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הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965

הודעות מאת הוועדות המחוזיות 

מחוז חיפה

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חיפה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
304-0272930

 שם התכנית: חפ/2299/ג שינוי הוראות בנייה 
ברח' הצלבנים 17

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 
התכנית:  גרסת   304-0272930 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת 

הוראות - 15 תשריט - 6
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
חפ/ 718/ א שינוי 
חפ/ 853/ א שינוי 
חפ/ 229/ ה שינוי 

חפ/ מק/ 1400/ פמ כפיפות 
חפ/ מק/ 1400/ יב/ 4 כפיפות 

חפ/ 229/ י/ 1 כפיפות 
חפ/ מק/ 1400/ תט כפיפות 

תמא/ 38 כפיפות 
חפ/ 229/ י כפיפות 

חפ/ מק/ 1400/ יב/ 1 כפיפות 
חפ/ מק/ 229/ י/ 2 כפיפות 

חפ/ 1400/ יב כפיפות 
חפ/ 229 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: חיפה רחוב: הצלבנים 17, שכונת מגורים מעלה הכרמל

X: 198725 קואורדינטה
Y: 746725 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 11682, מוסדר, חלקות במלואן: 14.

מטרת התכנית:
הסדרת בנייה קיימת תוך הגדלת זכויות בנייה וקביעת הוראות 

בנייה.

עיקרי הוראות התכנית: 
א. הגדלת זכויות בנייה.

ב. קביעת השטח העקרי שישמש למגורים.
ג. לגליזציה לתוספת בנייה במבנה במסגרת אחוזי הבנייה החדשים.

ד. שינוי קו בניין לפי מצב קיים בשטח.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
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  לא תתקבל  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 הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':304-0605659

שם התכנית: חפ/2299י'- הצלבנים 30
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   304-0605659 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 

התכנית: הוראות - 29 תשריט - 16
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/ גב החלפה 
חפ/ 853/ א החלפה 

חפ/ 303 החלפה 
חפ/ 229/ ה החלפה 

חפ/ 669 החלפה 
חפ/ 422 החלפה 

חפ/ 229/ י/ 5 כפיפות 
חפ/ מק/ 1400/ יב/ 4 כפיפות 
חפ/ מק/ 1400/ יב/ 1 כפיפות 

חפ/ מק/ 1400/ פמ כפיפות 
חפ/ 1400/ יב כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: חיפה רחוב: הצלבנים 30.

X: 198785 קואורדינטה
Y: 746586 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 11683, מוסדר, חלקות במלואן: 26.

גוש: 11683, מוסדר, חלקי חלקות: 31, 32.

מטרת התכנית:
הקמת מבנה מגורים חדש

עיקרי הוראות התכנית: 
תוספת זכויות בנייה מעבר לזכויות הבנייה מאושרות. א.  

תוספת קומות מעבר למס' הקומות המאושר. ב.  
קביעת קווי בניין. ג.  

קביעת הוראות בינוי וחניה. ד. 
הרחבת רחוב הצלבנים. ה.  
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עפ"י  התוכנית  בתחומי  ולעקירה  לשימור  עצים  קביעת  ו.  
סעיף 83 ג' לחוק התכנון והבנייה.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
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  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: קריות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':352-0559856

שם התכנית: התחדשות עירונית מתחם אג"ש - 
קריית ים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה קריות 
גרסת   352-0559856 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 

התכנית: הוראות - 33 תשריט - 19
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ק/ 178 שינוי 
2 /44 /6 שינוי 

ק/ 304 שינוי 
2 /44 /7 שינוי 

ק/ 183 שינוי 
ק/ 43/ א שינוי 

מק/ ק/ 266/ א שינוי 
352-0203034 שינוי 

ק/ 304/ א שינוי 
תממ/ 6 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
תמא/ 29 כפיפות 
תמא/ 15 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: קריית ים רחוב: שפרינצק 7.

יישוב: קריית ים רחוב: להמן הרברט 14.
יישוב: קריית ים רחוב: דן 4 א.

יישוב: קריית ים רחוב: בנימין 5.
יישוב: קריית ים רחוב: נפתלי.

יישוב: קריית ים רחוב: גד 5.
יישוב: קריית ים רחוב: מנשה 2.

יישוב: קריית ים רחוב: יהודה 20.
יישוב: קריית ים רחוב: אפרים 4.

יישוב: קריית ים רחוב: יהודה 20 א.
יישוב: קריית ים רחוב: דן 4.

יישוב: קריית ים רחוב: שפרינצק 5.
יישוב: קריית ים רחוב: גד 5 א.

יישוב: קריית ים רחוב: להמן הרברט 23 א.
יישוב: קריית ים רחוב: יהודה 13 א, 15 א.

יישוב: קריית ים רחוב: להמן הרברט 28.
יישוב: קריית ים רחוב: שמעון 8.
יישוב: קריית ים רחוב: יהודה 7.
יישוב: קריית ים רחוב: זבולון 10.

יישוב: קריית ים רחוב: יוסף 1.
יישוב: קריית ים רחוב: בנימין 6.

יישוב: קריית ים רחוב: להמן הרברט 22.
יישוב: קריית ים רחוב: יוסף 6.

יישוב: קריית ים רחוב: להמן הרברט 26.
יישוב: קריית ים רחוב: אשר 1 א.

יישוב: קריית ים רחוב: להמן הרברט 25 א.
יישוב: קריית ים רחוב: אשר 5 א, 9.

יישוב: קריית ים רחוב: זבולון 14.
יישוב: קריית ים רחוב: יהודה 3.
יישוב: קריית ים רחוב: בנימין 3.

יישוב: קריית ים רחוב: זבולון 12.
יישוב: קריית ים רחוב: יוסף 5.

יישוב: קריית ים רחוב: להמן הרברט 24.
יישוב: קריית ים רחוב: יוסף 3.

יישוב: קריית ים רחוב: אפרים 1.
יישוב: קריית ים רחוב: אשר 7.

יישוב: קריית ים רחוב: ראובן 7.
יישוב: קריית ים רחוב: שמעון 8 ב.

יישוב: קריית ים רחוב: זבולון 8.
יישוב: קריית ים רחוב: יהודה 14 א.

יישוב: קריית ים רחוב: ראובן 5.
יישוב: קריית ים רחוב: יהודה 12.

יישוב: קריית ים רחוב: שמעון 8 א.
יישוב: קריית ים רחוב: אשר 1.

יישוב: קריית ים רחוב: ראובן 9.
יישוב: קריית ים רחוב: זבולון 6.

יישוב: קריית ים רחוב: אשר 13 א.
יישוב: קריית ים רחוב: יהודה 13 , 14.

התכנית ממוקמת באזור מרכזי של העיר קריית ים, בין הרחובות 
צה"ל בדרום, רח' הנרייטה סולד במזרח, רח' פנחס ספיר במערב, 

ופארק סאלד בצפון. 
התכנית כוללת חלק ממתחם 6 ומקטע מערבי של מתחם 5, על 

פי תכנית המתאר לעיר.
X: 206650 קואורדינטה
Y: 750420 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 10444 חלקות במלואן: 1325, 1326, 1327, 1645, 1698, 1699, 
 ,1802 ,1774 ,1721 ,1719 ,1718 ,1717 ,1716 ,1715 ,1702 ,1701 ,1700
 ,2449 ,1862 ,1860 ,1859 ,1853 ,1852 ,1851 ,1830 ,1829 ,1828 ,1825
 ,2460 ,2459 ,2458 ,2457 ,2456 ,2455 ,2454 ,2453 ,2452 ,2451 ,2450
 ,2474 ,2470 ,2469 ,2468 ,2467 ,2466 ,2465 ,2464 ,2463 ,2462 ,2461
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תמא/ 3 כפיפות 
תמא/ 34 כפיפות 

ק/ 290 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: קריית ים רחוב: שד ירושלים .

מאיר,  גולדה  ירושלים,  שד'  הרחובות:  בין  תחום  שטח  תא 
ופנחס לבון.

גושים וחלקות:
גוש: 10421, מוסדר, חלקי חלקות: 194.

גוש: 10444, מוסדר, חלקי חלקות: 2210, 2447.
X: 207612 קואורדינטה
Y: 751370 קואורדינטה

מגרשים:
יב בהתאם לתכנית ק/ 165

מטרת התכנית:
תכנון מתחם בשטח של כ- 47 דונם המשלב מסחר ותעסוקה, 

ושטחים ציבוריים פתוחים לרווחת הציבור.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד הקרקע ממבני ציבור למסחר ותעסוקה, שטח    -
דרך  של  חלקי  ביטול  כן  כמו  מוצעת.  ודרך  פתוח  ציבורי 

בהתאמה לתנאי השטח.
קביעת השימושים המותרים בכל ייעוד קרקע וזכויותיהם.   -
)בהתאם  בנייה  ומגבלות  הוראות  בינוי:  הנחיות  קביעת    -

לדרישות מערכת הביטחון(.
קביעת הוראות לפיתוח   -

הנחיות לעיצוב אדריכלי   -
קביעת הנחיות סביבתיות  -

סידורי תנועה   -

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4811 עמוד  התשעט,   ,8058 הפרסומים  ובילקוט   04/01/2019

בתאריך 31/12/2018

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ולבנייה מחוז חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טל' 04-8633455. 
וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה קריות, הגדוד העברי 
4 קריית מוצקין 26114 טל' 04-8715291, וכל המעוניין רשאי לעיין 
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר 

.www.iplan.gov.il האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: זבולון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':301-0622449

שם התכנית: הסדרת בנייה קיימת בגוש 10369 
חלקות 111 ו31 ראס עלי

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   301-0622449 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 

התכנית: הוראות - 21 תשריט - 12
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

 ,2487 ,2486 ,2485 ,2484 ,2481 ,2480 ,2479 ,2478 ,2477 ,2476 ,2475
 ,2500 ,2499 ,2498 ,2497 ,2496 ,2495 ,2494 ,2492 ,2490 ,2489 ,2488

.2511 ,2510 ,2509 ,2508 ,2507 ,2506 ,2504 ,2503 ,2502 ,2501
 ,1850  ,1820  ,1804  ,1695  ,1678  ,1597 10444 חלקי חלקות:  גוש: 

.2512 ,2505 ,2491 ,1980 ,1901 ,1858

מטרת התכנית:
התחדשות עירונית בשכונת אג"ש והקמת מבני מגורים, מבני 

ציבור ושצ"פ בהליך של "פינוי-בינוי" ו"עיבוי".

עיקרי הוראות התכנית: 
התחדשות  לאפשר  במטרה  קיימים  מגורים  בנייני  פינוי    .1

עירונית ע"י "פינוי בינוי" ו"עיבוי" בשלושה מבנים. 
קביעת זכויות והוראות בנייה ליעודי הקרקע השונים.   .2

והרחבת  חדשות  דרכים  התווית  כולל  דרכים  מערכת    .3
דרכים, שבילי הולכי רגל ותחבורה ציבורית תוך חיבורים 

למערכת הדרכים העירונית.
קביעת יח"ד קטנות.   .4

קביעת הנחיות סביבתיות.   .5
קביעת שלבי ביצוע.   .6

קביעת גבולות מתחמי חלוקה ורישום   .7

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

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: קריות

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':352-0561753

שם התכנית: קריית ים - מתחם תעסוקה ומסחר 
בשד' ירושלים

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

352-0561753 גרסת התכנית: הוראות - 32 תשריט - 19
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ק/ 292/ א שינוי 
ק/ 165 שינוי 

ק/ 284/ ב שינוי 
תמא/ 35 פירוט 
תממ/ 6 פירוט 
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רכסים רחוב: הרב עוזיאל 15, שכונת משכנות, רכסים.

X: 209407 קואורדינטה
Y: 739153 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 11144, מוסדר, חלקות במלואן: 308.

מטרת התכנית:
הוספת 3 יח"ד נוספות למגורים תוך הגדלת אחוזי הבנייה בחלקה 

והתאמת הנחיות הבינוי לצורך השתלבות בסביבה הקרובה.

עיקרי הוראות התכנית: 
הגדלת מס' יח"ד מ-4 ל-7 יח"ד, כך שבתת חלקה 1 )משפחת    .1
קלרמן( יותרו 3 יח"ד ובתת חלקה 2 )משפחת אליאב( יותרו 4 

יח"ד.
הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה.    .2

ניוד שטחי שירות ממטרה למטרה.   .3
תוספת קומה ועליית גג.   .4

הגדלת גובה המבנה.   .5
שינוי הוראות בינוי ועיצוב.   .6

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

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

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  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.
איתמר בן דוד  

יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה  

מחוז מרכז

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: טייבה

הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית מתאר 
מקומית מס': טב/ 3154

שם התכנית: שכונת הפארק העירוני.
מס':  תכנית  הפקדת  הודעת  ביטול  בדבר  הודעה  בזה  נמסרת 
טב/ 3154, שהודעה על דבר הפקדתה בהתאם לסעיף 89 לחוק 
התכנון והבנייה, התשכ"ה – 1965, פורסמה בעיתונים בתאריך 
 ,8961 עמוד  התשעו,   ,7318 הפרסומים  ובילקוט   22/08/2016

בתאריך 09/08/2016
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת 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/ 1101 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ראס עלי רחוב:.

מגרש מגורים בחלק הצפון מזרחי של ראס עלי
X: 214946 קואורדינטה
Y: 742024 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 10369, מוסדר, חלקי חלקות: 31, 111.

מטרת התכנית:
ויחדות  בנייה  זכויות  ותוספת  מגורים  במגרש  בנייה  הסדרת 

דיור.

עיקרי הוראות התכנית: 
א. הגדלת השטח העיקרי מ- 619,5 מ"ר ל- 1,075 מ"ר.

ב. תוספת 4 יחידות דיור.
ג. הסדרת קוי בנין בהתאם לבינוי הקיים.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
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 

זבולון, כפר המכבי 30030 טלפון:04-8478105

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: מורדות הכרמל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':355-0569327

שם התכנית: מכ/952 - רח' עוזיאל 15, רכסים
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מורדות 
הכרמל מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 355-0569327 גרסת 

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 

מכ/ 300 שינוי 
מכ/ 300/ א שינוי 

מכ/ 278 כפיפות 
מכ/ 201 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
תממ/ 6 כפיפות 
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מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: טייבה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
402-0296798

שם התכנית: אתר פסולת יבשה קלנסוואה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 402-0296798 

גרסת התכנית: הוראות - 16 תשריט - 8
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
טב/ 3180 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
לנחל  בסמוך  טייבה,  של  השיפוט  בשטח  לקלנסואה,  דרומית 

אלכסנדר העובר ממזרח לאתר.

גושים וחלקות:
 ,96  ,40  ,39  ,38  ,37  ,36  ,35 במלואן:  חלקות  מוסדר,   ,7824 גוש: 

.120 ,100 ,98
גוש: 7824, מוסדר, חלקי חלקות: 26, 77, 80, 81, 94, 102, 113.

מטרת התכנית:
הארכת תוקף לתכנית מפורטת מס טב/3180 "אתר פסולת יבשה 

שיקום אתר כריית חול קלנסוואה"

עיקרי הוראות התכנית:
והארכת  טב/3180  מס  תכנית  שבהוראות  א   4.2 סעיף  שינוי 
בשאר  שינוי  ללא  זאת  כל   .1.1.2019 לתאריך  עד  תוקפה 

הוראותיה ומסמכיה של תכנית טב/3180.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,9700 עמוד  התשעח,   ,7876 הפרסומים  ובילקוט   31/08/2018

בתאריך 15/07/2018

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  טלפון:09-7992808,   40400 טייבה  טייבה, 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

.www.iplan.gov.il ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: נתניה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':408-0187252

שם התכנית: נת/ 368/ -28 מתחם יכין סנטר
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 
נתניה מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 408-0187252 גרסת 

התכנית: הוראות - 54 תשריט - 28
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
נת/ 368/ 6/ ג החלפה 

נת/ 368/ 6 החלפה 
נת/ 400/ 7 החלפה 

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

טב/ במ/ 2503 שינוי 
טב/ 2505 שינוי 

טב/ ממ/ 1232 שינוי 
טב/ 2570 שינוי 
טב/ 2614 שינוי 
טב/ 3400 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: טייבה רחוב:.

תכנית בצפון מזרח העיר טייבה. התכנית סמוכה לתחום שיפוט 
טייבה מצד צפון, בשכונת מגורים קיימת לאורך התכנית בצד 
בצד  המופקדת  טב/3030  בתכנית  מערבי,  והדרום  המערבי 
הדרומי ובשטח חקלאי ושמורת נוף לפי תמ"מ 21/3 בצד המזרחי.

X: 685580 קואורדינטה
Y: 201900 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 7856 חלקות במלואן: 17 - 18, 20, 22 - 23, 42 - 43, 45 - 55.

גוש: 7856 חלקי חלקות: 16, 21, 24, 35 - 37.
גוש: 7857 חלקות במלואן: 42 - 52, 55 - 56, 58 - 59, 63 - 65.

גוש: 7857 חלקי חלקות: 53 - 54, 57, 62.
גוש: 8031 חלקי חלקות: 41.

גוש: 8046 חלקות במלואן: 18 - 19, 28 - 31.
גוש: 8046 חלקי חלקות: 9, 15, 32.

גוש: 8047 חלקות במלואן: 3 - 7, 9 - 13.
גוש: 8047 חלקי חלקות: 2.

מטרת התכנית:
יח"ד   1949 בת  חדשה  מגורים  שכונת  הקמת  עניינה  התכנית 
כל  הסכמת  ללא  וחלוקה  איחוד  טייבה.  העיר  מזרח  בצפון 

הבעלים בחלק מתחום התכנית.

עיקרי הוראות התכנית: 
ודרכים  ייעוד משטח חקלאי, שטח מיועד לשיקום  שינוי    .1
מאושרות למגורים ג', מגורים ג' עם חזית מסחרית, שטח 
מוצעות,  דרכים  ציבור,  ומוסדות  מבנים  פתוח,  ציבורי 

שבילים, דרכים משולבות וביטול דרכים מאושרות.
הפקעת קרקע מטמנה "אתר פסולת סגור" ושיקומה ליצירת    .2

פארק עירוני.
קביעת זכויות והוראות בנייה.   .3

מתחום  בחלק  הבעלים  כל  הסכמת  ללא  וחלוקה  איחוד    .4
לחוק  ז'  סימן  ג'  פרק  לפי  העירוני(  הפארק  )ללא  התכנית 

התכנון והבנייה.

המחוזית  הועדה  במשרדי:  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, שד הרצל 91 רמלה 72430 טלפון: 
טייבה,  ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  ובמשרדי:   08-9788409
שהמשרדים  ושעות  בימים  טלפון:09-7992808   40400 טייבה 
האמורים פתוחים לקהל. וכן באתר האינטרנט של מנהל התכנון 

.www.iplan.gov.il
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: נתניה 

בקצה  ממוקם  החוף  הנפרד(,  )החוף  צאנז  קריית  חוף  רחוב: 
חניית  ליד  צאנז  קריית  משכונת  הקיימת  הרגל  הולכי  ירידת 

האוטובוסים שממערב לישיבה.

גושים וחלקות:
גוש: 8273, מוסדר, חלקי חלקות: 1.

מטרת התכנית:
פיתוח חוף רחצה קיים ומוכרז לאוכלוסייה הדתית.

עיקרי הוראות התכנית:
ופיתוח חוף רחצה מוכרז מופרד לשימוש  הנחיות לבינוי    .1
והבטחת מעבר לאורך החוף להולכי  האוכלוסיה הדתית 
הנחיות  אדריכלי,  עיצוב  הנחיות  השנה,  ימות  בכל  רגל 

סביבתיות, הנחיות להריסת מבנים. 
קביעת שימושים הוראות בנייה, זכויות בנייה, וקווי בניין.    .2

שינוי ייעוד משטח פארק החוף ומלונאות לחוף רחצה.   .3
הוראות למתן היתרי בנייה.   .4

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,10587 עמוד  התשעח,   ,7908 הפרסומים  ובילקוט   10/08/2018

בתאריך 09/08/2018

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ולבנייה מחוז המרכז, שד הרצל 91 רמלה 72430 טל' 08-9788409. 
 6 הצורן  נתניה,  ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן 
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,09-8603170 טל'   42439 נתניה 
ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים 

.www.iplan.gov.il האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: ראשון לציון

הודעה בדבר היתרים וחלוקה בתקופת ביניים 
 שם תכנית:413-0727396 רצ/1/152/22/1 - 

מתחם הדודאים 77-78 הוראות - 4 תשריט - 3
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 78 לחוק התכנון והבנייה, 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  כי  התשכ"ה-1965, 
המרכז קבעה תנאים שלפיהם יינתנו היתר בנייה ו/או היתרים 
לשימוש בקרקע ו/או אישור תשריט של חלוקת קרקע בתחום 

תכנית מס' 413-0727396.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ראשון לציון. רחוב:

גושים וחלקות:
גוש: 4242, מוסדר, חלקות במלואן: 362, 363, 365, 366, 367, 368, 

.671 ,381 ,380 ,375 ,372 ,370 ,369

מטרת התכנית:
והגבלת  לחוק   77 לסעיף  בהתאם  תכנית  הכנת  על  הודעה 

הוצאת היתרי בנייה לפי סעיף 78 לחוק.

בתנאים המוצעים:
למעט  מאושרות  תכניות  מכוח  בנייה  היתרי  יוצאו  לא   .1
היתרים לתחזוקה שוטפת של מבנים הקיימים בהיתר וזאת 
היתרים  או  המבנים  תפקוד  המשך  את  לאפשר  מנת  על 
הועדה  ובאישור  בטיחות  צרכי  או  סניטריים  לצרכים 
המקומית וכל אלו על מנת שלא לפגוע בקידום התכנית 

העתידית להתחדשות עירונית.
לא יותרו הקלות או שימושים חורגים.  .2

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: נתניה רחוב: רגב אריה 6.

יישוב: נתניה רחוב: התרופה.
יישוב: נתניה רחוב: רגב אריה 4.

יישוב: נתניה רחוב: גבורי ישראל 17.
אזור התעשייה פולג נתניה, בין רחובות גיבורי ישראל ממערב, 

התרופה מצפון, אריה רגב ממזרח

גושים וחלקות:
חדש רשום:

גוש: 7961 חלקות במלואן: 74.

מטרת התכנית:
התכנית  ולשצ"פ.  ומסחר  לתעסוקה  מתעשייה  ייעוד  שינוי 
ללא  בשטח,  הקיים  לבינוי  בהתאם  קומות  תוספת  מציעה 

תוספת זכויות מעבר לתכנית המאושרת.

עיקרי הוראות התכנית:
1. שינוי ייעוד מתעשייה לתעסוקה ומסחר ולשצ"פ.

2. קביעת שימושים מותרים.
3. קביעת הוראות בינוי.

4. תוספת קומות מעל לקרקע.
5. קביעת הוראות לפיתוח השטחים הפתוחים.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
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, 
91 רמלה 72430 טלפון: 08-9788409. העתק  המרכז, שד הרצל 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

נתניה, הצורן 6 נתניה 42439 טלפון:09-8603170

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  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: נתניה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
408-0185710

שם התכנית: נת/ח/2 שרותי חוף קריית צאנז
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 408-0185710 

גרסת התכנית: הוראות - 18 תשריט - 6
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
נת/ 400/ 7 שינוי 
נת/ 307/ א החלפה 

נת/ 307 החלפה 
תמא/ 35 כפיפות 

תממ/ 3/ 21 כפיפות 
תמא/ 13 כפיפות 

תמא/ 13/ 9/ א כפיפות 
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מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: רחובות

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
414-0127571

שם התכנית: רח/2101/ 1/ ה - פלדי יחיאל 5
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 414-0127571 

גרסת התכנית: הוראות - 31 תשריט - 21
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
רח/ במ/ 2101/ 1 החלפה 

414-0201608 כפיפות 
רח/ 2000/ ב/ 6 כפיפות 

תמא/ 4/ 2 כפיפות 
רח/ מק/ 2000/ יב כפיפות 

רח/ 2000/ ג/ 2 כפיפות 
רח/ 2000/ ג/ 4 כפיפות 

רח/ מק/ 2000/ ג/ 3 כפיפות 
רח/ מק/ 2000/ ב/ 3 כפיפות 

רח/ 2000/ ב/ 1 כפיפות 
414-0303420 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רחובות רחוב: פלדי יחיאל 5.

התכנית ממוקמת ברח' יחיאל פלדי 5, בין הרחובות חיים סירני 
ממערב ומייקל לוויט מצפון.

גושים וחלקות:
גוש: 3694, מוסדר, חלקות במלואן: 318.

מטרת התכנית:
הקמת מבנה למוסדות ציבור והקמת בית מגורים ל-38 יח"ד.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד הקרקע משטח ספורט פרטי לשטחים פתוחים    .1

ומבנים ומוסדות ציבור ולמגורים ד'.
אחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים.   .2

קביעת זכויות והוראות בנייה.   .3
קביעת קויי בנין.   .4

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4426 עמוד  התשעט,   ,8041 הפרסומים  ובילקוט   03/01/2019

בתאריך 17/12/2018

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ולבנייה מחוז המרכז, שד הרצל 91 רמלה 72430 טל' 08-9788409. 
 2 ביל"ו  רחובות,  ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  וכן במשרדי: 
ובשעות  בימים  לעיין בה  וכל המעוניין רשאי   ,76442 רחובות 
של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 

.www.iplan.gov.il מנהל התכנון

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: רחובות

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
414-0458281

שם התכנית: טיפול נופי בצידי כביש 423 - מקטע ג'
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 414-0458281 

גרסת התכנית: הוראות - 46 תשריט - 25

תוקפם של התנאים:
תוקף המגבלות יהיה לשלוש שנים מיום פרסום ההודעה או 

עד הפקדת תכנית לפני המוקדם מבינהם.

המחוזית  הועדה  במשרדי:  בתנאים,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, שד הרצל 91 רמלה 72430 טלפון: 
08-9788409 וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ראשון 
כל  טלפון:03-9547577   75264 לציון  ראשון   20 הכרמל  לציון, 
את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין, 
עצמו נפגע על ידי התנאים, רשאי על פי סעיף 78 לחוק להגיש 
ירושלים   ,2 קפלן  ולבנייה  לתכנון  הארצית  המועצה  אל  ערר 

91061, טלפון 02-6701535 או 02-6701596.

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: ראשון לציון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
413-0630806

שם התכנית: טשרניחובסקי 5 - רצ/מק/55/11/1
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 413-0630806 

גרסת התכנית: הוראות - 30 תשריט - 16
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
רצ/ 1/ 11 החלפה 

רצ/ 1/ 1/ ג החלפה 
רצ/ 1/ 1/ יג החלפה 

רצ/ 2030 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ראשון לציון, רחוב טשרניחובסקי 5 שכונת כצנלסון

גושים וחלקות:
גוש: 3945, מוסדר, חלקות במלואן: 214.

מטרת התכנית:
דיור  יחידת  תוספת  לצורך  בנייה  והוראות  זכויות  קביעת 

בקומת הקרקע.

עיקרי הוראות התכנית:
1. תוספת יח"ד אחת 

2. תוספת שטח עיקרי 
3. שינוי קווי בנין 

4. הרחבת דרך 

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2975 עמוד  התשעט,   ,7997 הפרסומים  ובילקוט   15/11/2018

בתאריך 21/11/2018

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ולבנייה מחוז המרכז, שד הרצל 91 רמלה 72430 טל' 08-9788409. 
וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון, הכרמל 
20 ראשון לציון 75264 טל' 03-9547577, וכל המעוניין רשאי לעיין 
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר 

.www.iplan.gov.il האינטרנט של מנהל התכנון
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גושים וחלקות:
גוש: 4375, מוסדר, חלקי חלקות: 7, 60.

מגרשים:
2012 - 2013 בהתאם לתכנית לה/ 240

2025 בהתאם לתכנית לה/ 240
2031 בהתאם לתכנית לה/ 240

מטרת התכנית:
הקמת מטה ארצי למד"א ברמלה בסמוך למבנה בנק הדם.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד שטח ממרכז תחבורה ומלאכה לייעוד משרדים,   .1
שינוי ייעוד משביל הולכי רגל לשטח פרטי פתוח וביטול דרך.

קביעת זכויות בנייה   .2
מתן הנחיות בינוי ופיתוח  .3

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
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, 
91 רמלה 72430 טלפון: 08-9788409. העתק  המרכז, שד הרצל 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

רמלה, מבצע משה 9 רמלה

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  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, מרחבי תכנון מקומי: מודיעין-מכבים-רעות,גזר

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
420-0517110

שם התכנית: מסילת ברזל ענבה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 420-0517110 

גרסת התכנית: הוראות - 41 תשריט - 32 
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
מח/ 273 שינוי 

תמא/ 23/ 16/ א/ 1 כפיפות 
תממ/ 3/ 6/ ב כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 6 כפיפות 
תממ/ 3/ 6/ ה כפיפות 

תתל/ 18 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ומעבר  לי-ם  המהיר  לקו  המתחבר   431 מסלולי  שבין  הקטע 

במחלף ענבה בסמוך לכפר שמואל. 

גושים וחלקות:
חדש רשום:

גוש: 4677 חלקי חלקות: 128, 130.
גוש: 4680 חלקי חלקות: 61, 64.

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

מח/ 120 שינוי 
רח/ 2005/ ו שינוי 

רח/ 2111 שינוי 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
הצפון  בשוליים  ונמצא  בגין(  )רח'  רחובות  מזרחי  עוקף  כביש 

מזרחיים של העיר רחובות.

גושים וחלקות:
גוש: 3688, מוסדר, חלקי חלקות: 1, 2, 3, 8, 10, 25, 32, 34, 35, 36, 

.120 ,111 ,46 ,45 ,37

מטרת התכנית:
מטרת התכנית הינה יצירת טיפול נופי בצידי הדרך באמצעות 

מדרונות.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי  ללא  הדרך  בצידי  נופי  לשיקום  הנחיות  קביעת   .1

התכנון התנועתי , רוחב נתיבים וכיוצ"ב
המיועדת  לקרקע  התכנית  בשטח  קרקע  ייעודי  שינוי   .2

לסלילת דרך , טיפול נופי ומפגש דרך-מסילה

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5691 עמוד  התשעח,   ,7711 הפרסומים  ובילקוט   01/03/2018

בתאריך 21/02/2018

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ולבנייה מחוז המרכז, שד הרצל 91 רמלה 72430 טל' 08-9788409. 
 2 ביל"ו  רחובות,  ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  וכן במשרדי: 
ובשעות  בימים  לעיין בה  וכל המעוניין רשאי   ,76442 רחובות 
של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 

.www.iplan.gov.il מנהל התכנון

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: רמלה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
415-0660670

שם התכנית: קריית מד"א רמלה
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 רמלה 
התכנית:  גרסת   415-0660670 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת 

הוראות - 68 תשריט - 43
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
לה/ 1000 שינוי 
לה/ 240 שינוי 
תתל/ 18 כפיפות 

תתל/ 3/ 9 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

תמא/ 4/ 2 כפיפות 
לה/ 1000/ 43 כפיפות 

לה/ 240/ 1/ א ללא שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רמלה רחוב: שד הרצל .

שטח התוכנית בחלק הדרום מזרחי של שד' הרצל.
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גושים וחלקות:
גוש: 8003 חלקי חלקות: 12, 16, 21, 23, 25, 29, 34 - 35.

גוש: 8220 חלקי חלקות: 27.

מטרת התכנית:
הטמנת פסולת יבשה והחזרת השטח לייעודו החקלאי.

עיקרי הוראות התכנית:
הטמנת פסולת יבשה. א.  

הכשרת הקרקע לחקלאות בתום ההטמנה. ב.  
הגדרת זכויות בנייה זמניות למתקנים הנדרשים. ג.  

הוראות בנייה. ד.  
קביעת אמצעים למניעת מטרדים וזהום סביבה. ה.  

קביעת תנאים להיתר בנייה. ו.  
ומהמטמנה  אל  המובילה  לדרך  זמנית  גישה  הגדרת  ז.  
וחיבורה לדרך מס' 4 מדרך השירות הקיימת אל אנדרטת 

דב עוז, דרומית לתחנת התדלוק הקיימת על כביש 4.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3358 עמוד  התשעו,   ,7201 הפרסומים  ובילקוט   12/02/2016

בתאריך 09/02/2016

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

.www.iplan.gov.il מנהל התכנון

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: עמק חפר

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
409-0481069

 שם התכנית: עח/17/21, בית ינאי, דרור, 
הפרדת מגרש מגורים מנחלה חקלאית בישוב כפרי

גרסת התכנית: הוראות - 34 תשריט - 15
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 עמק 

חפר מופקדת תכנית מפורטת מס': 409-0481069 
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
409-0182469 החלפה 

תתל/ 31 כפיפות 
משמ/ 138 כפיפות 

עח/ 200 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: בית ינאי רחוב: הים 7.

צפון מזרח בית ינאי

גושים וחלקות:
גוש: 8337, מוסדר,חלקי חלקות: 75, 88.

מטרת התכנית:
שינוי ייעוד חלק משטח ביעוד "מגורים בישוב כפרי", למגרש 

מגורים ללא תוספת יח"ד בתכנית.

עיקרי הוראות התכנית:
כפרי",  בישוב  "מגורים  ביעוד  משטח  חלק  ייעוד  שינוי    .1

למגרש מגורים ללא תוספת יח"ד בתכנית.

מוסדר:
גוש: 4639 חלקי חלקות: 3, 4, 5, 183, 185, 187, 189, 192.

גוש: 4640 חלקי חלקות: 174, 176, 179, 180, 182.
גוש: 4642 חלקות במלואן: 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 

.317 ,293 ,291 ,289 ,287 ,285 ,283 ,281 ,279 ,277 ,275
גוש: 4642 חלקי חלקות: 67, 69, 70, 71, 72, 198, 235, 237, 255, 

.322 ,318 ,299 ,297 ,295 ,257
גוש: 4676 חלקי חלקות: 24.

גוש: 5108 חלקי חלקות: 18, 37, 48, 52, 53, 55.

מטרת התכנית:
חיבור המסילה בתוואי 431 עם המסילה לירושלים A1 בגישור 

מעל כביש מס' 1.

עיקרי הוראות התכנית:
ייעוד שטחים למסילת הברזל בגישור.   .1

טבע,  מפארק  דרך,  בייעוד  משטחים  קרקע  ייעודי  שינוי   .2
ונחל למסילת ברזל.

קביעת הוראות והטלת מגבלות בנייה ופיתוח על שטחים   .3
הסמוכים למסילה המוצעת.

קביעת הוראות מפורטות לביצוע מסילת ברזל.  .4
קביעת הוראות להקמת מבני דרך.   .5

ביטול מסילת ברזל במנהור  .6

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4105 עמוד  התשעט,   ,8028 הפרסומים  ובילקוט   20/12/2018

בתאריך 05/12/2018

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   72430 רמלה   91 הרצל  שד  המרכז,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-9788409
מודיעין-מכבים-רעות, דם המכבים 1 מודיעין-מכבים-רעות 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  טלפון:08-9726045   7176404
טלפון:08-9274040,   99789 חשמונאי  בית  חשמונאי  בית  גזר, 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל 
האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון 

.www.iplan.gov.il

מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: לב השרון

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
צש/ 4/ 22/ 31/ א

 שם התכנית: מטמנת נורדיה לפסולת יבשה 
ושיקום הקרקע

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

צש/ 4/ 22/ 31/ א 
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
צש/ 0/ 2/ 0 שינוי 

תת"ל/ 43 כפיפות 
תממ/ 3/ 21/ 36 כפיפות 

צש/ הצ/ 151 כפיפות 
משמ/ 131/ צש כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: נורדיה 

חלק   ,4 מס'  לדרך  ומערבית  נורדיה  למושב  דרומית  רחוב: 
ממשבצת מושב נורדיה

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2019-000609, התקבל ב - 08/08/2019
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מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
91 רמלה 72430 טלפון: 08-9788409. העתק  המרכז, שד הרצל 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ובנייה קסם, 

כפר קאסם כפר קאסם 49940 טלפון:03-9370492

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  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: שרונים

הודעה בדבר תיקון טעות סופר תכנית מתאר 
מקומית מס': הצ/ 6/ 1/ 59

שם התכנית: יצירת שכונת מגורים חדשה ע"י: שינוי 
ייעוד מחקלאי למגורים א',א' מיוחד,ב',ש.ב.צ.,מס

איזון  בטבלאות  סופר  טעות  תיקון  בדבר  הודעה,  בזה  נמסרת 
בתכנית מס': הצ/ 6/ 1/ 59, בהתאם להחלטת הוועדה להשלמת 

תכניות מיום 30.6.19. 

תכנית הצ/ 6/ 1/ 59 )להלן התכנית( אושרה בתאריך פורסמה 
בתאריך   ,8924 עמוד  התשעח,   ,7845 הפרסומים  בילקוט 
19/06/2018 והודעה בדבר אישורה פורסמה בעיתונים בתאריך 
 ,8924 עמוד  התשעח,   ,7845 הפרסומים  ובילקוט   29/06/2018

בתאריך 19/06/2018.

הטבלאות  את  לתקן   ,30.6.19 מיום  בדיון  הורתה,  הוועדה 
נ'  פנחסי   22989-03-16 )מרכז(  בעת"מ  הדין  לפסק  בהתאם 
מהטעות  הנובע  תיקון  על  להורות  וכן  המחוזית  הוועדה 
וכל זאת במתווה של תיקון  א',   199 בחלוקת הזכויות במגרש 

טעות סופר.

ניתן להגיש התייחסות לוועדה המחוזית בנוגע לכוונה לתקן 
את טעות הסופר בלבד בתוך 30 ימים מיום פרסום ההודעה.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ולבנייה מחוז המרכז, שד הרצל 91 רמלה 72430 טל' 08-9788409. 
שרונים,  ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  הוועדות:  במשרדי  וכן 
בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,42504 נתניה   4 הצורן 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

שירה ברנד  
יושבת ראש הוועדה המחוזית  

לתכנון ולבנייה מחוז מרכז  

מחוז צפון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מבוא העמקים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
257-0336420

שם התכנית:שכונת מגורים צפון מזרחית במשהד - 
מתחם 1

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   257-0336420 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  העמקים 

התכנית: הוראות - 20 תשריט - 15

שינוי חלק מיעוד שטח פרטי פתוח ליעוד דרך מוצעת.    .2
הקטנת קו בנין קדמי, מזרחי.   .3

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
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, 
91 רמלה 72430 טלפון: 08-9788409. העתק  המרכז, שד הרצל 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה עמק 

חפר, מדרשת רופין 40250 טלפון:09-8981657

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  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: קסם

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
451-0630160

שם התכנית: איחוד וחלוקה ושינוי הוראות בנייה - 
מגרשים 563-561

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 קסם 
התכנית:  גרסת   451-0630160 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת 

הוראות - 14 תשריט - 8
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
451-0222273 שינוי 

ק/ 262 שינוי 
תמא/ 4/ 2 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כפר קאסם

 451-0222273 תכנית  בתחום  מערבית  דרום  בשכונה  רחוב: 
ותכנית ק/262

גושים וחלקות:
גוש: 8883, מוסדר, חלקי חלקות: 35.

מטרת התכנית:
איחוד וחלוקה למגרשים בהסכמה ושינוי הוראות בנייה.

עיקרי הוראות התכנית:
הוספת שטחי בנייה עיקריים ושטחי שירות עיליים ותת קרקעיים.

איחוד וחלוקה למגרשים בהסכמה. 
הוספת קומות ותוספת יחידות דיור. 

קביעת הוראות בנייה.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
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 
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מחוז: צפון, מרחבי תכנון מקומי: יזרעאלים,יקנעם עילית

הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית מתאר 
מקומית והודעה מתוקנת בדבר הפקדת תכנית מתאר 

מקומית מס' 222-0173591
שם התכנית: יקנעם עילית תכנית שכונה חדשה 

"נחל השניים"
נמסרת בזאת הודעה על ביטול הודעת הפקדת תכנית מתאר 
בתאריך  בעיתונים  שפורסמה   222-0173591 מס':  מקומית 
 ,13325 עמוד  התשעט,   ,8366 הפרסומים  ובילקוט   11/11/2016
7423, התשעז, עמוד  ובילקוט הפרסומים   30/07/2019 בתאריך 
7261, התשעו,  ובילקוט הפרסומים   12/01/2017 2361, בתאריך 
 ,7238 הפרסומים  ובילקוט   09/05/2016 בתאריך   ,5951 עמוד 
לסעיף  וכי בהתאם   31/03/2016 4788, בתאריך  עמוד  התשעו, 
במשרדי  מופקדת  תשכ"ה-1965,  והבנייה,  התכנון  לחוק   89
הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה 
תכנית  יזרעאלים  עילית  יקנעם  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
מתאר מקומית מס' 222-0173591 גרסת התכנית: הוראות - 42 

תשריט - 21
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת 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/ 17667 שינוי 
ג/ 20678 כפיפות 
ג/ 20861 כפיפות 

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

יישוב: מגידו רחוב:.
מדרונות דרומיים של יקנעם עילית בצמוד לשכונת גבעת אלונים

X: 208750 קואורדינטה
Y: 726700 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

 ,35  ,34  ,33  ,32  ,31  ,30  ,29  ,28  ,27 11072 חלקות במלואן:  גוש: 
.63 ,62 ,55 ,53

גוש: 11072 חלקי חלקות: 49, 61.
גוש: 12567 חלקות במלואן: 82.

גוש: 12567 חלקי חלקות: 71, 96.
גוש: 12569 חלקות במלואן: 146, 182.

מטרת התכנית: 
הקמת שכונת מגורים בת כ- 223 יח"ד, שכונת "נחל השניים", 

יקנעם עילית

עיקרי הוראות התכנית: 
א. כוללת איחוד וחלוקה עם טבלאות הקצאה ואיזון.

ב. קביעת הוראות, זכויות ושימושים לכל ייעוד.
ג. התווית מערכת הדרכים בשכונה.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
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 

איחוד  לעריכת  הוראות  הקובעת  תכנית  וחלוקה:  איחוד 
וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 6485 שינוי 
ג/ 20624 שינוי 

257-0266734 שינוי 
ג/ 17624 שינוי 

257-0594069 שינוי 
תמא/ 35/ 1 כפיפות 
תממ/ 2/ 9 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: משהד רחוב:.

בצד הצפון מזרחי של כפר משהד.
X: 230900 קואורדינטה
Y: 738900 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 17468, מוסדר, חלקות במלואן: 40, 55.

גוש: 17468, מוסדר, חלקי חלקות: 14, 30, 31, 39, 41, 42, 43, 44, 
.84 ,83 ,68 ,67 ,66 ,65 ,59 ,58 ,57 ,56 ,54 ,46 ,45

גוש: 17470, מוסדר, חלקי חלקות: 9, 10.

מטרת התכנית:
תכנון שכונת מגורים חדשה הכוללת שטחים למגורים, שטחים 
למבני ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים והתווית דרכים ודרכי 

גישה

עיקרי הוראות התכנית:.
שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח ל:

פתוח  ציבורי  שטח  ציבור,  ומוסדות  למבנים  שטח  ב,  מגורים 
ודרך מוצעת.

שינוי ייעוד מדרך מאושרת למגורים. 
שינוי ייעוד משטח לבנייני ציבור למגורים ב ודרך.

שינוי ייעוד משצ"פ למגורים ודרך.
קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.

קביעת זכויות והוראות בנייה.
קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב ארכיטקטוני.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
טלפון:   1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,   מחוז 
04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית 
 17000 עילית  נצרת   5 ציפורן  מבוא העמקים,  ולבנייה  לתכנון 

טלפון:04-6468585

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

תשמ"ט - 1989.
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הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  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 הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':252-0550715

שם התכנית:ג/23621 הרחבת שטח מגורים בדרום 
מזרח כפר ירכא

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 
המרכזי מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 252-0550715 גרסת 

התכנית: הוראות - 13 תשריט - 11
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת 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/ 19522 שינוי 
ג/ 11638 שינוי 

ג/ 19522/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירכא רחוב: ירכא, שכונה דרום מזרח כפר ירכא )שכונת 

אל כלה(.
X: 221330 קואורדינטה
Y: 761720 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 18921, מוסדר, חלקי חלקות: 12, 15, 16, 73.

מטרת התכנית:
תכנון מפורט לחלק ממתחם א-3 ותוספת שטח מגורים בדרום 

מזרח כפר ירכא.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד משטח ללא תכנון מפורט, דרך מאושרת ושטח   -
מבנה ציבור לייעוד מגורים ב', מבנים ומוסדות ציבור, דרך 

משולבת, שביל ושטח ציבורי פתוח.
התווית כבישים חדשים ושבלים משולבים.  -

קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.  -
קביעת הוראות וזכויות בנייה.  -

קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.  -

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

לתכנון ולבנייה הגליל המרכזי, עכו טלפון:04-9912621

60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הצפון, מעלה יצחק 29 נוף הגליל 1753005 טלפון: 04-6508555 
העתק התנגדות יומצא למשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
יקנעם עילית, צאלים 1 יקנעם עילית 20692 טלפון:04-9596095 
 18120 עפולה  יזרעאלים,  ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה 

טלפון:04-6429660

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

תשמ"ט – 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: נצרת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':211-0609479

שם התכנית:הגדלת אחוזי בנייה' שינוי בהוראות 
וזכויות בנייה למגרש -18/3/16נעמה

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 
נצרת מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 211-0609479 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 

ג/ 9397 שינוי 
ג/ 11810 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: נצרת רחוב: רח 8015, שכ' בלאל )ליד בי"ס אלקסטל(

X: 228240 קואורדינטה
Y: 735968 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 16578, מוסדר, חלקי חלקות: 18.

מטרת התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה למבנה משולב למגורים ומסחר.

עיקרי הוראות התכנית: 
הגדלת אחוזי בנייה עיקרי ושרות למגרש
הגדלת גובה הבנין ומס' הקומות המותר.

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

לתכנון ולבנייה נצרת, נצרת 16000 טלפון:04-6459200
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מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים חדשה באילת 
חלוקת  קרקע,  ייעוד  שינוי  קביעת  ע"י  יח"ד,  כ-3,058  ובה 

מגרשים וקביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בנייה.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעודים מאזור תעשייה מיוחד ואזור מכונים ימיים    .1
לייעודים: מגורים ג', תיירות, מבנים ומוסדות ציבור, מסחר 

ותעסוקה, שטחים פתוחים ומתקנים הנדסיים.
קביעת היקף בינוי של כ-3,058 יח"ד, ו- 1,133 חדרי מלון.   .2

קביעת שטחי בנייה מרביים למגורים, תיירות, מבני ציבור,    .3
מסחר ותעסוקה, ותיירות ומסחר.

קביעת קווי בניין בהתאם למפורט בתשריט ייעודי קרקע.   .4
למתן  ותנאים  בנייה  ומגבלות  הנחיות  הוראות,  קביעת    .5

היתר בנייה.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
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  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ובנייה אילת, 

חטיבת הנגב 1 אילת טלפון:08-6367114

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר טוביה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':-616
0634675

שם התכנית:פיצול מגרש משק עזר, משפחת שוננק, 
בית עזרא

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
באר טוביה מופקדת תכנית מפורטת מס': 616-0634675 גרסת 

התכנית: הוראות - 11 תשריט - 4
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ד/ 682 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: בית עזרא, רחוב הזית, בית עזרא

X: 167920 קואורדינטה
Y: 627160 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 2525 חלקות במלואן: 14.

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  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: אילת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':602-0251942

שם התכנית:ברכות המלח - מתחם 1
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
אילת מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 602-0251942 גרסת 

התכנית: הוראות - 54 תשריט - 33
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

40 /101 /02 /2 שינוי 
24 /114 /03 /2 שינוי 

109 /101 /02 /2 שינוי 
2/ בת/ 45 שינוי 

2/ 02/ 101/ 28/ א שינוי 
90 /101 /02 /2 שינוי 
93 /101 /02 /2 שינוי 
23 /101 /02 /2 החלפה 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אילת 

צפון: פארק הצפרות אילת
דרום: אזור המלונאות והאטרקציות של העיר

מזרח: תעלת הקינט
מערב: שדה התעופה של אילת

X: 196548 קואורדינטה
Y: 385941 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 40169 חלקות במלואן: 7.

גוש: 40170 חלקות במלואן: 1.

גוש: 40185 חלקות במלואן: 1.
לא מוסדר:

גוש: 40220 חלקי חלקות: 999.

גוש: 40221 חלקי חלקות: 999.

גוש: 40222 חלקי חלקות: 999.

גוש: 40223 חלקי חלקות: 999.

גוש: 40224 חלקי חלקות: 999.

גוש: 40225 חלקי חלקות: 999.

גוש: 40226 חלקי חלקות: 999.
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X: 203750 קואורדינטה
Y: 553625 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 39518 חלקות במלואן: 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 
 ,104 ,103 ,102 ,101 ,100 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91 ,90 ,89
 ,159 ,148 ,147 ,146 ,145 ,143 ,142 ,141 ,140 ,110 ,109 ,106 ,105
 ,172 ,171 ,170 ,169 ,168 ,167 ,166 ,165 ,164 ,163 ,162 ,161 ,160

.176 ,175 ,174 ,173
גוש: 39518 חלקי חלקות: 144, 149.

גוש: 39522 חלקי חלקות: 59.
גוש: 39526 חלקות במלואן: 34.

גוש: 39526 חלקי חלקות: 31, 33.
גוש: 39527 חלקות במלואן: 31.

גוש: 39527 חלקי חלקות: 41, 45.

מטרת התכנית:
את  מסדירה  למגורים,  הבנייה  זכויות  את  מגדילה  התכנית 
עופר,  בשכונת  ציבור  למבני  הקרקע  את  ומחלקת  החריגות 

דימונה.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד ממבני ציבור במגרש 99 למבני ציבור ושצ"פ.   .1

תנועה  לצורך הסדרת  מוצעת  לדרך  ייעוד משצ"פ  שינוי    .2
וחניה למבני הציבור )הגובלים בשטח התכנית(.
הגדרת זכויות הבנייה למגורים ולמבני הציבור.   .3

קביעת השימושים והתכליות המותרות.   .4
קביעת תנאים למתן היתר בנייה.   .5

קביעת מבנים להריסה.   .6
קביעת מצללות )פרגולות( בקווי בניין 0.   .7

הוספת ממ"דים ומרפסות.   .8

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
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  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

דימונה, שד הנשיא 1 דימונה 8600 טלפון:08-6563182

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  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: דימונה

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
33 /101 /02 /25

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

 33 /101 /02 /25
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

מטרת התכנית:
זכויות  וקביעת   )208 מס'  שטח  א')תא  מגורים  אזור  הקמת 

ומגבלות בנייה כמפורט בסעיף 2.2 להלן.

עיקרי הוראות התכנית:
פיצול אזור מגורים ומשקי עזר )מגרש מס' 100, חלקה 14 (,  א.  
ע"י יצירת מגרש מגורים א' )תא שטח מס' 208(, ותא שטח 

ביעוד משק עזר בשטח הנותר )תא שטח מס' 100(.
)תא  א'  מגורים  באזור  המרביים  הבנייה  שטחי  קביעת  ב.  
שטח מס' 208 ל-235 מ"ר מתוכם 180מ"ר המהווים שטחים 

עיקריים ו-55 מ"ר שטחי שירות. 
קביעת שטחי הבנייה המרביים באזור משק עזר )תא שטח  ג.  
שטחים  המהווים  מ"ר   445 מתוכם  מ"ר  ל-515   )100 מס' 

עיקריים ו-70 מ"ר שטחי שירות.
קביעת הוראות לתשתיות ותנאים למתן היתרי בנייה. ד.  

קביעת זכויות ומגבלות בנייה. ה.  

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
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  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה באר 

טוביה, באר טוביה טלפון:08-8503404

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  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: דימונה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
607-0348177

שם התכנית: שכונת עופר, דימונה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
גרסת   607-0348177 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  דימונה 

התכנית: הוראות - 23 תשריט - 18
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
101 /02 /25 שינוי 
25/ במ/ 65 שינוי 

3 /107 /03 /25 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: דימונה, שכונת עופר בדימונה.

מצפונה גובלת ברח' מרחבים, במזרח גובלת ברח' יהודה הלוי, 
ממערב גובלת ברח' השלוה ובדרום גובלת ברחובות המעפיל 

והפסגה.
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מטרות התכנית יושגו באמצעות:   .4
מסחר,  ציבור,  מבני  למגורים,  קרקע  ייעודי  קביעת  א.  
דרכים  משולבים,  אזורים  פתוחים,  תעשייה, שטחים 

חדשות והרחבת דרכים קיימות.
קביעת הוראות להכנת תכניות מפורטות. ב.  

קביעות הוראות לשינוי זכויות בנייה ויעוד שטחים. ג.  
הבנויים  בשטחים  לפיתוח  ומגבלות  הוראות  קביעת  ד.  

ובשטחים הפתוחים.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,7300 עמוד  התשעד,   ,6853 הפרסומים  ובילקוט   01/08/2014

בתאריך 07/08/2014

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
08-6263795. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה דימונה, 
המעוניין  וכל  טלפון:08-6563182,   8600 דימונה   1 הנשיא  שד 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.iplan.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: קריית מלאכי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
617-0560045

 שם התכנית: תימורים קריית מלאכי - 
שינוי ייעוד באיזור התעשיה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 617-0560045 

גרסת התכנית: הוראות - 42 תשריט - 26
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
161 /02 /18 שינוי 

617-0183939 שינוי 
166 /03 /18 שינוי 
תממ/ 4/ 18 פירוט 

תמא/ 37/ א/ 1 כפיפות 
תתל/ 34 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: קריית מלאכי רחוב:.

איזור התעשיה תימורים, ברצועה הצמודה ממזרח לכביש מס' 40.
באר טוביה.

גושים וחלקות:
חדש רשום:

גוש: 2916 חלקות במלואן: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
.95 ,94 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16

גוש: 2916 חלקי חלקות: 91, 92.
X: 177050 קואורדינטה
Y: 625921 קואורדינטה

מטרת התכנית:
שינוי ייעוד ממסחר לשימושים מעורבים מסחר ותעשיה קלה 

ומלאכה.

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
101 /02 /25 שינוי 
100 /02 /10 שינוי 
101 /02 /20 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: דימונה רחוב:.

גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול.

תמר.

גושים וחלקות:
 ,39496  -  39495  ,39074  ,100256/1  ,100089/1 בשלמות:  גושים 
 ,39508 ,39507 ,39506 ,39505 ,39504 ,39500 ,39499 - 39498 ,39497
 39525 ,39524 ,39523 - 39517 ,39515 ,39512 ,39511 ,39510 ,39509
 ,400007 ,100109 ,39810 - 39807 ,39607 ,39530 - 39528 ,39527 -
 ,400378  -  400374  ,400366  ,400365  ,400320  ,400290  ,400110
 ,400420  ,400410  ,400408  ,400402  ,400400  ,400386  ,400380

.400563 ,400523 ,400520 ,400506 ,400495 ,400454 ,400423
גוש: 100089/2 חלקי חלקות: 1.
גוש: 39073 חלקות במלואן: 5.
גוש: 39073 חלקי חלקות: 2, 4.
גוש: 100090 חלקי חלקות: 1.

גוש: 100166 חלקי חלקות: 1, 3, 4.
גוש: 100167 חלקי חלקות: 1, 3.

גוש: 400062 חלקי חלקות: 1.
גוש: 400142 חלקי חלקות: 1, 5.

גוש: 400291 חלקי חלקות: 1.

גוש: 400311 חלקי חלקות: 1.

גוש: 400385 חלקי חלקות: 1.

גוש: 400431 חלקי חלקות: 1.

גוש: 400433 חלקי חלקות: 1.

גוש: 400505 חלקי חלקות: 1.

גוש: 400521 חלקי חלקות: 1.

גוש: 400541 חלקי חלקות: 1.
X: 202000 קואורדינטה
Y: 553000 קואורדינטה

מטרת התכנית:
שכונות  הקמת  בה,  החים  איכות  ושיפור  העיר  חיזוק    .1
חזקות  אוכלוסיות  משיכת  לשם  איכותיות  חדשות 

להגדלת העיר לכ-80,000 נפש.
חיזוק מעמדה של האזורי של העיר ושילובה במטרופולין    .2
הוספת  באמצעות  ותיירות,  מסחר  של  כעוגן  שבע  באר 
אזורי מסחר ותיירות, טיפול נופי בתחום העיר וסביבותייה 

ושדרוג הנגישות והכניסות לעיר.
יצירת מסגרת תכנונית לצורך:   .3

פיתוח חיזוק ושיקום שכונות קיימות. א.  
פיתוח שטחים פתוחים לרווחת תושבים ומבקרים. ב.  

מוקדי  ואל  הישוב  חלקי  בין  וזיקה  נגישות  פיתוח  ג.  
התעסוקה.

שטחים  תוספת  ידי  על  הקיים  העיר  מרכז  חיזוק  ד.  
לתעסוקה ומסחר.

מיצוי הקרקע לפיתוח, מגורים , תעסוקה ושירותים. ה.  
הבטחת איכות חיים מירבית. ו.  

שמירת איכות הסביבה במרחב התכנון. ז.  

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2019-000609, התקבל ב - 08/08/2019
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לתכנון  מקומית  ועדה  טלפון:08-6463807  שבע  באר   2 מנחם 
של  האינטרנט  ובאתר  טלפון:08-6230966  מזרחי,  נגב  ולבנייה 

www.iplan.gov.il מנהל התכנון

את  להגיש  רשאי  אלו,  משינויים  נפגע  עצמו  הרואה  כל 
הוועדה  אל  מקצתם,  או  כולם  השינויים  לאישור  התנגדותו 
הודעה  מיום הפרסום האחרון של  הימים,   30 בתוך  המחוזית 
כלולים  אינם  אשר  לנושאים  התנגדויות  להגיש  ניתן  לא  זו. 

בהודעה זו.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
652-0468686

 שם התכנית: שינוי ייעוד משצ"פ למבני ציבור, 
שכ' 2ב, ערערה בנגב.

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
גרסת   652-0468686 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  מזרחי  נגב 

התכנית: הוראות - 18 תשריט - 14
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

4 /311 /03 /7 החלפה 
3 /310 /02 /7 החלפה 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ערערה בנגב, שצ"פ שכונה 2ב' ערערה בנגב.

X: 203186 קואורדינטה
Y: 563484 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 5/100084, מוסדר, חלקות במלואן: 133, 138, 139.

מטרת התכנית:
מתן אפשרות לפתרון מחסור בגני ילדים בשכ' 2ב' ערערה בנגב.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד משצ"פ למבנים ומוסדות ציבור )גני ילדים(.

קביעת אחוזי הבנייה למטרות עיקריים ולשירות.
קביעת שימושים ותכליות.

קביעת הוראות למתן היתר בנייה.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
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  בעיתונים, 
הדרום, התקוה 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  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד של שמונה עשר מגרשים ממסחר לשימושים    .1

מעורבים מסחר ותעשיה קלה ומלאכה.
לתכנון  לשטח  ממסחר  מגרשים  שישה  של  ייעוד  שינוי    .2

בעתיד.
קביעת זכויות בנייה בתאי השטח.   .2

קביעת תכליות לשימושים המוצעים.   .3

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2519 עמוד  התשעט,   ,7982 הפרסומים  ובילקוט   02/11/2018

בתאריך 06/11/2018

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ולבנייה מחוז הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טל' 08-6263795. 
מלאכי,  קריית  ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן 
ז'בוטינסקי 1 קריית מלאכי 70900 טל' 08-8608704, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.iplan.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: דרום, מרחבי תכנון מקומי: נגב מזרחי,באר שבע

הודעה לפי סעיף 106ב' לחוק לתכנית מפורטת מס': 
652-0176214

שם התכנית: אזור תעסוקה מערבי לכניסה לשגב שלום
בהתאם להחלטת וועדת משנה להתנגדויות מיום 31/12/2018 
ותיקונה בהחלטת הועדה מיום 08/04/2019 נמסרת בזה הודעה, 
והבנייה, התשכ"ה-1965,  לחוק התכנון  106ב'  לסעיף  בהתאם 
אשר  )להלן:"התכנית"(,   652-0176214 בתכנית  שינויים  על 
הועדה שוקלת לערוך כמפורט בהחלטת הועדה. גרסת התכנית: 

הוראות - 55 תשריט - 44

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: שגב שלום, כניסה לשגב שלום

X: 185000 קואורדינטה
Y: 569500 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 39755, מוסדר, חלקי חלקות: 6, 7, 9.

גוש: 100400, מוסדר, חלקי חלקות: 54.

המקומית  הוועדה  המתנגדים,  את  שמעה  שהוועדה  לאחר 
עריכת  לשקול  הוועדה  החליטה  היזם,  נציגי  ואת  מזרחי  נגב 
שינויים בתוכנית שהודעה בדבר הפקדתה פורסמה בעיתונים 
בתאריך 09/08/2018 ובילקוט הפרסומים 7903, התשעח, עמוד 
10458, בתאריך 06/08/2018 , ופרסומם לפי סעיף 106 ב' לחוק 

כדלהלן:
הוספת תא שטח 600 בייעוד 'חניון' ברוחב של 13 מטרים  א.  
בין תא שטח מס' 1 שייעודו 'מסחר ותעשיה קלה ומלאכה' 

לתא שטח 100 שייעודו 'מסחר'.
שינוי קווי הבניין בתא שטח מס' 100 בייעוד 'מסחר' באופן  ב.  

הבא: 
קו בניין של 0 מ' מול דופן תא שטח מס. 400 שייעודו    -

'דרך'
קו בניין של 0 מ' מול דופן תא שטח מס. 500 שייעודו    -

'שטח ציבורי פתוח'

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: 
בגין  שבע,  באר  ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה   08-6263795

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2019-000609, התקבל ב - 08/08/2019
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נגב  ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .6263795
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל  טלפון:08-6834700,  מערבי, 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 
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מחוז: דרום, מרחבי תכנון מקומי: ערד, תמר

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':656-0209700

שם התכנית: גן לאומי מצדה מערב
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
המקומית  הועדה  ובמשרדי  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
 לתכנון ולבנייה ערד, ותמר מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 

656-0209700 גרסת התכנית: הוראות - 35 תשריט - 22
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ד/ 483/ א שינוי 
תמא/ 35 כפיפות 
תמא/ 8 כפיפות 

תממ/ 4/ 14 כפיפות 
100 /02 /10 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ערד ונווה זוהר-תמר
גן לאומי מצדה מערב

X: 233120 קואורדינטה
Y: 580646 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 100137, מוסדר, חלקי חלקות: 2, 4, 8.

גוש: 100141, מוסדר, חלקי חלקות: 2.

מטרת התכנית:
קביעת עקרונות לשיקום הנוף, לפיתוח וקליטת קהל בחלק מגן 
וזכויות  השימושים  והסדרת  עדכון  פרוט,  תוך  מצדה  לאומי 
את  שישרת  חניון  הסדרת  השטח.  בתחומי  המותרים  הבנייה 

באי המופעים באתר.

עיקרי הוראות התכנית:
חלוקת השטח לתאי שטח ומתחמי פיתוח א.  

בתחום  הבנייה  וזכויות  המותרים  השימושים  קביעת  ב.  
התכנית

קביעת הוראות בינוי ופיתוח השטח ג.  
הפתוחים  בשטחים  וטיפול  לשיקום  הנחיות  קביעת  ד.  

הנכללים בתכנית
קביעת פתרונות תנועה וחניה  ה.  

קביעת תנאים למתן היתרי בנייה ו.  
קביעת הוראות לשימור מבנים ואתרים היסטוריים ז.  

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
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 

עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 
תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מערבי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
651-0662221

שם התכנית: שדה פוטווולטאי מושב גבעולים
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 651-0662221 

גרסת התכנית: הוראות - 32 תשריט - 20
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

328 /02 /7 שינוי 
7/ מפ/ 1029 שינוי 

תמא/ 10/ ד/ 10/ 1 פירוט 
תמא/ 10/ ד/ 10 פירוט 
תממ/ 4/ 14/ 23 כפיפות 

תמא/ 35 כפיפות 
תמא/ 35/ 1 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 
תממ/ 4/ 14 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: גבעולים.

גבעולים,  מושב  של  החקלאים  בשטחים  נמצא  התכנית  שטח 
מדרום מערב לרחוב וייצמן המקשר בין נתיבות לכביש 2444.

גושים וחלקות:
גוש: 3/100280, מוסדר, חלקי חלקות: 30, 31.

X: 160741 קואורדינטה
Y: 590822 קואורדינטה

מטרת התכנית:
בשטחים  פוטווולטאי  מתקן  להקמת  תכנונית  מסגרת  יצירת 

החקלאיים של מושב גבעולים

עיקרי הוראות התכנית:
הקמת מתקן בהספק של כ10 מגוואט לצורך הפקת חשמל  )א(  

בהתאם לגבולות החדשים של התכנית. 
של  משולב  ליעוד  חקלאית  מקרקע  ייעוד  שינוי  קביעת  )ב(  

קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים.
ומתקנים  חקלאית  מקרקע  משולב  ייעוד  שינוי  קביעת  )ג(  

הנדסיים לייעוד קרקע חקלאית.
קביעת השימושים המותרים. )ד(  

קביעת הוראות בנייה  )ה(  
קביעת התנאים למתן היתר בנייה והתנאים בהיתר. )ו( 

קביעת הנחיות סביבתיות נופיות וחקלאיות. )ז(  
קביעת תנאים להחזרת השטח לעיבוד חקלאי/ליעוד קודם  )ח(  

עם תום פעילותו כמתקן פוטו-וולטאים.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,10778 עמוד  התשעט,   ,8240 הפרסומים  ובילקוט   16/05/2019

בתאריך 16/05/2019

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ולבנייה מחוז הדרום, התקווה 4 באר שבע 84100 טלפון: -08
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מ"ר,   3508.6 ל-  וקביעתם  המירביים  הבנייה  שטחי  הגדלת   .4
מתוכו 1637.9 מ"ר שטחים עיקריים ו-1870 מ"ר שטחי שירות.

התרת ניוד שטחי בנייה עקריים המאושרים מתחת למפלס   .5
הכניסה הקובעת אל מעל מפלס הכניסה הקובעת.

קביעת הוראות בנוי ופיתוח ותנאים למתן היתר בנייה.   .6

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 
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

תשמ"ט - 1989.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
101-0644880

 שם התכנית: איחוד חלקות בהסכמת הבעלים 
בדרם נחלאות 

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

101-0644880 )גרסת הוראות: 13 גרסת תשריט: 7(. 
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל 

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

או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' תכנית סוג היחס 
   101-0184523 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: ירושלים, שכונה: דרום נחלאות רחוב: הירשנברג 12-14 

 X: 220135 קואורדינטת
 Y: 631725 קואורדינטת

גושים וחלקות:
גוש: 30041 )לא מוסדר( מס' חלקות בשלמותן 71-72 

מטרת התכנית:
איחוד חלקות בהסכמת הבעלים בדרום נחלאות.

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת הוראות בגין איחוד וחלוקה מחדש.  .1

קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.  .2
קביעת הוראות בגין עצים לשימור.  .3
קביעת הוראות בגין הריסת מבנה.  .4

ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק  למשרדי.  בעיתונים, 
מקומית לתכנון ולבנייה ערד, טלפון:08-9951712 וועדה מקומית 

לתכנון ולבנייה תמר, נוה זהר 86910 טלפון:08-6688841

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  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.
דוד לפלר  

יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז דרום  

הודעות מאת הוועדות המקומיות 

מחוז ירושלים

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
101-0652412

שם התכנית: תוספת קומה וזכויות ביניה למבנה 
מגורים ומסחר, בית צפאפא, 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   101-0652412 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 

הוראות:14 גרסת תשריט: 8(.
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות.

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

101-0478404 שינוי 
5166 ב'  כפיפות  

מק/ 5022 א'  כפיפות  

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: ירושלים, שכונה: בית צפאפא רחוב: א סאפא 

 X: 219475 קואורדינטת
 Y: 626625 קואורדינטת

גושים וחלקות: 
גוש: 30995 )לא מוסדר( מס' חלקות בשלמותן 102-103 

מטרת התכנית:
המאושר  ומסחר  מגורים  למבנה  בנייה  וזכויות  קומה  תוספת 

בתכנית 478404, בכניסה לשכ' בית צפאפא, ירושלים.

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת בינוי לתוספת קומה לבנין מגורים ומסחר בן 5 קומות   .1

המאושר בתכנית 478404 בהתאם לנספחי בינוי ופיתוח. 
הגדלת מס' הקומות המירבי מ-5 קומות מעל מפלס הכניסה   .2
ל-6  למפלס הכניסה הקובעת  קומות מתחת  ו-3  הקובעת 
מתחת  קומות  ו-3  הקובעת  הכניסה  מפלס  מעל  קומות 

למפלס הכניסה הקובעת. 
הגדלת מס' יחידות הדיור המירבי מ- 8 יח"ד ל- 10 יח"ד.   .3
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סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-3030 המחיר 8.10 שקלים חדשים 

מחוז מרכז

מרחב תכנון מקומי שורקות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר/מפורטת מס' 
456-0476366

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
 456-0476366 1965 בדבר הפקדת תכנית מפורטת  התשכ"ה - 

גרסת הוראות: 9 גרסת תשריט: 7

התכנית מהווה שינוי/כפיפות לתכנית: 
כפיפות לתוכנית בר/2020
כפיפות לתוכנית בר/309

כפיפות לתוכנית בר/מק/3/309
שינוי לתוכנית בר/14/158

שינוי לתוכנית בר/158

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: גדרות

ישוב: שדמה

גושים וחלקות:
גוש: 5017 מחלקה: 3 עד: 3 בשלמות

מטרות התכנית:
שינוי חלוקת שטחי הבנייה במשק מס' 21

עיקרי הוראות התכנית:
ניוד שטח עיקרי ממגורים א', מ-220 מ"ר, ל-160 מ"ר ולמגורים 
ביישוב כפרי, מ-275 מ"ר, ל-335 מ"ר וזאת ע"י שינוי חלוקת 
העיקרי  השטח  את  לשנות  מבלי  המותרים,  הבנייה  שטחי 
הכולל המותר לבנייה, ובתנאי שהשטח הכולל המותר לבנייה, 
בכל ייעוד קרקע, לא יגדל ביותר מ-50% וכל זאת, עפ"י סעיף 

62א)א()6( לחוק התו"ב ובסמכות הוועדה המקומית.

ובשעות  בימים   , בתוכנית  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
האינטרנט  באתר  וכן  לקהל  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בקרקע,  מעוניין  כל   .www.iplan.gov.il התכנון:  מנהל  של 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין, 
ידי התוכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה "שורקות" דואר גבעת ברנר מיקוד 60948 טלפון: 
08-9412991 או 08-9412714 . העתק התנגדות יומצא למשרדי 
הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז קריית הממשלה 

שד' הרצל 91 רמלה 72430 טלפון: 08-9788444.

התנגדות לתוכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובליווי  הנמקות  פירוט  בכתב, 
והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן 
)סדר נוהל בהתנגדויות לתוכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו 

התשמ"ט – 1989(
משה קזולה  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה שורקות  

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים מס' 8184 
עמוד 9508 בתאריך 3.4.19. 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית ירושלים, 
במשרדי  וכן   .02-6297160/1 טלפון  ירושלים   ,1 ספרא  כיכר 
הועדה המחוזית, ירושלים, רחוב שלומציון המלכה 1, ירושלים 
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל   .02-6290263 טלפון:   ,91010
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

.www.iplan.gov.il האינטרנט של מנהל התכנון

אליעזר ראוכברגר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה ירושלים  

מחוז חיפה

מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר אישור תכנית המהווה שינוי תכנית 
מתאר מקומית מס' 304-0592212

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס'  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   תשכ"ה-1965 
בנייה  "הסדרת   - לה/2  חפ/מק/1141  הנקראת:   304-0592212
 ,  16 הוראות  מונה תדפיס  חיפה   ,  33 אנטוורפן  ברחוב  קיימת 

מונה תדפיס התשריט 9 .

התכנית מהווה שינוי לתכנית: 
חפ/1141 /א

תכנית זו כפופה לתכניות :
חפ/229/י,  חפ/1400יב',  תממ/6,   ,38 תמא'  34/ב/4,  תמא' 
חפ/229/ה,  תט',  חפ/מק/1400  חפ/מק/1400/גב',  חפ/229/י/1, 

חפ/מק/1400/יב/1, חפ/מק/1400/יב/4, חפ/מק/1400/פמ.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב חיפה רח' אנטוורפן 33 שכונה: דניה

גושים וחלקות:
גוש : 12257, חלקה :271

מטרת התכנית : 
תוספת יחידות דיור, שטחים עיקריים ושנוי קווי בניין.

עיקרי הוראות התכנית:
סעיף  עפ"י  המותר  יח"ד  למס'  מעבר  דיור  יחידת  תוספת   .1 

62א)א()8( לחוק
תוספת שטחים עיקריים עפ"י סעיף 62א)א1()1()א()1( לחוק.  .2

שנוי קווי בניין לפי סעיף 62 א )א( 4 לחוק  .3

בתאריך  בעתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
12.10.2018 ובילקוט פרסומים 7975 מיום 31.10.2018 עמ' 2301.

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

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מיכאל אלפר  
מ"מ יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה חיפה  

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2019-000609, התקבל ב - 08/08/2019




