

אברהים הייב, גרסת הוראות 14 תשריט 7

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי ג/12815

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: מ מ  טובא זנגריה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 14149 חלקה: 29

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי בקו בנין צידי ימני לצורך הסדרת מבנים בחריגה מקו בנין 

עפ"י סעיף סעיף 62א)א( 4 
חלוקת חלקה לשני מגרשים עפ"י סעיף 62א)א(1

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
02/09/2017 ובילקוט פרסומים 7579, בתאריך 31/08/2017  

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת:  האמורה  התכנית 
ובנייה "אצבע הגליל"  כתובת: ת ד 9 חצור הגלילית 10300 קניון 
ובמשרדי   ,04-6800079 פקס:   04-6800077/8 טלפון:  עליון  גליל 
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל  עילית   נצרת  המחוזית,  הועדה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל  

אינג' סלימאן נסראלדין  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה אצבע הגליל  

מרחב תכנון מקומי חבל אשר 

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
201-0474890

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 201-0474890 

גרסת הוראות: 21 - תשריט: 19

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
 שינוי ג/12317 

שינוי ג/4360 
שינוי ג/20884 

כפיפות תמ"א/34/ב/3 
כפיפות תמ"א/34/ב/4 

כפיפות תמ"א/35 
כפיפות תמ"מ/9/2



5095 ילקוט הפרסומים 7702, ל' בשבט התשע"ח, 2018 2 15 

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
254-0419796

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 254-0419796  

גרסת הוראות 25 תשריט 19

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי יז/מק/01/16463
שינוי יז/מק/02/16463

שינוי ג/11138
שינוי ג/16463

שינוי 254-0341305

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: עמק יזרעאל

ישוב: דברת

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 17020 חלקות במלואן: 16

גוש: 17020 חלקי חלקות: 7, 15, 17, 18, 20, 21
גוש: 17864 חלקות במלואן: 25

גוש: 17864 חלקי חלקות: 9, 10, 16, 23, 29, 42, 44

עיקרי הוראות התכנית:
ציבור  ומוסדות  למבנים  קרקע  יעודי  והגדלת  הסדרת 

לבריאות,הגדלת שב"צ ושצ"פ  

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
21/4/2017 ובילקוט פרסומים 7590, עמ' 9582, בתאריך 18/9/2017 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה "יזרעאלים" בנין המועצה האזורית עמק יזרעאל, טלפון: 
משרד  צפון,  מחוז   - המחוזית  הועדה  ובמשרדי    04-6429660
רשאי  המעוניין  כל   ,04-6508508 טלפון:  עלית,  נצרת  הפנים, 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל 

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
254-0493270

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 254-0493270  

גרסת הוראות 14 תשריט 9

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
2/1288/2 

שינוי ג/4720

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: עמק יזרעאל

ישוב: גבעת אלה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 17837 חלקות במלואן: 73

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קו בניין, הוספת7% זכויות בנייה לשטח עיקרי )56 מ"ר(, 
הוספת 5% שטחי שרות )40 מ"ר( למחסן וחניה מקורה  קביעת 

גובה חזית לכיוון הדרך  

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
27/10/2017 ובילקוט פרסומים 7610, עמ' 894, בתאריך 1/11/2017 

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעונין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים לקהל  כלמעונין 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 תוך 
60 יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה, מ א  עמק 
יזרעאל טלפון: 04-6429660  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 
טלפון:  עלית,  נצרת  הפנים,  משרד  )כתובת:  המחוזית  הועדה 

 )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 יזרעאלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס' 
254-0510503

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
יזרעאלים, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז צפון,

גרסת    254-0510503 מס'  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 
הוראות 32 תשריט 29

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג/17115 

כפיפות יז/מק/01/3 
כפיפות יז/מק/02/3 

כפיפות תמא/22 
כפיפות תמא/35 

כפיפות תמא/8 
כפיפות ג/12279

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: עמק יזרעאל

ישוב: גניגר

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 17197 חלקי חלקות: 11, 15, 16, 17, 18, 19, 28

עיקרי הוראות התכנית:
קיבוץ  יח"ד-   9 ותוספת  וחניונים  שצ"פים  למגרשים,  חלוקה 

גניגר  

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעונין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים לקהל  כלמעונין 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 תוך 
60 יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה, מ א  עמק 
יזרעאל טלפון: 04-6429660  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 
טלפון:  עלית,  נצרת  הפנים,  משרד  )כתובת:  המחוזית  הועדה 

 )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 
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 מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
258-0506055

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 258-0506055 
- הרחבת תחום דרך בשכונת המחצבה פסוטה  )גרסת הוראות 

: 5, תשריט : 3(

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי ג/11269

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: פסוטה

שכונת המחצבה, , פסוטה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 19644 חלקי חלקות: 83, 84, 85

גוש: 19677 חלקי חלקות: 23
גוש: 19678 חלקות במלואן: 1

מטרת התכנית:
ובמטרה  מפורט  פיתוח  לתכנון  בהתאמה   3 מס'  דרך  הרחבת 

לשפר את בטיחות המשתמשים בדרך ושינוי בהוראות בנייה 

עיקרי התכנית:
סעיף 62א)א()2( - הרחבת דרך בתוואי מאושר     1

סעיף 62א)א()4( - שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית     2
סעיף 62א)א()4א( - שינוי בגובהם של בניינים     3

סעיף 62א)א()5( - שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי     4
או עיצוב אדריכליים 

סעיף 62א)א()6( - שינוי בתכסית הבנייה     5
סעיף 62א)א()7( - שינוי הוראות בדבר גודל שטח מגרש     6

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
9/6/2017 ובילקוט פרסומים 7568, עמ' 8557, בתאריך 16/8/2017  

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת:  האמורה  התכנית 
האורנים  נפתלי  מעלה  מקומית  ועדה  נפתלי"   "מעלה  ובנייה 
המחוזית  הועדה  ובמשרדי   ,)04-9978030 טלפון:   494 ת ד    1
)כתובת: ת ד  595 ק הממשלה, נצרת עלית, טלפון: 04-6508508( 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 

האמורים פתוחים לקהל  
מהא אבו סמרה  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה מעלה נפתלי  

מרחב תכנון מקומי משגב

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
205-0568824

והבנייה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  משגב, 
 133 מגרש   :205-0568824 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  צפון, 
גרסת  בנייה   בקווי  ושינוי  בנייה  אחוזי  אבטליון-הגדלת 

הוראות 5 תשריט 2 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה "יזרעאלים" בנין המועצה האזורית עמק יזרעאל, טלפון: 
משרד  צפון,  מחוז   - המחוזית  הועדה  ובמשרדי    04-6429660
רשאי  המעוניין  כל   ,04-6508508 טלפון:   עלית,  נצרת  הפנים, 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל 

עידו דורי  
יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ובנייה יזרעאלים  

מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
258-0355073

שם תכנית: שינוי קווי בניין חלקות 46-47 מעיליא
והבנייה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
 -  258-0355073 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  נפתלי,  מעלה 
שינוי קווי בניין חלקות 46-47 מעיליא  )גרסת נתוני תשריט:11, 

גרסת נתוני הוראות: 28(

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי ג/6296

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: מעיליא

החלקה הינה בכפר מעיליא

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 18631 חלקות במלואן: 46, 47

גוש: 18631 חלקי חלקות: 97

מטרת התכנית:
מטרת התכנית הקטנת קווי בניין

הוספת זכויות בנייה 50 מ"ר
איחוד 2 חלקות 46/47

עיקרי התכנית:
שינוי בהוראות וזכויות בנייה )קווי בניין , אחוזי בנייה , תכסית 

קרקע , גודל מגרש מינימלי(

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 
מעלה נפתלי )כתובת: האורנים 1 ת ד  494 טלפון: 04-9978030(, 
)כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ת ד  595 ק הממשלה, 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  
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עיקרי הוראות התכנית: 
הקטנת קו בניין צידי ואחורי כמסומן בתשריט מצב מוצע  

ללא  השכן  בהסכמת  אפס   ) דרומי   ( צידי  בניין  קו  קביעת 
פתחים,כמסומן בתשריט מצב מוצע   

הגדלת תכסית ל 45%   

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים א-ה במשרדי הועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה עמק הירדן בצמח בשעות העבודה 
הרגילות  כל המעוניין בקרקע, בניין או בכל פרט תכנוני אחר 
על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  על-ידי  נפגע  עצמו  והרואה 
פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום 
המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתון,  זו  הודעה  של  פרסומה 
לתכנון ולבנייה עמק הירדן, בית המועצה האזורית עמק הירדן 
- מרכז אזורי צמח - טל' 04-6757635-6  המתנגד ימציא העתק 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  התנגדותו 
הצפון שדר' מעלה יצחק 29, בניין סיטי 1, נצרת עילית 17000 

- טל' 04-6505808 

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

שעליהן היא מסתמכת 
עידן גרינבאום  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה עמק הירדן  

 מרחב תכנון מקומי עמק המעיינות

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
202-0513721

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 202-0513721 

- עין הנציב שכונת השדה 2 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי ג/19731

שינוי 202-0312652

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: עמק המעיינות ) עמק בית שאן( 

עין הנצי"ב,
גושים/ חלקות לתכנית: 

גוש: 22869 חלקי חלקות: 8
גוש: 22870 חלקי חלקות: 3, 6

עיקרי הוראות התכנית: 
איחוד וחלוקה ושינוי הוראות בינוי

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
11/08/2017 ובילקוט פרסומים 7579, בתאריך 31/08/2017  

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת:  האמורה  התכנית 
ובנייה "עמק המעיינות"  טלפון: 04-6065859 פקס :04-6581817 
המחוזית,  הועדה  ובמשרדי   ,handasa@maianot co il דוא"ל: 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל  עילית   נצרת 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל  
יורם קרין  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה עמק המעיינות  

המתייחסת לתכניות הבאות: 
שינוי ג/13278

שינוי מש/מק/5/13278

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: משגב

ישוב: אבטליון, מגרש: 133

שטח התוכנית: 5040 0 דונם

גושים וחלקות: 
גוש: 19348 חלקי חלקה: 74

מטרת התכנית:
שינוי זכויות בנייה במגרש והסדרת קווי הבניין בהתאם לבנייה 

הקיימת בפועל 

עיקרי הוראות התכנית: 
-1 הגדלת השטח העיקרי המותר לבנייה  

-2 שינוי בקווי בנייה -בהתאם לקונטור המבנה הקיים  
-3 שינוי גובה המבנה ) גג שטוח(  

-4 שינוי שיטת מדידת גובה המבנה  
-5 שינוי הוראות לפיתוח המגרש 

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל  פתוחים  האמורים  המשרדים 
כל    http://www vaada-misgav org il המקומית  הועדה 
את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין 
 100 סעיף  ע"פ  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ע"י  נפגע  עצמו 
לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 יום ממועד פרסומה של 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה 
ד נ   תרדיון,  תעשיה  אזור  משגב,  ובנייה  לתכנון  המקומית 
משגב, 20179 - טלפון: 04-9990102  העתק ההתנגדות יומצא 
למשרדי הועדה המחוזית, מחוז צפון  בכתובת: ת ד  595, נצרת 

עילית, מיקוד 1753005 - 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  
רון שני  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה משגב  

מרחב תכנון מקומי עמק הירדן

הודעה בדבר הפקדת תכנית בסמכותה של הועדה 
המקומית מס' 214-0554816

נמסרת בזאת הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
עמק הירדן מופקדת תכנית מס' 214-0554816  גרסת הוראות: 4 

גרסת תשריט: 2

שטח תוכנית בדונם: 501 0

בישוב: אשדות-יעקב איחוד

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
שינוי בקווי בנין והגדלת תכסית באשדות יעקוב איחוד

גושים וחלקות: 
גוש: 15111 מחלקה: 24 עד: 24
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בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
17 08 11 ובילקוט פרסומים מס' 7559 בתאריך 17 08 02  

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
  086792290 טלפון:  אשקלון,  נפתי  מרכז   7 הגבורה  רח'  ובנייה, 
קריית   4 התקווה  רח'  )כתובת:  המחוזית  הועדה  במשרדי 
www  הממשלה ב"ש, טלפון: 086263784( או באתר מנהל תכנון

ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל    iplan gov il
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל  

יורם שפר  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ובנייה אשקלון  

 מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מס': 605-0173823
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' 605-0173823 

המהווה שינוי לתכניות הבאות 
5 / 03 / 134 / 13 שינוי

השטחים הכלולים בתכנית ומקום: 
ישוב: באר שבע, שכונה: רחוב: נורית מס': 10 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 38185 מחלקה: 5 עד: 5 חלקי
גוש: 38185 מחלקה: 6 עד: 6 חלקי

גוש: 38185 מחלקה: 75 עד: 75 חלקי

מטרת התכנית: 
שינוי לתוכניות מס' 13/134/03/5 במגרש מגורים חד משפחתי 

מס' 2198, ברח' נורית 10, שכונת נווה נוי  על ידי: 
מ"ר  ל-26 495  מ"ר  מ-61 449  בנייה  זכויות  סה"כ  הגדלת     1

לפי סעיף 62א )א1( )1( )א( )1(  
שטח עיקרי: מ-35 298 מ"ר ל-329 מ"ר     -

שטחי שירות מעל קומת הכניסה: מ-33 מ"ר ל-48 מ"ר    -
)עבור סככת רכב 30 מ"ר, מקלט 10 מ"ר ומחסן 8 מ"ר(  
שטחי שירות מתחת לקומת הכניסה: 26 118 מ"ר )ללא    -

שינוי(  
שינוי וקביעת קווי בניין לפי סעיף 62א )א( )4(      2

שינוי תכסית מרבית מ-30% ל-32% 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  
טל אל-על  

יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ובנייה באר שבע  

מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי אבו בסמה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
624-0369447

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 624-0369447 

- מגרש 1238,1237 יישוב אלסייד גרסת הוראות 8 תשריט 6

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
כפיפות 106/02/28

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: אל קסום

אל סייד

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 999999 חלקי חלקות: 1

עיקרי הוראות התכנית: 
חלוקה  ו/או  איחוד  ע"י   1238 במגרש  הקיים  המצב  הסדרת 
השצ"פ  שטח  גודל  על  שמירה  תוך  והשצ"פ   1237 מגרש  עם 

המאושר  הסדרת וקביעת קוו הבניין המרבי 
ללא כל שינוי זכויות הבנייה 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
31/1/2017 ובילקוט פרסומים 7468, עמ' 4400, בתאריך 16/3/2017  

לתכנון  המרחבית  הועדה  במשרדי  נמצאת:  האמורה  התכנית 
השקמה,  בית   ,31 שז"ר  שדרות  כתובת:  בסמה"   "אבו  ובנייה 
הועדה  ובמשרדי   073-2744400 טלפון  שבע   באר   ,7 קומה 
המחוזית כתובת: רח' התקווה 4 באר שבע טלפון: 08-6263795  
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 

האמורים פתוחים לקהל  
רחמים יונה  

יושב ראש הוועדה המרחבית  
לתכנון ובנייה אבו בסמה  

מרחב תכנון מקומי אשקלון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
604-0307942 - רח' שורשים 35 רמת כרמים

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 604-0307942  

גרסת מונה הוראות: 7 מונה תשריט: 5 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי 4 / 02 / 101 / 123

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: אשקלון

ישוב: אשקלון, שכונה: רמת כרמים, רחוב: שורשים 35 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 2753 מחלקה: 19

גוש: 2753 חלק מחלקה: 163 

מגרשים:
מגרש: 117 שלם מתכנית: 123/101/02/4

עיקרי הוראות התכנית: 
תוספת  א'  מגורים  בייעוד  במגרש  למבנה  קיים  מצב  הסדרת 

שטח עיקרי 30 מ"ר  




