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הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965

הודעות מאת הוועדות המחוזיות 

מחוז מרכז

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: נתניה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
408-0125583

שם התכנית:נת/545/א/10 - מגדל קדם
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 408-0125583, 

גרסת התכנית: הוראות - 42 תשריט - 17
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 
נת/ 545/ א/ 1 שינוי 

נת/ מק/ 400/ 7/ 96/ ב שינוי 
נת/ 400/ 7 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: נתניה

התכנית נמצאת בצפון נתניה 

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 8229 חלקי חלקות: 88 
גוש: 9133 חלקות במלואן: 81, 84, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 168 

גוש: 9133 חלקי חלקות: 160, 161, 167 

מטרת התכנית:
איחוד וחלוקת החלקות לבניית בנין מגורים בן 56 יח"ד  שיפור 

מערך הדרכים והקצאת שטח למבנה מסחר 

עיקרי הוראות התכנית: 
איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים ע"פ פרק ג' סימן  א   

ז' לחוק התכנון והבנייה  
ליעוד  ושביל  משולבת  דרך  א,  ממגורים  ייעוד  שינוי  ב   

מגורים ד', דרך משולבת, דרך, שצ"פ ושטח למבנה מסחר 
ביטול דרך והתווית דרך חדשה  ג   

קביעת יח"ד מ- 14 ל- 56   ד   
קביעת גובה המבנים מ-2 קומות + עליית גג ל-15 קומות  ה   
+ גג טכני ע"ג קומת כניסה בגובה כפול ע"ג שתי קומות 

מרתף 
תוספת שטח עיקרי למגורים מ-2,210 מ"ר ל-6,259 מ"ר +  ו   
120 מ"ר לשרותי פנאי + 560 מ"ר תוספת להגדלת מרפסות 

+ 240 מ"ר שטח למבנה מסחר 
קביעת קווי בניין  ז   

קביעת הנחיות בינוי  ח   

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,10292 עמוד  התשעו,   ,7352 הפרסומים  ובילקוט   11/11/2016

בתאריך 28/09/2016

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 

 www iplan gov il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: נתניה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
408-0217752

שם התכנית:עין התכלת נת 650 א
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 408-0217752, 

גרסת התכנית: הוראות - 28 תשריט - 15
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

נת/ 379/ 1 שינוי 
נת/ 400/ 7 שינוי 

נת/ 2 שינוי 
נת/ 3 שינוי 

תמא/ 13/ 9/ א כפיפות 
נת/ 400/ 7/ 97/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: נתניה, שכונת עין התכלת

עמק חפר 

גושים וחלקות:
מוסדר:

גושים בשלמות: 8321 
גוש: 8274 חלקות במלואן: 633 

גוש: 8290 חלקי חלקות: 1, 26, 27 
גוש: 8315 חלקות במלואן: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 
 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,28 ,27 ,25 ,23 ,22 ,21
 ,80 ,79 ,78 ,77 ,75 ,73 ,69 ,62 ,61 ,60 ,58 ,57 ,55 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49
 ,98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91 ,90 ,89 ,88 ,87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81
 ,112 ,111 ,110 ,109 ,108 ,107 ,106 ,105 ,104 ,103 ,102 ,101 ,100 ,99
 ,126 ,125 ,124 ,123 ,122 ,121 ,120 ,119 ,118 ,117 ,116 ,115 ,114 ,113
 ,140 ,139 ,138 ,137 ,136 ,135 ,134 ,133 ,132 ,131 ,130 ,129 ,128 ,127
 ,154 ,153 ,152 ,151 ,150 ,149 ,148 ,147 ,146 ,145 ,144 ,143 ,142 ,141
 ,170 ,169 ,168 ,167 ,166 ,165 ,164 ,163 ,162 ,161 ,158 ,157 ,156 ,155
 ,184 ,183 ,182 ,181 ,180 ,179 ,178 ,177 ,176 ,175 ,174 ,173 ,172 ,171
 ,198 ,197 ,196 ,195 ,194 ,193 ,192 ,191 ,190 ,189 ,188 ,187 ,186 ,185
 ,212 ,211 ,210 ,209 ,208 ,207 ,206 ,205 ,204 ,203 ,202 ,201 ,200 ,199
 ,226 ,225 ,224 ,223 ,222 ,221 ,220 ,219 ,218 ,217 ,216 ,215 ,214 ,213
 ,240 ,239 ,238 ,237 ,236 ,235 ,234 ,233 ,232 ,231 ,230 ,229 ,228 ,227
 ,254 ,253 ,252 ,251 ,250 ,249 ,248 ,247 ,246 ,245 ,244 ,243 ,242 ,241
 ,268 ,267 ,266 ,265 ,264 ,263 ,262 ,261 ,260 ,259 ,258 ,257 ,256 ,255
 ,282 ,281 ,280 ,279 ,278 ,277 ,276 ,275 ,274 ,273 ,272 ,271 ,270 ,269
 ,296 ,295 ,294 ,293 ,292 ,291 ,290 ,289 ,288 ,287 ,286 ,285 ,284 ,283

 311 ,310 ,309 ,308 ,307 ,306 ,299 ,297
גוש: 8315 חלקי חלקות: 5, 74 

גוש: 8322 חלקות במלואן: 14, 43, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60



7071 ילקוט הפרסומים 7770, ב' באייר התשע"ח, 2018 4 17 

 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,89 ,88 ,87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,78
 ,113 ,112 ,111 ,110 ,109 ,108 ,107 ,106 ,105 ,104 ,103 ,102 ,101 ,100
 ,131 ,130 ,129 ,128 ,127 ,126 ,125 ,120 ,119 ,118 ,117 ,116 ,115 ,114
 ,243 ,242 ,241 ,240 ,239 ,238 ,144 ,142 ,141 ,140 ,136 ,134 ,133 ,132
 ,266 ,265 ,260 ,256 ,255 ,254 ,252 ,251 ,250 ,248 ,247 ,246 ,245 ,244
 ,280 ,279 ,278 ,277 ,276 ,275 ,274 ,273 ,272 ,271 ,270 ,269 ,268 ,267
 ,312 ,311 ,310 ,309 ,308 ,307 ,306 ,305 ,304 ,303 ,302 ,300 ,287 ,281
 ,329 ,328 ,327 ,326 ,325 ,324 ,323 ,322 ,321 ,320 ,319 ,318 ,317 ,313

 339 ,338 ,337 ,336 ,335 ,334 ,333 ,332 ,331 ,330
גוש: 8322 חלקי חלקות: 121, 124, 258, 264, 283 

גוש: 8323 חלקי חלקות: 41 
גוש: 8413 חלקות במלואן: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
 ,33 ,32 ,31 ,30 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15
 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34
 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54
 ,89 ,88 ,87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,72
 ,105 ,104 ,103 ,102 ,101 ,100 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91 ,90

 121 ,119 ,117 ,115 ,114 ,113 ,112 ,111 ,109 ,108 ,107 ,106
גוש: 8413 חלקי חלקות: 110, 116 

מטרת התכנית:
תוספת יח"ד ושטחי בנייה בשכונת עין התכלת 

עיקרי הוראות התכנית: 
א  תוספת יחידות דיור 

ב  קביעת שטחי בנייה עיקריים ושטחי שרות 
ג  קביעת מס' קומות: מרתף+ק  קרקע+קומה א+עליית גג

ד  קביעת קווי בניין 
ה  קביעת הוראות בינוי והעמדת מבנים

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4665 עמוד  התשעז,   ,7474 הפרסומים  ובילקוט   30/04/2017

בתאריך 27/03/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן    08-9788409
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: רחובות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':414-0377689

שם התכנית:רח/800/ב/48 מתחם רחוב הנביאים
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  המרכז  מחוז 
 ,414-0377689 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  רחובות 

גרסת התכנית: הוראות - 23 תשריט - 14
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

רח/ 800/ ב שינוי 
רח/ מק/ 2000/ יב שינוי 

רח/ 2000/ ב/ 6 כפיפות 
תמא/ 4/ 2 כפיפות 

רח/ 2000/ ב/ 1 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רחובות רחוב: גבורי ישראל 2 

יישוב: רחובות רחוב: הנביאים 8 
בין הרחובות גיבורי ישראל, הנביאים וז'בוטינסקי 

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 3701 חלקות במלואן: 621, 629, 630, 659, 763, 764, 765, 766 

מטרת התכנית:
מגרשים  ויצירת  העירייה  בבעלות  חלקות  של  מחדש  ארגון 

לבנייני ציבור 2  הרחבת דרכים 

עיקרי הוראות התכנית: 
תוספת זכויות וקביעת שימושים למבני ציבור עבור מבני     1
חינוך, תרבות, בריאות, דת, קהילה, רווחה ומשרדי עירייה 

קביעת קווי בניין     2
הרחבת דרכים     3

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, 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

רחובות, ביל"ו 2 רחובות 76442

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: שהם

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':421-0357590

שם התכנית:החלפת שטחים מע"ר דרומי שהם, 
שינוי לתכנית שה/14/9/69/ג

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

421-0357590, גרסת התכנית: הוראות - 29 תשריט - 18
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

שה/ 69/ 9/ 14/ ג שינוי 
גז/ במ/ 69/ 9 כפיפות 

שה/ 69/ 10/ 1 כפיפות 
גז/ במ/ 69/ 10 כפיפות 

שה/ מק/ 69/ 11 כפיפות 
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גז/ 42 שינוי 
גז/ 14/ 6 שינוי 

משמ/ 39/ גז שינוי 
משמ/ 90/ גז שינוי 

גז/ 27/ 1 שינוי 
מח/ 65 שינוי 

תמא/ 37/ ב כפיפות 
תמא/ 14/ 4/ 1 כפיפות 
תמא/ 37/ א/ 1 כפיפות 

תתל/ 24 ללא שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אחיסמך רחוב: 

יישוב: גזר רחוב: 
התוואי מתחיל בתחנת אחיסמך,רצועת התכנון עוברת במקביל 
ונתג"ז   קצא"א  תש"ן,  מקורות,  של  הקיימת  תשתיות  לרצועת 
כ-8 1  לאורך  הקיימים  לקווים  ומזרחית  בצמוד  עובר  התוואי 
עד  מערבה  התשתיות  רצועת  של  חציה  ישנה  בהמשך  ק"מ 
ממשיך  התוואי  מכן  לאחר  נשרים   במחלף   6 כביש  לחציית 
מצידו המזרחי של כביש 6 ומזרחית לקו מים שפירים קיים עד 
לחציה של כביש 411 התוואי הקו ממשיך דרומית לכביש 411 

עד לחוצץ חולדה 

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 3149 חלקי חלקות: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 18, 19 
גוש: 3150 חלקי חלקות: 7, 8, 9, 15, 17, 22, 23 

גוש: 3728 חלקי חלקות: 16, 18, 19, 28 
גוש: 3729 חלקי חלקות: 18, 22, 23, 28 

גוש: 4381 חלקי חלקות: 7, 9, 10 
גוש: 4600 חלקי חלקות: 18 

גוש: 4736 חלקי חלקות: 5 
גוש: 4737 חלקי חלקות: 4, 5, 6, 7 

גוש: 4756 חלקי חלקות: 15, 18, 20 
גוש: 4766 חלקי חלקות: 12, 13, 14, 15, 18 

גוש: 4767 חלקי חלקות: 2, 12, 13, 20 
גוש: 4771 חלקי חלקות: 4 

גוש: 4772 חלקי חלקות: 3, 33, 34, 36, 37 
גוש: 4773 חלקי חלקות: 2, 3, 4, 5 

גוש: 5113 חלקי חלקות: 5 
גוש: 5140 חלקי חלקות: 3, 6, 65, 66, 67 

גוש: 5438 חלקי חלקות: 1, 2, 7, 8 
גוש: 5439 חלקי חלקות: 10, 11 

מטרת התכנית:
הסדרת מסגרת תכנונית להנחת קו מי קולחין תת קרקעי בקוטר 
"-66"80 כולל מתקנים נלווים בין תחנת אחיסמך לאתר חולדה 

)כביש 411(,באורך של כ-14 ק"מ 

עיקרי הוראות התכנית: 
המאפשרת  מאושרים,  קרקע  ליעוד  שימושים  וקביעת  תוספת 
המתקנים  כולל  מים,  סוגי  לכל  קרקעית  תת  מים  צנרת  הנחת 
-קביעת  הקו   של  ולאחזקה  להפעלה  הדורשים  הנלווים 
בנייה -קביעת  מגבלות  ושימושים,  זכויות  הוראות,  תכליות, 
רצועת עבודה ורצועת אחזקה לקו מים תת"ק -קביעת הנחיות 
נופיות וסביבתיות למזעור הפגיעה בזמן הנחת ותחזוקת הקו -

קביעת תנאים לבצוע\מתן היתר בנייה\הרשאה לבצוע -קביעת 
למתקנים  בנייה  זכויות  קביעת  הקו -  הנחת  למיקום  גמישות 

נלווים-קביעת הוראות בגין עצים לשימור, העתקה ועקירה

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: שהם  

מרכז עסקים ראשי דרומי שהם 
בין רחוב מודיעים לכביש 453, ממערב לשדרות עמק איילון 

גושים וחלקות:
גוש: 6888, מוסדר, חלקי חלקות: 24, 26 

מטרת התכנית:
הקמת  לאפשר  מנת  על  הציבוריים  השטחים  פריסת  הסדרת 

מתחם חירום ותחנת כיבוי אש בכניסה ליישוב 

עיקרי הוראות התכנית: 
  6535 ומגרש   118 מגרש  בין  שטחים  החלפת  מציעה  התכנית 

)ראו פירוט בדברי הסבר(
שבתחום  למגרשים  בנייה  וזכויות  בניין  קווי  קובעת  התכנית 

התב"ע 
קרקע  ייעוד  כל  של  הכולל  השטח  את  משנה  אינה  התכנית 
אלא משנה את מיקומם בלבד, אך התכנית מגדילה את זכויות 

הבנייה במגרשים שייעודם מבנים ומוסדות ציבור 
כמו כן התכנית מוספיה שטחי בנייה בשצ"פ 

התכנית ללא איחוד וחלוקה 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1285 עמוד  התשעז,   ,7393 הפרסומים  ובילקוט   02/09/2016

בתאריך 06/12/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז   ולבנייה 
08-9788409  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה שהם, 
שהם 6080363 טלפון:03-9723060, וכל המעוניין רשאי לעיין בה 
ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים 
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מחוז: מרכז, מרחבי תכנון מקומי: חבל מודיעין,גזר

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
426-0536409

שם התכנית:קו ירקון מזרחי במקטע תחנת אחיסמך- 
אתר חולדה )כביש 411(

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 חבל 
מודיעין, גזר מופקדת תכנית מפורטת מס': 426-0536409, גרסת 

התכנית: הוראות - 31 תשריט - 18
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

מח/ 97 שינוי 
גז/ 5/ 3 שינוי 

מח/ 124 שינוי 
מח/ 90 שינוי 

מח/ 90/ א שינוי 
גז/ 29/ 24 שינוי 

גז/ 393/ 26 שינוי 
גז/ 3/ 8 שינוי 

גז/ 29/ 14 שינוי 



7073 ילקוט הפרסומים 7770, ב' באייר התשע"ח, 2018 4 17 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,7728 עמוד  התשעז,   ,7546 הפרסומים  ובילקוט   20/07/2017

בתאריך 18/07/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז   ולבנייה 
חבל  ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן    08-9788409
מודיעין, מודיעים 10 שהם 73100 טלפון:03-9722887, וכל המעוניין 
פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי 
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מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: מזרח השרון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
458-0330449

שם התכנית: שכונת אל פארוק
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 458-0330449, 

גרסת 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 

הצ/ 7/ 1/ 1172 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: קלנסווה  

מרחבי תכנון גובלים:
לב השרון 

גושים וחלקות:
גוש: 7863, מוסדר, חלקות במלואן: 54 

X: 198100 קואורדינטה
Y: 687300 קואורדינטה

מטרת התכנית:
ציבור  ומוסדות  ומבנים  יח''ד   168 בת  מגורים  שכונת  הקמת 

לחינוך ולדת 

עיקרי הוראות התכנית:
לאזור  ציבור  לבנייני  ציבורי  מאזור  קרקע  ייעוד  שינוי    1

מגורים ב' 
שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים ג' לדרכים משולבות    2

שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים ג' לשבילים להולכי רגל    3
שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים ג' לשטח למבנים ומוסדות    4

ציבור לדת ולחינוך 
קביעת הוראות וזכויות בנייה    5

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,8128 עמוד  התשעז,   ,7557 הפרסומים  ובילקוט   21/07/2017

בתאריך 30/07/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז   ולבנייה 
מזרח  ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן    08-9788409
השרון, רח 14 123 קלנסווה 40640 טלפון:09-8781542, וכל המעוניין 
פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי 
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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 חבל 
ועדה  טלפון:03-9722887   73100 שהם   10 מודיעים  מודיעין, 
חשמונאי  בית  חשמונאי  בית  גזר,  ולבנייה  לתכנון  מקומית 

99789 טלפון:08-9274040

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: חבל מודיעין

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':424-0433797

שם התכנית:חמ\1002 הפקת נפט וגז בשדה מגד 5 - 
גבעות עולם

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

424-0433797, גרסת התכנית: הוראות - 16 תשריט - 8
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

מח/ 176 שינוי 
תמא/ 4/ 2 כפיפות 
תממ/ 3/ 2 כפיפות 

תמא/ 35 כפיפות 
תמא/ 22 כפיפות 

תממ/ 3/ 21 כפיפות 

גושים וחלקות:
גוש: 5673, מוסדר, חלקי חלקות: 1, 3, 4 

מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית והקצאת שטח קרקע להפקת נפט  א   
המתקנים  לרבות  והעברתם  אחסונם  בהם,  טיפול  וגז, 

והתשתיות הנלוים 
החזרת שטח ההפקה לקדמותו לאחר סיום הפקת הנפט והגז  ב   

הסדרה סביבתית בעת הליך ההפקה  ג   

עיקרי הוראות התכנית: 
הנדסיים  למתקנים  ויער  חקלאית  מקרקע  קרקע,  יעודי  שינוי 

ודרך )בהתאמה( 
הטיפול  וגז,  נפט  של  ההפקה  לקידוחי  ביחס  הוראות  קביעת 
לנ"ל  הנלוות  התשתיות  לרבות  והעברתם  אחסונם  בהם, 

והמתקנים הנדרשים לנ"ל 
קביעת הנחיות סביבתיות למתקנים ולשימוש בהם 

קביעת הנחיות למתן היתרי בנייה 
קביעת הנחיות לסגירת קידוחים והשבת המצב לקדמותו 
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בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,8524 עמוד  התשעז,   ,7567 הפרסומים  ובילקוט   25/08/2017

בתאריך 15/08/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז   ולבנייה 
08-9788409  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה מצפה 
אפק, גליס 9 פתח תקוה 49277 טלפון:03-9302051, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 
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שירה ברנד  
יושבת ראש הוועדה המחוזית  

לתכנון ולבנייה מחוז מרכז  

מחוז צפון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: לב הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':262-0376541

 שם התכנית: ג/22859 הגדלת זכויות בנייה 
במגרש מגורים בסכנין

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

262-0376541, גרסת התכנית: הוראות - 9 תשריט - 6
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה 

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות 

המתייחסות לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 9169 החלפה 
ג/ 668 החלפה 

ג/ 9354 החלפה 
ג/ 12906 החלפה 
ג/ 14236 החלפה 
תמא/ 3 כפיפות 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 
תמא/ 35 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
צפונית לכביש 805 בסכנין בשכונה המזרחית ליד בנין העירייה 

החדש 

גושים וחלקות:
גוש: 19284, מוסדר, חלקי חלקות: 46, 47, 48 

X: 228775 קואורדינטה
Y: 751825 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הגדלת זכויות בנייה במגרש מגורים בסכנין 

עיקרי הוראות התכנית: 
הגדלת אחוזי הבנייה      1

הגדלת גובה ומס' הקומות בבניין     2
הגדלת תכסית הבנייה     3

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: מצפה אפק

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
499-0241307

שם התכנית:צריפין - מתחם 3
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 499-0241307, 

גרסת התכנית: הוראות - 33 תשריט - 24
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
ממ/ 1556/ 1 שינוי 

ממ/ 825 שינוי 
מח/ 85 שינוי 

תממ/ 3/ 21 כפיפות 
תמא/ 35 כפיפות 

413-0180570 ללא שינוי 
תמל/ 1019 ללא שינוי 

תמא/ 47/ א/ 4/ 1 ללא שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: באר יעקב רחוב: 

החלק המערבי של מחנה צריפין המתפנה, צפונית לכביש 4313 
בחלקה הצפוני של באר-יעקב

ראשון לציון 

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 4239 חלקי חלקות: 1, 2, 3, 4 
גוש: 4244 חלקות במלואן: 5 

גוש: 4244 חלקי חלקות: 2, 4, 7, 8, 11, 12 
גוש: 4245 חלקות במלואן: 3 

גוש: 4245 חלקי חלקות: 6, 13 

מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים חדשה הכוללת 
כ- 2750 יח"ד, כ- 11,132 מ"ר שטחי מסחר וכן, מוסדות ומבני 

ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים בשטח צריפין המתפנה 

עיקרי הוראות התכנית: 
מגורים  ג',  למגורים  חקלאית  מקרקע  הקרקע  ייעוד  שינוי     1
פתוחים  שטחים  ציבור,  ומוסדות  מבנים  מיוחד,  דיור  ד', 
ציבוריים, שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור, דרכים 

משולבות, פארק, ספורט ונופש 
קביעת הנחיות והוראות ליעודי הקרקע המוצעים בתכנית     2

שבילי  ציבורית,  תחבורה  קווי  להתווית  הנחיות  קביעת     3
אופניים והולכי רגל ושלביות ביצוע לישומם 

קביעת הוראות בינוי בשטחים המיועדים לבנייה, קביעת     4
שימושים מותרים, הנחיות, זכויות ומגבלות בנייה לרבות 

קוי בנין, מס' קומות, גובה בנייה מרבי וכד' 
התווית דרכים חדשות     5

קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי     6
קביעת הנחיות סביבתיות     7

קביעת הוראות לתשתיות ביוב, מים וחשמל     8
קביעת הוראות לפיתוח פארק/גן ציבורי     9
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לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק    04-6508555 טלפון: 
עילית  נצרת   16 גלבוע  עילית,  נצרת  ולבנייה  לתכנון  מקומית 

17000 טלפון:04-6478828

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

תשמ"ט - 1989 

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: נצרת עילית

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':212-0529016

שם התכנית :מגדל מים רסקו - נצרת עילית 
ג/23782

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 
עילית מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 212-0529016   גרסת 

התכנית: הוראות - 15 תשריט - 12
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה 

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות 

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 3057 שינוי 
ג/ 4560 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: נצרת עילית רחוב: עצמון  

בתוך מרכז רסקו
X: 230653 קואורדינטה
Y: 734777 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 17735 חלקות במלואן: 65 
גוש: 17735 חלקי חלקות: 63, 69, 70, 71 

מטרת התכנית:
שינוי ייעוד קרקע וקביעת הוראות להגנה ושימור מגדל המים 

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד משטח מסחרי לשטח ציבורי פתוח 

קביעת השימושים המותרים
קביעת הוראות להגנה על מגדל המים ולשימורו

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

להקלה  בהתאם   805 אזורית  מדרך  בניין  קו  של  הסדרה    4
שהתקבלה בהיתר 577/2009 

תוספת שימוש מסחר    5
קביעת תנאים למתן היתרי בנייה     6

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,7039 עמוד  התשעז,   ,7531 הפרסומים  ובילקוט   14/07/2017

בתאריך 26/06/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
לב הגליל, סח'נין טלפון:04-6746740, וכל המעוניין רשאי לעיין 
לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה 

 www iplan gov il ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: נצרת עילית

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
212-0496893

שם התכנית: הגדלת זכויות בנייה במתחם חב"ד - 
נצרת עילית

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 
גרסת   ,212-0496893 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  עילית 

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

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות 

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 3057 שינוי 
ג/ 2575 החלפה 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: נצרת עילית רחוב: יזרעאל 41 

המתחם ממוקם דרומית לשכונת לוי אשכול,
בכניסה לשכונת מגורים גבעת ברק ובקרבת האצטדיון לכדורגל 

ע"ש גרין 
X: 229552 קואורדינטה
Y: 732758 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 16555, מוסדר,  חלקי חלקות: 156 

מטרת התכנית:
הגדלת זכויות בנייה במתחם בית ספר חב"ד

עיקרי הוראות התכנית:
א  שינוי ייעוד משטח ספורט ונופש למבנים ומוסדות ציבור 

ב  קביעת שטחי הבנייה המרביים 
ג  קביעת התכליות והשימושים 

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  www iplan gov il כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
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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 עפולה, 
חנקין יהושע 47 עפולה 18100 טלפון:04-6520344, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

 www iplan gov il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: צפת

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':216-0237255

 שם התכנית:ג/21838 - אזור תעשיה צפת - 
החלק הדרומי

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

216-0237255, גרסת התכנית: הוראות - 31 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/ 12617 שינוי 
ג/ 4081 שינוי 

תמא/ 35 כפיפות 
תמא/ 37 כפיפות 
ג/ 20919 כפיפות 
ג/ 14476 כפיפות 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: צפת החלק הדרומי של אזור התעשייה הדרומי של צפת 

גושים וחלקות:
גוש: 13602 חלקי חלקות: 108, 122 

גוש: 13603 חלקי חלקות: 44, 45, 46, 62, 64 
גוש: 13604 חלקות במלואן: 31, 32, 33, 34, 35 

גוש: 13604 חלקי חלקות: 27, 28, 29, 36, 37 
גוש: 13605 חלקות במלואן: 87 

גוש: 13605 חלקי חלקות: 36, 59, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 93, 94, 
 100 ,97 ,96 ,95

גוש: 13606 חלקי חלקות: 1, 2, 23, 25, 26 
X: 245625 קואורדינטה
Y: 762750 קואורדינטה

מטרת התכנית:
מערכת  והתווית  הדרומי  התעשייה  אזור  של  מחדש  תכנון 

דרכים חדשה 

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד קרקע מיער נטע אדם לדרך, א   

שינוי ייעוד מדרכים ושצ"פ לתעשיה ולהפך,   
שינוי ייעוד מדרכים ותעשיה לשצ"פ ולהפך,   
שינוי ייעוד מתעשיה ושצ"פ לדרכים ולהפך,   

שינוי ייעוד מתעשיה ושצ"פ למתקנים הנדסיים    
קביעת אזורים המיועדים לתעשייה תוך חלוקתם למגרשי  ב   

תעשייה 
התווית מערכת דרכים לשירות אזור התעשייה  ג   

קביעת שטח למתקנים הנדסיים  ד   

עילית  נצרת   16 גלבוע  עילית,  נצרת  ולבנייה  לתכנון  מקומית 
17000 טלפון:04-6478828

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':215-0543157

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

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

215-0543157, גרסת התכנית: הוראות - 31 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/ 302 החלפה  
ג/ 5681 החלפה  

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

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: עפולה רחוב: שניאור זלמן שז"ר 

יישוב: עפולה רחוב: הוז זלמן 
יישוב: עפולה רחוב: ככר העצמאות 3 

מתחם התחנה במרכז העיר עפולה

גושים וחלקות:
מוסדר:

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

X: 227500 קואורדינטה
Y: 724000 קואורדינטה

מטרת התכנית:
והוראות  ,שמושים  זכויות  הקובעת  מפורטת  שימור  תכנית 

בינוי ושימור במתחם התחנה עפולה 

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

וזכויות בנייה 
קביעת הוראות בנוי ושימור למבנים הקיימים     2

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

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3656 עמוד  התשעח,   ,7655 הפרסומים  ובילקוט   22/12/2017

בתאריך 27/12/2017
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מטרת התכנית:
, וזאת לצורך הקמת  הרחבת יישוב סאג'ור לכיוון דרום מזרח 

שכונת מגורים 

עיקרי הוראות התכנית: 
- הקמת שכונת מגורים חדשה ותווית יעודי קרקע בהתאם  

- קביעת הוראות בנייה ומגבלות בנייה  
- קביעת שימושים המותרים לכל ייעוד קרקע 

- קביעת הוראות למתן היתר בנייה 
- קביעת הוראות לפיתוח השטח 

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

מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק    6508555
לתכנון ולבנייה בקעת בית הכרם, כרמיאל טלפון:04-9580693

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 אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':251-0236539

שם התכנית:ג/21832 אום אל גאנם שכונת מגדל המים
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

251-0236539, גרסת התכנית: הוראות - 39 תשריט - 20
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
ג/ 2590 שינוי 
ג/ 1281 שינוי 

ג/ 11662 שינוי 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

תמא/ 35 כפיפות 
תממ/ 2/ 9 כפיפות 

ג/ 7680 כפיפות 

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

שכונת מגורים בצמוד לחלק הצפוני של הכפר אום אל גאנם 
שלמרגלות התבור 

גושים וחלקות:
גוש: 17004 חלקי חלקות: 34, 43 

גוש: 17125 חלקות במלואן: 5, 6, 7, 15, 16, 17 
גוש: 17125 חלקי חלקות: 113, 119 

קביעת הוראות בנייה למגרשי התעשייה  ה   
קביעת הוראות בנושאי איכות הסביבה  ו   

שינוי בהוראות וזכויות בנייה  ז   
שינוי קווי בניין צדדים מ-3 ל-5 מטר  ח   

הגדלת גובה מבני התעשייה מ-14 מטר ל-30 מטר  ט  

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,7038 עמוד  התשעז,   ,7031 הפרסומים  ובילקוט   16/08/2017

בתאריך 26/06/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
צפת, ירושלים 7 צפת טלפון:04-6927467, וכל המעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

  www iplan gov il ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: בקעת בית הכרם

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':260-0382507

שם התכנית:הרחבת תכנית מתאר - שכונה חדשה 
סאג'ור ג/23042

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 בקעת 
 260-0382507 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  הכרם  בית 

גרסת התכנית: הוראות - 41 תשריט - 26
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 2085 החלפה 
ג/ 11624 החלפה 
ג/ 18365 החלפה 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 
תמא/ 35 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: סאג'ור רחוב: 

דרום מזרח לכפר סאג'ור
X: 232681 קואורדינטה
Y: 760367 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 19167 חלקות במלואן: 71, 72 
גוש: 19167 חלקי חלקות: 28, 50, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80 

גוש: 19169 חלקות במלואן: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 46, 47, 48, 49, 94, 95 
גוש: 19169 חלקי חלקות: 7, 8, 44, 45, 53, 54, 55, 56, 93, 96 

גוש: 19172 חלקות במלואן: 51, 52 
גוש: 19172 חלקי חלקות: 2, 37, 38, 39, 40, 45, 48, 49, 50, 53, 54, 70, 71 

גוש: 19181 חלקות במלואן: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,59 ,58 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46

 97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91 ,90 ,89 ,88 ,72 ,68
גוש: 19181 חלקי חלקות: 56, 57, 60, 61, 69, 70, 71, 73, 76, 86, 87, 

 153 ,149 ,144 ,134 ,130 ,129 ,128 ,99 ,98
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גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 19428 חלקות במלואן: 2 
גוש: 19428 חלקי חלקות: 1, 3, 4, 5, 163, 165 

גוש: 19430 חלקי חלקות: 118, 121 

מטרת התכנית:
בנייה  היתרי  הוצאת  המאפשרת  מפורטת  הוראות  קביעת 

לשטח שהוגדר לפיתוח בתכנית המתאר ג/15132 

עיקרי הוראות התכנית:
-1 קביעת ייעוד קרקע עירוני מעורב 

-2 הגדרת שימושים , זכויות והוראות בנייה 
-3 הסדרת דרכים  

-4 קביעת תנאים למתן היתר בנייה 

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 לב הגליל, סח'נין טלפון:04-6746740

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: לב הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':262-0548727

 שם התכנית: ג/23577 הגדלת זכויות הבנייה 
במגרש 249 בצפון סכנין

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
לב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
הגליל מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 262-0548727, גרסת 

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

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות 

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

262-0240184 החלפה 
262-0334094 החלפה 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 
תמא/ 35 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: סח'נין  

בצפון סכנין - בדרום שכונת אבוגזאלה 
X: 229750 קואורדינטה
Y: 752900 קואורדינטה

X: 237128 קואורדינטה
Y: 731509 קואורדינטה

מטרת התכנית:
בכפר  המים  מגדל  באזור  יח"ד   24 בת  מגורים  שכונת  הקמת 

אום אל ראנם 

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע חקלאית למגורים   1

קביעת אחוזי בנייה הוראות ושימושים ביעוד מגורים   2
קביעת התכליות המותרות    3

גישה  מכביש  קטע  ביטול  חדשה  תנועה  מערכת  התווית    4
וקביעת זיקת הנאה למיתקן מים

קביעת הוראות בנייה ועיצוב אדריכלי    5
הקיימים  הדרומיים  המגרשים  בשטח  גיאומטרי  שינוי    6
הגובלים בדרך החדשה תוך ביטול שני מגרשים ו-8 יח"ד 

במגרשים אלו 
איחוד וחלוקה בהסכמה ל-4 מגרשים דרומיים 25-28   7

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,8448 עמוד  התשעז,   ,7564 הפרסומים  ובילקוט   04/08/2017

בתאריך 09/08/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן    04-6508555 טלפון: 
טלפון:04-6772333,   15241 תבור  כפר  המזרחי,  הגליל  ולבנייה 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל 
האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון 

  www iplan gov il

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: לב הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':262-0444273

שם התכנית: שינוי ייעוד משטח לתכנון מפורט 
לשטח עירוני מעורב בדיר חנא ג/22888

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
לב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
הגליל מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 262-0444273   גרסת 

התכנית: הוראות - 14 תשריט - 13
הבעלים  כל  הסכמת  ללא  חלוקה  ו/או  איחוד  וחלוקה:  איחוד 

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

או הרשאות 
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
ג/ 15132 החלפה 
ג/ 21358 כפיפות 
ג/ 20250 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: דיר חנא רחוב: 

דרום מזרח לדיר חנא צמוד לכביש מס' 805
X: 235654 קואורדינטה
Y: 751769 קואורדינטה
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גושים וחלקות:
גוש: 19269, מוסדר, חלקי חלקות: 17 

מטרת התכנית:
הגדלת זכויות הבנייה במגרש 274 בשכונת אבוגזאלה )שכונה 

צפון מערבית ( 

עיקרי הוראות התכנית:
1  הגדלת זכויות הבנייה 

2  הגדלת מס' הקומות 
3  הגדלת גובה הבניין  

4  הגדלת מס' יח"ד 
5  הגדלת תכסית הבנייה 

6  קביעת תנאים למתן היתרי בנייה 

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 לב הגליל, סח'נין טלפון:04-6746740

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: מעלה הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':255-0477273

 שם התכנית: שינוי הוראות בנייה במגרש 134 
בכפר ורדים

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

255-0477273, גרסת התכנית: הוראות - 10 תשריט - 6
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה 

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות 

המתייחסות לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 16384 שינוי 
ג/ 4826 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כפר ורדים רחוב: חרמון 42, שכונה א,

גושים וחלקות:
בתהליך רישום:

גוש: 18710 חלקות במלואן: 126 
גוש: 18710 חלקי חלקות: 148 

X: 225970 קואורדינטה
Y: 766350 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 19269, מוסדר,  חלקי חלקות: 17 

מטרת התכנית:
הגדלת זכויות הבנייה במגרש 249 בשכונת אבוגזאלה )שכונה 

צפון מערבית ( 

עיקרי הוראות התכנית: 
1  הגדלת שטחי הבנייה במגרש 249 בצפון סכנין 

2  הגדלת מס' הקומות 
3  הגדלת גובה הבניין  

4  הגדלת מס' יח"ד 
5  קביעת תנאים למתן היתרי בנייה 

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 לב הגליל, סח'נין טלפון:04-6746740

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: לב הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':262-0548735

 שם התכנית: ג/23576 הגדלת זכויות הבנייה 
במגרש 274 בצפון סכנין

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
לב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
הגליל מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 262-0548735   רסת 

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 

262-0240184 החלפה 
262-0334094 החלפה 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 
תמא/ 35 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: סח'נין  

בצפון סכנין - בדרום שכונת אבוגזאלה
X: 229750 קואורדינטה
Y: 752950 קואורדינטה
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גוש: 17306 חלקי חלקות: 159 
גוש: 17307 חלקות במלואן: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24
 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42
 ,76 ,75 ,74 ,73 ,72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59
 ,93 ,92 ,91 ,90 ,89 ,88 ,87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78 ,77
 ,108 ,107 ,106 ,105 ,104 ,103 ,102 ,101 ,100 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,94
 ,121 ,120 ,119 ,118 ,117 ,116 ,115 ,114 ,113 ,112 ,111 ,110 ,109
 ,134 ,133 ,132 ,131 ,130 ,129 ,128 ,127 ,126 ,125 ,124 ,123 ,122
 ,147 ,146 ,145 ,144 ,143 ,142 ,141 ,140 ,139 ,138 ,137 ,136 ,135
 ,160 ,159 ,158 ,157 ,156 ,155 ,154 ,153 ,152 ,151 ,150 ,149 ,148
 ,173 ,172 ,171 ,170 ,169 ,168 ,167 ,166 ,165 ,164 ,163 ,162 ,161
 ,186 ,185 ,184 ,183 ,182 ,181 ,180 ,179 ,178 ,177 ,176 ,175 ,174
 ,199 ,198 ,197 ,196 ,195 ,194 ,193 ,192 ,191 ,190 ,189 ,188 ,187
 ,212 ,211 ,210 ,209 ,208 ,207 ,206 ,205 ,204 ,203 ,202 ,201 ,200

 216 ,215 ,214 ,213
גוש: 17307 חלקי חלקות: 10, 11, 13 

גוש: 17677 חלקי חלקות: 14 
גוש: 17678 חלקות במלואן: 40, 41 

גוש: 17678 חלקי חלקות: 32, 35 
גוש: 17679 חלקי חלקות: 9, 10, 13, 14 

גוש: 17896 חלקות במלואן: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16
 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34
 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51
 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,72 ,71 ,70 ,69 ,68
 ,101 ,100 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91 ,90 ,89 ,88 ,87 ,86 ,85
 ,114 ,113 ,112 ,111 ,110 ,109 ,108 ,107 ,106 ,105 ,104 ,103 ,102
 ,128 ,127 ,126 ,125 ,124 ,123 ,122 ,121 ,120 ,119 ,117 ,116 ,115

 132 ,131 ,130 ,129
גוש: 17896 חלקי חלקות: 118 

גוש: 17897 חלקות במלואן: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16
 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34
 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52
 ,89 ,88 ,87 ,86 ,85 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,72 ,71 ,70
 ,105 ,104 ,103 ,102 ,101 ,100 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91 ,90
 ,118 ,117 ,116 ,115 ,114 ,113 ,112 ,111 ,110 ,109 ,108 ,107 ,106
 ,132 ,131 ,130 ,129 ,128 ,127 ,126 ,125 ,123 ,122 ,121 ,120 ,119
 ,145 ,144 ,143 ,142 ,141 ,140 ,139 ,138 ,137 ,136 ,135 ,134 ,133
 ,158 ,157 ,156 ,155 ,154 ,153 ,152 ,151 ,150 ,149 ,148 ,147 ,146
 ,171 ,170 ,169 ,168 ,167 ,166 ,165 ,164 ,163 ,162 ,161 ,160 ,159

 178 ,177 ,176 ,175 ,174 ,173 ,172
גוש: 17897 חלקי חלקות: 84, 124 

מטרת התכנית:
מס'  מאושרת  תכנית  בין  התאמות  אי  להסדיר  באה  זו  תכנית 
ג/13548 קורנית לבין תשריט החלוקה הרשום של הישוב )תצ"ר( 

עיקרי הוראות התכנית: 
דיוק גבולות מגרשים בהתאם לתשריט חלוקה     1

הוספת 2 יח"ד לסה"כ יחידות הדיור המאושרות )התכנית     2
מיוחדות,  הוראות  עם  א'  מגורים  ביעוד  יח"ד   5 מוסיפה 
ומורידה 1 יח"ד ביעוד מגורים ו–2 יח"ד ביעוד מגורים א'( 

שינוי קווי בניין     3
שינוי גודל מגרש מינימלי     4

שינוי ייעוד משטח מגורים לשטח לחניה ציבורית     5

מגרשים:
232 בהתאם לתכנית ג/ 4826

מטרת התכנית:
מהיתרים  בסטייה  שנבנתה  בחלקה  קיימת  בנייה  הסדרת 

שהונפקו על ידי הוועדה 

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי אחוזי בנייה 

שינוי קווי בנייה 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,9226 עמוד  התשע'ז,   ,7581 הפרסומים  ובילקוט   20/09/2017

בתאריך 06/09/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ולבנייה מחוז הצפון, מעלה יצחק 29 נצרת עילית 1753005 טלפון: 
מעלה  ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן    04-6508555
הגליל-ד נ מעלה הגליל, מעונה טלפון:04-9979659, וכל המעוניין 
פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי 
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מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: משגב

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
205-0543397

שם התכנית:קורנית - שינוי לתכנית מפורטת ג/13548
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
 205-0543397 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  משגב  משגב-ד נ 

גרסת התכנית: הוראות - 16 תשריט - 10
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 13548 שינוי 
205-0392290 כפיפות 
205-0382200 כפיפות 

מש/ מק/ 13548/ 1 כפיפות 
205-0254185 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
המועצה  בתחומי  בגליל  קורנית  היישוב  קורנית:  יישוב: 

האזורית משגב 
X: 224000 קואורדינטה
Y: 750000 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 17306 חלקות במלואן: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23
 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41
 ,76 ,75 ,74 ,73 ,72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59
 ,94 ,93 ,92 ,91 ,90 ,89 ,88 ,87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78 ,77
 ,109 ,108 ,107 ,106 ,105 ,104 ,103 ,102 ,101 ,100 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95
 ,122 ,121 ,120 ,119 ,118 ,117 ,116 ,115 ,114 ,113 ,112 ,111 ,110
 ,135 ,134 ,133 ,132 ,131 ,130 ,129 ,128 ,127 ,126 ,125 ,124 ,123
 ,148 ,147 ,146 ,145 ,144 ,143 ,142 ,141 ,140 ,139 ,138 ,137 ,136

 162 ,161 ,160 ,158 ,157 ,156 ,155 ,154 ,153 ,152 ,151 ,150 ,149
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 ,5123 עמוד  התשעז,   ,7485 הפרסומים  ובילקוט   28/04/2017
בתאריך 18/04/2017 , ופרסומם לפי סעיף 106 ב' לחוק כדלהלן:

שינוי ייעוד תא שטח 31, מייעוד "שטחים פתוחים" לייעוד    )1(
"ע"פ תכנית מאושרת אחרת",  וביטול זיקת הנאה 

תוספת הנחיות מיוחדות לתאי שטח 32-33, כדי לאפשר    )2(
שימוש בדרך לתקופה של 5 שנים או עד השלמת סלילת 

דרך מס' 33, לפי המוקדם מביניהם 

בימים  כאמור,  ובשינויים  בתכנית  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל  הועדה המחוזית 
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  מחוזית   - מקומית  ועדה   08-6263795

הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון:08-6263795

את  להגיש  רשאי  אלו,  משינויים  נפגע  עצמו  הרואה  כל 
הוועדה  אל  מקצתם,  או  כולם  השינויים  לאישור  התנגדותו 

המחוזית בתוך 30 הימים 

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: גלילית מחוז הדרום

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
699-0416727

שם התכנית:שטחים חקלאיים צפונית מזרחית 
לערערה בנגב

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 699-0416727, 

גרסת התכנית: הוראות - 49 תשריט - 38
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
136 /03 /11 כפיפות 

652-0203216 כפיפות 
תממ/ 4/ 14/ 23 כפיפות 

ד/ 11/ 03/ 265 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
וומערב  בנגב  ערערה  לישוב  מזרח  מצפון  חקלאיים  שטחים 

לדרך ארצית מס' 80 
נגב מזרחי 

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 4/100094 חלקי חלקות: 1 
גוש: 400669 חלקי חלקות: 1 

לא מוסדר:
גוש: 99999 חלקי חלקות: 999 

X: 207330 קואורדינטה
Y: 564564 קואורדינטה

מטרת התכנית:
מבנים  הקמת  לצורך  חקלאית  קרקע  עבור  ייעוד  קביעת 
,מחסנים חקלאיים וגידולים חקלאיים בקרקע ומתן זיקת הנאה 

עבור דרך גישה לשטחים החקלאיים 

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת ייעוד עבור קרקע חקלאית  א   

קביעת תכליות ושימושים מותרים בייעוד "קרקע חקלאית"  ב  

ציבורי  שטח  משולבת,  לדרך  מגורים  שטח  ייעוד  שינוי     6
פתוח ודרך 

שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לשטח מגורים ולדרך     7
שינוי בהוראות בנייה והגדלת זכויות בנייה באזור מגורים     8

א' עם הוראות מיוחדות )תא שטח 165( 

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 משגב-ד נ משגב, טלפון:04-9990102

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

תשמ"ט - 1989 
אורי אילן  

יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז צפון  

מחוז דרום

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: גלילית מחוז הדרום

הודעה לפי סעיף 106ב' לחוק לתכנית מפורטת מס': 
699-0411850

שם התכנית: הסדרת דרך החיבור בין שגב שלום 
לבית העלמין

בהתאם להחלטת וועדת משנה להתנגדויות מיום 11/09/2017 
התכנון  לחוק  106ב'  לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
  699-0411850 בתכנית  שינויים  על  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 

גרסת התכנית: הוראות - 34 תשריט - 18
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

מרחב תכנון מקומי: גלילית מחוז הדרום, נגב מזרחי
מועצה מקומית: שגב שלום

X: 185128 קואורדינטה
Y: 565467 קואורדינטה

נגב מזרחי 

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 39772 חלקי חלקות: 34 
גוש: 39775 חלקי חלקות: 1, 4, 6 

גוש: 39836 חלקי חלקות: 88 
גוש: 100847 חלקות במלואן: 95, 104, 107 

גוש: 100847 חלקי חלקות: 53, 54, 94, 102, 105, 109 

המקומית  הוועדה  המתנגדים,  את  שמעה  שהוועדה  לאחר 
שינויים  עריכת  לשקול  הוועדה  החליטה  היזם,  נציגי  ואת 
בתוכנית שהודעה בדבר הפקדתה פורסמה בעיתונים בתאריך 
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קביעת יעודי קרקע:  ב   
מגורים ד', דיור מיוחד, מסחר, מתקנים הנדסיים, מוסדות    

ציבור ומבנים ומוסדות ציבור לחינוך 
מגורים 2955 יח"ד בגובה 15-30 קומות    

מסחר 47300 מ"ר לשימוש עיקרי    
מעונות סטודנטים 1350 יח"ד    

מגרשים למבנים ומוסדות ציבור בשטח 107 85 דונם    
מגרש למוסד חינוך על תיכוני בשטח 393 147 דונם    

בינוי  עקרונות  ויעוד,  ייעוד  לכל  בנייה  הוראות  קביעת  ג   
ותנאים למתן היתרי בנייה  

תכנון שטחים ציבוריים פתוחים ומגרשים לבנייני ציבור   ד   
הדרכים  למערכת  בהתאמה  הדרכים  מערכת  תכנון  ה   
המאשרות באיזור, קביעת שטחים לדרכים חדשות וביטול  

דרכים מאושרות  
הטבע  לערכי  בהתייחס  נופי  לפיתוח  הוראות  קביעת  ו   

באיזור ולדיונה הגדולה  
קביעת  הסביבה,  איכות  על  לשמירה  הוראות  קביעת  ז   
הנחיות  וקביעת  סביבתיים  מפגעים  למניעת  הוראות 

בנושא  הניקוז כתכנית משמרת נגר  
שינוי תחום יער פארק חופי  ח   

קביעת מגבלות עקב מינחת מטוסים  ט   
קביעת זכות מעבר  י   

קביעת הגבלות בטיחות טיסה  יא   
קביעת הוראות מפורטות להקמת מאגר מים נוסף בתחום  יב   

התכנית 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,6221 עמוד  התשעז,   ,7513 הפרסומים  ובילקוט   14/10/2016
עמוד  התשעז,   ,7361 הפרסומים  ובילקוט   29/05/2017 בתאריך 

146, בתאריך 13/10/2016

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
08-6263795  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה אשדוד, 
הגדוד העברי 10 אשדוד 77100 טלפון:08-8545304, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 
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מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: שדרות

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
34 /101 /02 /21

שם התכנית:תכנית מתאר שדרות
והבנייה,  התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 21/ 02/ 101/ 34 

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
101 /02 /21 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישב: שדרות

גושים וחלקות:
גושים בשלמות: 1880 - 1882, 1884, 1895 - 1900, 2388 - 2389, 

 2640 ,2487 - 2484 ,2482 - 2480 ,2479
 ,1886  -  1885  ,1879  ,1870  ,1128  ,600  -  598 בחלקיות:  גושים 

 2835 ,2828 ,2327 ,2252 ,1889 - 1888
X: 0 קואורדינטה
Y: 0 קואורדינטה

קביעת זכויות ,הנחיות ומגבלות בנייה,כולל הנחיות מיוחדות  ג   
קביעת תנאים למתן היתר בנייה  ד   

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4184 עמוד  התשעח,   ,7670 הפרסומים  ובילקוט   05/01/2018

בתאריך 11/01/2018

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
וכן    08-6263795 טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז 
הדרום,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  מחוזית   - מקומית  ועדה  במשרדי: 
התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון:08-6263795, וכל המעוניין רשאי 
לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין 
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מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אשדוד

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
3 /124 /03 /3

שם התכנית: הרובע המיוחד באשדוד
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה – 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 3/ 03/ 124/ 3 
הבעלים  כל  הסכמת  ללא  חלוקה  ו/או  איחוד  וחלוקה:  איחוד 

בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
124 /03 /3 שינוי 

23 /101 /02 /3 שינוי 
108 /101 /02 /3 שינוי 
105 /101 /02 /3 שינוי 

2 /124 /03 /3 שינוי 
תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות 

תמא/ 18/ 4 כפיפות 
תמא/ 22 כפיפות 

22 /101 /02 /3 כפיפות 
101 /02 /3 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אשדוד רחוב: 

גבולות התכנית: 
כמסומן בתשריט בקו כחול 

גושים וחלקות:
גוש: 181 חלקות במלואן: 11, 20 - 24, 26 - 36, 49 - 58 

גוש: 181 חלקי חלקות: 7 - 10, 12 - 16, 18 - 19, 25, 37, 47, 48, 
 65 - 64 ,60 - 59

גוש: 2013 חלקות במלואן: 29 - 32, 36 
גוש: 2013 חלקי חלקות: 3 - 4, 24 - 28, 34 

גוש: 2022 חלקי חלקות: 4, 6 
X: 167596 קואורדינטה
Y: 631729 קואורדינטה

מטרת התכנית:
יעודי  קביעת  המיוחד,  הרובע  משטחי  חלק  של  מחדש  תכנון 

הקרקע, זכויות בנייה והנחיות בינוי ופיתוח שטח  

עיקרי הוראות התכנית: 
תחום  בכל  הבעלים  הסכמת  ללא  מחדש  וחלוקה  איחוד  א   

התכנית בתאם לפרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבנייה  
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קביעת מס' יח"ד ל- 4 יח"ד  ב 
קביעת 2 מבני מגורים במגרש  ג  

גובה הבנייה עד 3 קומות  ד   
קביעת השימושים המותרים והמגבלות  ה  

קביעת תנאים למתן היתרי בנייה  ו   
קביעת הנחיות לבנוי ועצוב אדרכלי  ז  

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4684 עמוד  התשעז,   ,7474 הפרסומים  ובילקוט   29/09/2017

בתאריך 27/03/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז  ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן    08-6263795
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל  טלפון:08-9914874,  רהט  רהט, 
ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים 
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מחוז: דרום, מרחבי תכנון מקומי: אילת,חבל אילות

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
236 /02 /2

שם התכנית: אטרקציות תיירותיות בצפון העיר אילת
והבנייה,  התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 2/ 02/ 236 

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

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
101 /02 /2 שינוי 

משד/ 2 כפיפות 
תממ21/ 14/ 4 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
בצפון העיר אילת וממזרח לכביש 900

גבולות התכנית: 
כמסומן בתשריט בקו כחול 

גושים וחלקות:
גוש: 39125 חלקי חלקות: 6 

גוש: 39126 חלקי חלקות: 3, 22, 27, 32 - 33 

לא מוסדר:
גוש: 40211 חלקי חלקות: 9999 
גוש: 40212 חלקי חלקות: 9999 

X: 197500 קואורדינטה
Y: 389500 קואורדינטה

מטרת התכנית:
תיירותיות  אטרקציות  אזור  להקמת  תכניות  מסגרת  יצירת 

בצפון העיר אילת 

עיקרי הוראות התכנית:
חקלאי   / הקפאה  ושטח  לבנייה  לא  משטח  ייעוד  שינוי     1
ליעודים : אטרקציות תיירותיות, מתקנים הנדסיים, שטח 

ציבורי פתוח, דרך ו/או טיפול נופי 
התווית דרכי גישה וקביעת שטחים מיועדים לחניה      2

קביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בנייה      3
קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי      4

מטרת התכנית:
חיי  ורמת  איכות  הקיים,  העירוני  המערך  ושיפור  חיזוק     1
תושביו והרחבת הישוב במסגרת קיבולת העיר לכ- 50,000 

תושבים  
קביעת הנחיות לפיתוח הציר המרכזי והמרכז העירוני      2

קביעת הנחיות בינוי, עיצוב ופיתוח העיר      3
קביעת הנחיות להכנת תכניות מפורטות      4

קביעת הנחיות לפיתוח תשתיות      5
קביעת הנחיות לפיתוח מערכת תנועה      6

קביעת הנחיות לפיתוח שטחים ציבוריים פתוחים      7
קביעת הנחיות לשמירה על איכות הסביבה      8

שינוי יעודי קרקע:    9

לחורש  לדרכים,  לשצ"פ,  מגורים,  לשטח  חקלאי  משטח  א   
לשימור ולגן ארכיאולוגי

משטח ציבורי ושצ"פ לשטח מרכז עירוני משני  ב   
משטח חקלאי לשצ"פ ולבית עלמין  ג   

משצ"פ למגורים ד   

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2004 עמוד  התשעה,   ,6944 הפרסומים  ובילקוט   11/05/2015

בתאריך 16/12/2014

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן    08-6263795
המעוניין  וכל  טלפון:08-6892745,  שדרות  הנשיא  ככר  שדרות, 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 
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מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: רהט

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
618-0382127

שם התכנית: מגרש 216 שכ' 2 רהט
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 618-0382127, 

גרסת התכנית: הוראות - 5 תשריט - 6
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

17/ מק/ 2155 שינוי 
189 /03 /17 שינוי 

15 /223 /02 /17 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רהט 216, שכונה 2 בית 216 רהט 

גושים וחלקות:
גוש: 999999, לא מוסדר, חלקי חלקות: 9999 

X: 177082 קואורדינטה
Y: 590170 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה,קביעת מס' מבנים במגרש 216 שכ' 2 ברהט 

עיקרי הוראות התכנית: 
קביעת זכויות בנייה לשטחים עיקריים,ושטחי שירות ל-  א  

 100%
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הדרום, התקווה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795  העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נגב 

מזרחי, טלפון:08-6230966

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

תשמ"ט - 1989 

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
652-0270264

שם התכנית:מגרש 910 שכ' ד' שגב שלום
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 652-0270264, 

גרסת התכנית: הוראות - 9 תשריט - 6
יחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

7/ במ/ 19/ א שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: שגב שלום 910, מגרש 910 שכ' ד' שגב שלום 

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 100779 חלקות במלואן: 96 
גוש: 100779 חלקי חלקות: 105 

X: 184597 קואורדינטה
Y: 566876 קואורדינטה

מטרת התכנית:
שינוי ייעוד קרקע ממסחר למגורים ומסחר משולב במגרש 910 

שכ' ד' שגב שלום 

עיקרי הוראות התכנית: 
א  שינוי ייעוד ממסחר למגורים ומסחר משולב 

ב  קביעת אחוזי בנייה למסחר ולמגורים 
ג  קביעת השימושים המותרים והמגבלות  

ד  קביעת תנאים למתן היתרי בנייה 
ה  קביעת זכויות,מגבלות והנחיות בנייה 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1777 עמוד  התשעח,   ,7630 הפרסומים  ובילקוט   24/11/2017

בתאריך 29/11/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן    08-6263795
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל  טלפון:08-6230966,  מזרחי,  נגב 
ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים 
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דוד לפלר  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז דרום  

קביעת שלביות והתניות לביצוע     5
קביעת תנאים למתן היתר בנייה      6

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,8736 עמוד  התשעז,   ,7571 הפרסומים  ובילקוט   24/08/2017

בתאריך 20/08/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
08-6263795  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ובנייה אילת, 
חטיבת הנגב 1 אילת טלפון :08-6367114, ועדה מקומית לתכנון 
המעוניין  וכל  טלפון:08-6355819,  אילות  אילות,  חבל  ולבנייה 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 
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מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
652-0553453

שם התכנית: מגרש 49 שכ' 2 ערערה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
נגב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
גרסת   ,652-0553453 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  מזרחי 

התכנית: הוראות - 7 תשריט - 6
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

7/ 03/ 311/ 1/ ב שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ערערה בנגב 

X: 203350 קואורדינטה
Y: 563500 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 5/100084, מסודר, חלקי חלקות: 9999 

מגרשים:
49 בהתאם לתכנית -1/311/03/7ב

מטרת התכנית:
הגדלת  ע"י  הקיים  המצב  להסדרת  תכנונית  מסגרת  יצירת 

זכויות בנייה למגורים במגרש 49 שכ" 2 ערערה בנגב 

עיקרי הוראות התכנית: 
-הגדלת מס' יח"ד 

-שינוי קווי בניין בהתאם לבינוי הקיים 
-קביעת התכליות והשימושים 

-קביעת זכויות, מגבלות והנחיות בנייה 
-קביעת תנאים למתן היתרי בנייה 

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 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 




