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הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965

הודעות מאת הוועדות המחוזיות 
מחוז דרום

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: גלילית מחוז הדרום

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':699-0669481

שם התכנית: וואדי אל-נעם
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מחוז 
הדרום מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 699-0669481 גרסת 

התכנית: הוראות - 80 תשריט - 47
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

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

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס  מס' התכנית  סוג היחס 

699-0210757 שינוי   192 /03 /11 שינוי 
תמא/ 1 כפיפות  תמא/ 37/ 3/ א  כפיפות 

תמא/ 37/ א/ 1 כפיפות  תממ/ 4/ 14/ 23  כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
היישוב ממוקם מדרום ליישוב שגב שלום, שטח התכנית תחום 
ממערב בכביש מס' 40 ובתחום המגבלות מפארק התעשייה נאות 

חובב, ומדרום בכביש 6 העתידי, וממזרח בנחל נוקדים ויובליו.
Y: 564101 קואורדינטה ,X: 184772 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 39772 חלקי חלקות: 54.
גוש: 39773 חלקות במלואן: 5.

גוש: 39773 חלקי חלקות: 4, 8, 13, 18.
גוש: 39774 חלקי חלקות: 2, 13.
גוש: 39775 חלקות במלואן: 6.

גוש: 39775 חלקי חלקות: 1, 2, 4.
גוש: 39778 חלקי חלקות: 1, 4.

גוש: 1/100149 חלקי חלקות: 1, 2.
גוש: 1/100155 חלקי חלקות: 1.
גוש: 2/100178 חלקי חלקות: 1.

לא מוסדר:
גושים בשלמות: 100155.

גוש: 100149 חלקי חלקות: 9991.
גוש: 2/100155 חלקי חלקות: 999.

מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת יישוב חדש, ואדי אל נעם

עיקרי הוראות התכנית:
בשטח  מגורים  שכונות  לתכנון  והוראות  הנחיות  קביעת    .1

התכנית
קביעת הנחיות והוראות למוסדות ציבור   .2

קביעת הנחיות והוראות למרחב הציבורי הפתוח ודרכים   .3
קביעת הוראות בינוי בשטחים המיועדים לבנייה, הנחיות    .4

ושימושים מותרים

התוויית מערכת דרכים חדשות   .5
קביעת הנחיות סביבתיות   .6

קביעת הנחיות לתשתיות    .7
קביעת תנאים למתן היתר בנייה למגורים זמניים, לדרכים    .8

ולמתקנים הנדסיים

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  חודשיים  תוך 
הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 

מחוז הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טל': 074-7697187. 

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: אילת

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

שם התכנית: ברכות המלח - מתחם 1
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

602-0251942 גרסת התכנית: הוראות - 63 תשריט - 36
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס  מס' התכנית  סוג היחס 

2/ 02/ 101/ 28/א שינוי   24 /114 /03 /2 שינוי 
93 /101 /02 /2 שינוי   40 /101 /02 /2 שינוי 

109 /101 /02 /2 שינוי   90 /101 /02 /2 שינוי 
23 /101 /02 /2 שינוי  2/ בת/ 45   שינוי 

תמא/ 12/ 1 כפיפות  תמא/ 1   כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אילת רחוב:

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

מזרח: תעלת הקינט
מערב: שדה התעופה של אילת

חבל אילות.

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.
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גוש: 40225 חלקי חלקות: 999.

גוש: 40226 חלקי חלקות: 999.
Y: 385941 קואורדינטה ,X: 196548 קואורדינטה

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.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,13650 עמוד  התשעט,   ,8381 הפרסומים  ובילקוט   08/08/2019

בתאריך 08/08/2019

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל':   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
074-7697187. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ובנייה אילת, 
רשאי  המעוניין  וכל  טל':08-6367114,  אילת   1 הנגב  חטיבת 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אשדוד

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':603-0740076

שם התכנית: אשדוד הצעירים- מע"ר צפון, רח' הבנים
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
אשדוד מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 603-0740076 גרסת 

התכנית: הוראות - 28 תשריט - 18
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס  מס' התכנית  סוג היחס 

3 /113 /03 /3 החלפה   15 /113 /03 /3 החלפה 
603-0295667 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אשדוד, רחוב: הבנים.

מע"ר צפון ממערב לרובע סיטי.
Y: 633660 קואורדינטה ,X: 165865 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 2072, מוסדר, חלקות במלואן: 40.

גוש: 2072, מוסדר, חלקי חלקות: 3, 78, 99.

מגרשים:
צ1 בהתאם לתכנית 3/ 03/ 113/ 15

מטרת התכנית:
הקמת מתחם מגורים, מסחר ומבנים ומוסדות ציבור.

עיקרי הוראות התכנית:
בתא שטח 1410, שינוי ייעוד קרקע מ "שטח ציבורי פתוח"  א(  
ליעוד משולב של "מגורים מסחר ומבנים ומוסדות ציבור" 

ו"דרך מוצעת".
בתא שטח 402 שינוי ייעוד קרקע מ" שטח למבני ציבור"  ב(  

ל"שטח ציבורי פתוח".
קביעת שימושים מותרים בתאי השטח השונים. ג(  

קביעת הוראות לבניית יחידות דיור להשכרה, לרבות שטח  ד(  
בנייה מרבי, מס' קומות מרבי, גובה מרבי, מס' יחידות דיור 

מרבי, קווי בניין, פתרונות חניה וכיו"ב.
קביעת הוראות לפיתוח השטח לרבות התווית דרכי גישה. ה(  

קביעת הנחיות סביבתיות. ו(  
קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. ז(  

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של מנהל התכנון 
www.iplan.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני 
אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך 
100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים  פי סעיף  על 
הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
העתק   .074-7697187 טל':   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום, 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

אשדוד, הגדוד העברי 10 אשדוד 77100 טל':08-8545304

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: אשקלון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
604-0318246

שם התכנית: מרכז מסחרי - השקמה אפרידר
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 604-0318246 

גרסת התכנית: הוראות - 41 תשריט - 23
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס  מס' התכנית  סוג היחס 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות    147 /03 /4 שינוי 
23 /101 /02 /4 כפיפות   83 /147 /03 /4 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רחוב השקמה - שכונת אפרידר מגרשים 129,131 אשקלון

לפי תכנית 147/03/4

גושים וחלקות:
גוש: 1959, מוסדר, חלקות במלואן: 137.

גוש: 1959, מוסדר, חלקי חלקות: 178.
Y: 621080 קואורדינטה ,X: 159260 קואורדינטה
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מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר שבע

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
605-0479915

שם התכנית: מבנה משרדים על שדרות שז"ר באר שבע
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 605-0479915 

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

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

605-0166561 החלפה 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: באר שבע, רחוב: שז"ר זלמן 1.

בצומת הרחובות שד' שז"ר ורח' הגאולים

גושים וחלקות:
גוש: 38030, מוסדר, חלקות במלואן: 277.

X: 181081 קואורדינטה
Y: 573144 קואורדינטה

מטרת התכנית:
אולם  של  שימוש  משנה  מסחרית,  חזית  מוסיפה  התכנית 
הרצאות לשימוש משרדי ומוסיפה זכויות הבנייה וקומה אחד 

בהתאם ביחס לתכנית התקפה.

עיקרי הוראות התכנית:
1. הוספת חזית מסחרית ליעוד משרדים.

2. קביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בנייה.
3. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

4. קביעת פתרון חניה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4767 עמוד  התשף,   ,8724 הפרסומים  ובילקוט   05/03/2020

בתאריך 05/03/2020

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל':   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
074-7697187. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה באר 
המעוניין  וכל  טל':08-6463807,  שבע  באר   2 מנחם  בגין  שבע, 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר שבע

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
605-0616060

שם התכנית: בית המחול, עיר עתיקה, באר שבע
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 605-0616060 

גרסת התכנית: הוראות - 31 תשריט - 14
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

מטרת התכנית:
התכנית מוסיפה זכויות בנייה ושימוש תעסוקה למבנה קיים 

ומסדירה דרך גישה למגרש.

עיקרי הוראות התכנית: 
א. שינוי ייעוד הקרקע מ- מסחר ל-מסחר ותעסוקה.

ב. קביעת שימושים המותרים.
ג. קביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בנייה.

ד. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3366 עמוד  התשף,   ,8658 הפרסומים  ובילקוט   21/02/2020

בתאריך 27/01/2020

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
074- טל':   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז  ולבנייה 

7697187. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה אשקלון, 
הגבורה 7 אשקלון טל':08-6792355, וכל המעוניין רשאי לעיין 
לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה 

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

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר טוביה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
 616-0580365

 שם התכנית: נווה מבטח חלקה 32 - 
שינוי ייעוד חלק משטח מגורים לשצ"פ

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 616-0580365 

גרסת התכנית: הוראות - 10 תשריט - 8
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ד/ 718 החלפה 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: נוה מבטח, רחוב: האלומות.

גושים וחלקות:
גוש: 5007, מוסדר, חלקות במלואן: 32.

Y: 634937 קואורדינטה ,X: 175813 קואורדינטה

מטרת התכנית:
שינוי ייעוד חלק משטח מגורים לשצ"פ

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד חלק משטח מגורים לשצ"פ מבלי לפגוע בזכויות 

הבנייה המותרות במגורים

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3367 עמוד  התשף,   ,8658 הפרסומים  ובילקוט   21/02/2020

בתאריך 27/01/2020

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל':  84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .074-7697187
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל  טל':08-8503404,  טוביה,  באר 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

.www.iplan.gov.il האינטרנט של מנהל התכנון
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גוש: 38357 חלקי חלקות: 28, 29.
גוש: 38358 חלקי חלקות: 38.
גוש: 38360 חלקי חלקות: 41.

גוש: 38399 חלקות במלואן: 5, 6.

גוש: 38399 חלקי חלקות: 1, 3, 8.

גוש: 38492 חלקי חלקות: 21, 27.
לא מוסדר:

גוש: 38683 חלקות במלואן: 9999.

גוש: 38684 חלקות במלואן: 9999.
גוש: 38768 חלקי חלקות: 9999.
גוש: 38769 חלקי חלקות: 9999.

Y: 573142 קואורדינטה ,X: 177170 קואורדינטה

מטרת התכנית:
תוכנית  לפי  שהיה  פארק  של  קרקע  ייעוד  מחזירה  התוכנית 

.217/102/02/5

עיקרי הוראות התכנית:
1. שינוי ייעוד קרקע ממגורים ודרכים ליעוד פארק.

2. קביעת שימושים מותרים.
3. קביעת זכויות והוראות בנייה.

4. קיבעת הנחיות ומגבלות בנייה.
5. קיבעת תנאים למתן היתר בנייה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1836 עמוד  התשף,   ,8558 הפרסומים  ובילקוט   30/01/2020

בתאריך 02/12/2019

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל':   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
074-7697187. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה באר 
המעוניין  וכל  טל':08-6463807,  שבע  באר   2 מנחם  בגין  שבע, 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: דימונה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
607-0615112

שם התכנית: פארק בן גוריון - 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   607-0615112 מס':  מפורטת   תכנית  מופקדת  דימונה 

התכנית: הוראות - 22 תשריט - 12
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס  מס' התכנית  סוג היחס 

תממ/ 4/ 14/ 23 כפיפות   32 /101 /02 /25 שינוי 
תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות  תמא/ 15   כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: דימונה 

פארק אגם בן גוריון בחלקה הצפוני של דימונה.
Y: 554750 קואורדינטה ,X: 203250 קואורדינטה

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס  מס' התכנית  סוג היחס 

6 /177 /03 /5 שינוי    177 /03 /5 שינוי 
102 /02 /5 כפיפות   20 /177 /03 /5 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: באר שבע, רח' גרשון 45, העיר העתיקה.

גושים וחלקות:
גוש: 38002, מוסדר, חלקות במלואן: 32.

גוש: 38002, מוסדר, חלקי חלקות: 31, 33.
גוש: 38001, לא מוסדר, חלקי חלקות: 5.

Y: 572414 קואורדינטה ,X: 179962 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הקמת מבנה ציבור תוך שימור ושיקום המבנה ההיסטורי.

עיקרי הוראות התכנית:
ייעוד הקרקע מאזור מסחרי א' ודרך משולבת ליעוד  1. שינוי 

מבנים ומוסדות ציבור.
2. קביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בנייה. 

3. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
4. קביעת הנחיות שימור ושיחזור מבנים ואלמנטים היסטוריים.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,6173 עמוד  התשף,   ,8881 הפרסומים  ובילקוט   28/05/2020

בתאריך 26/05/2020

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל':   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
074-7697187. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה באר 
המעוניין  וכל  טל':08-6463807,  שבע  באר   2 מנחם  בגין  שבע, 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר שבע

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
605-0671024

 שם התכנית: ביטול מגרשים 101-114 
בתכנית 217/102/02/5 נאות לון, באר שבע

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 605-0671024 

גרסת התכנית: הוראות - 10 תשריט - 8
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס  מס' התכנית  סוג היחס 

תמא/ 34 כפיפות   217 /102 /02 /5 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: באר שבע 

קצה רחוב ארדון מרדכי בשכונת נאות לון

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 38321 חלקי חלקות: 39, 42, 43.
גוש: 38322 חלקי חלקות: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 

.72 ,18 ,17 ,16 ,15
גוש: 38328 חלקי חלקות: 44, 72, 80.
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רהט 77 שכ' 38

Y: 588580 קואורדינטה ,X: 178538 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 400206, מוסדר, חלקי חלקות: 6.

מגרשים:
77 בהתאם לתכנית 17/ 02/ 223/ 10

מטרת התכנית:
תוספת  ע"י  הקיים  המצב  להסדרת  תכנונית  מסגרת  יצירת 
יח"ד אחת, הגדלת זכויות הבנייה למגורים וקביעת קווי הבניין 

במגרש 77, שכונה 38, רהט.

עיקרי הוראות התכנית: 
- קביעת שטחי הבנייה המרביים והמותרים בתא שטח.

- קביעת 3 יח"ד במגרש.
- שינוי וקביעת קווי בניין כמתואר בתשריט.

- קביעת התכליות, השימושים והנחיות כלליות לבנייה ולתשתיות.
- קביעת התנאים למתן היתרי בנייה.

- קביעת זכויות, מגבלות והנחיות בנייה.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
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  חודשיים  תוך 
הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
 .074-7697187 טל':   84100 בארשבע   4 התקוה  הדרום,  מחוז 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה רהט, טל':08-9914874

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: שדרות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
 611-0650895

שם התכנית: מתחם הכניסה הדרומית לעיר שדרות
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   611-0650895 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  שדרות 

התכנית: הוראות - 52 תשריט - 17
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס  מס' התכנית  סוג היחס 

34 /101 /02 /21 שינוי   123 /03 /21 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
Y: 603073 קואורדינטה ,X: 160986 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 39520 חלקי חלקות: 49, 146.
גוש: 400495 חלקי חלקות: 1.
גוש: 400505 חלקי חלקות: 1.

לא מוסדר:
גוש: 100324 חלקי חלקות: 9991.
גוש: 400504 חלקי חלקות: 9991.

מטרת התכנית:
שינוי ייעוד הקרקע מאזור למסחר, תרבות ושרותי נופש ופנאי 
ונופש  ספורט  ליעוד  יער  ומיעוד  ונופש  ספורט  מסחר,  ליעוד 

בפארק בן גוריון בדימונה.

עיקרי הוראות התכנית: 
קביעת מיקום חדש לתא שטח מס. 4 ושינוי ייעודו מאזור  א.  
למסחר, תרבות ושרותי נופש ופנאי לייעוד מסחר ספורט 

ונופש.
הגדרת תא שטח מס' 6 ושינוי ייעודו מאזור יער לספורט ונופש. ב.  

הגדרת זכויות והוראות בנייה. ג.  
קביעת השימושים והתכליות המותרות. ד.  

קביעת תנאים למתן היתר בנייה. ה.  

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של מנהל התכנון 
www.iplan.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני 
אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך 
חודשיים  תוך  התנגדות  להגיש  רשאי  לחוק,   100 סעיף  פי  על 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, 
למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, התקוה 
4 באר שבע 84100 טל': 074-7697187. העתק ההתנגדות יומצא 
 1 הנשיא  שד  דימונה,  ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי 

דימונה 8600 טל':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: רהט

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
618-0602441

שם התכנית: מגורים במגרש 77 שכ' 38, רהט
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה רהט 
התכנית:  גרסת   618-0602441 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת 

הוראות - 9 תשריט - 5
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס  מס' התכנית  סוג היחס 

10 /223 /02 /17 החלפה  17/ מק/ 2155  החלפה 
402 /02 /17 כפיפות   15 /223 /02 /17 כפיפות 
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מטרת התכנית:
 ) יח"ד   6 סה"כ   ( יח"ד   4 תוספת  על-ידי  קיים  מצב  הסדרת 

וזכויות בנייה במגרש מגורים מס' 1 שכונה 13 ברהט.

עיקרי הוראות התכנית:
- שינוי קווי בניין כמתואר בתשריט.

- שינוי ייעוד ממגורים א' למגורים ב'.
- תוספת 4 יח"ד

- תוספת זכויות בנייה, שימושים, הנחיות ומגבלות בנייה.
- קביעת התנאים למתן היתרי בנייה.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של מנהל התכנון 
www.iplan.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני 
אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך 
100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים  פי סעיף  על 
הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
העתק   .074-7697187 טל':   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום, 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה רהט, 

טל':08-9914874

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: בני שמעון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
625-0364307

שם התכנית: גילת - הסדרת חוות לולים
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
בני  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
גרסת   625-0364307 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  שמעון 

התכנית: הוראות - 29 תשריט - 24
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות 

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס  מס' התכנית  סוג היחס 

305 /02 /7 שינוי   56 /305 /02 /7 שינוי 
625-0571083 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
מושב גילת, צפון מזרחי למושב

Y: 584250 קואורדינטה ,X: 166400 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 4/100236, מוסדר, חלקי חלקות: 5, 6, 10.

גוש: 1/100237, מוסדר, חלקי חלקות: 1.

מטרת התכנית:
של  ב'  בחלקות  חקלאית,  בקרקע  קיימת  לולים  חוות  הסדרת 

מושב גילת.

עיקרי הוראות התכנית: 
קביעת תא שטח להקמת חוות לולים ולדרך גישה עם זיקת    .1

הנאה למעבר כלי רכב.

גושים וחלקות:
גוש: 2977, מוסדר, חלקות במלואן: 101, 102, 103.

מטרת התכנית:
לעיר  הראשית  בכניסה  הנמצא  למתחם  חדש  תכנון  יצירת 

שדרות בקרבת תחנת הרכבת.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד קרקע מ"מגורים א'" ל"מגורים מסחר ותעסוקה",    .1

ומ"מגורים א'" ל "מגורים ומסחר"
תוספת קומות וזכויות בנייה.   .2

במקום  יח"ד   326 על  יעמוד  יח"ד  שסך  כך  יח"ד  תוספת   .3
68 יח"ד במצב מאושר מתוכן לפחות 20% תהיינה יחידות 

דיור קטנות בשטח של עד 80 מ"ר.
הסדרת מעברים ודרכי גישה לתאי השטח.   .4

קביעת חזית מסחרית וזיקת הנאה למעבר ציבור.   .5

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  חודשיים  תוך 
הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
 .074-7697187 טל':   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז 
לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה שדרות, ככר הנשיא שדרות טל':08-6892745
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: רהט

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
618-0774562

שם התכנית: מגורים במגרש 1 שכונה 13 ברהט
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה רהט 
התכנית:  גרסת   618-0774562 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת 

הוראות - 7 תשריט - 4
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס  מס' התכנית  סוג היחס 

15 /223 /02 /17 החלפה  17/ מק/ 2155  החלפה 
402 /02 /17 החלפה    353 /03 /7 החלפה 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רהט, רחוב אג'נאדין 44 שכונה 13

Y: 589229 קואורדינטה ,X: 175699 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 100423, מוסדר, חלקות במלואן: 5.

מגרשים:
1 בהתאם לתכנית 7/ 03/ 353
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מטרת התכנית:
הקמת שכונת מגורים שלב ד' 3 בת 37 מגרשים ו 295 יח"ד   .1

ושינוי מיקום בית העלמין בישוב תראבין.
יצירת מסגרת תכנונית לתוספת שטח ליער משמר הנגב.  .2

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מ"יער פארק מוצע" למגורים א', דרך מוצעת,   .1

שצ"פ, מתקנים הנדסיים, שביל.
שינוי ייעוד מ"שצ"פ" למגורים א', מבנים ומוסדות ציבור   .2

ודרך מוצעת.
שינוי ייעוד מ"שטח למתקנים הנדסיים" למבנים ומוסדות   .3

ציבור, בית קברות, רצועת תשתיות, יער ודרך מוצעת.
שינוי ייעוד מ"קרקע חקלאית" לבית קברות.  .4
שינוי ייעוד מ"בית עלמין" לקרקע חקלאית.  .5

שינוי ייעוד מ"דרך מאושרת" לקרקע חקלאית.  .6

שינוי ייעוד מ"קרקע חקלאית פתוחה" ל"יער".  .7
קביעת התכליות והשימושים המותרים לכל ייעוד קרקע.  .8

קביעת הוראות בנייה והנחיות בינוי.  .9
קביעת הוראות לפיתוח השטח ולהקמת תשתיות.  .10

קביעת הנחיות סביבתיות.  .11
קביעת התנאים למתן היתרי בנייה.  .12

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2594 עמוד  התשף,   ,8604 הפרסומים  ובילקוט   01/11/2019
עמוד  התשף,   ,8481 הפרסומים  ובילקוט   26/12/2019 בתאריך 

528, בתאריך 24/10/2019.

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל':   ,84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .074-7697187
ועדה  טל':0732744400  שבע  באר   31 זלמן  שז"ר  בסמה,  אבו 
מקומית לתכנון ולבנייה בני שמעון, בית קמה בית קמה 85300 
טל':08-6257920, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 
של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 

.www.iplan.gov.il מנהל התכנון

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: חוף אשקלון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
633-0660803

שם התכנית: מתקן פוטו וולטאי גאליה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 633-0660803 

גרסת התכנית: הוראות - 30 תשריט - 21
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס  מס' התכנית  סוג היחס 
תממ/ 4/ 14 כפיפות    193 /03 /6 החלפה 

תמא/ 1 כפיפות  תמא/ 35/ 1  כפיפות 
תמא/ 35 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
שטח התכנית נמצא בשטחים החקלאיים הדרומיים של מושב 

גאליה, מזרחית לכביש 4 ובאר גנים.

גושים וחלקות:
גוש: 1120, מוסדר, חלקי חלקות: 20.

קביעת שימושים, הנחיות, זכויות ומגבלות בנייה בקרקע    .2
חקלאית.

קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.   .3
קביעת הנחיות סביבתיות.   .4

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.iplan.gov.il התכנון 
וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט 
פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות  כל הזכאי לכך על 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  חודשיים  תוך 
הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טל': 074-7697187. העתק 
בני  ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  יומצא למשרדי  ההתנגדות 

שמעון, בית קמה 85300 טל':08-6257920

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, מרחבי תכנון מקומי: בני שמעון,אבו בסמה

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':624-0572842

שם התכנית: תראבין שלב ד' 3
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

624-0572842 גרסת התכנית: הוראות - 70 תשריט - 41
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס  מס' התכנית  סוג היחס 
701 /03 /28 החלפה   107 /02 /28 שינוי 
485 /03 /7 החלפה    305 /02 /7 החלפה 

תמא/ 37/ 1 כפיפות  תמא/ 37/ ת  כפיפות 
56 /305 /02 /7 כפיפות  תמא/ 37/ 3/ ב  כפיפות 

תמא/ 19 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: תראבין א-צאנע.

שכונה ד 3 בחלק הצפוני של הישוב
בית עלמין לביטול בחלק הדרומי של הישוב

בית עלמין מוצע בחלק הדרומי של הישוב
יער מדרום מזרח לישוב

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 2/100229 חלקי חלקות: 7.

גוש: 4/100230 חלקי חלקות: 1.
גוש: 101012 חלקי חלקות: 1.
גוש: 400394 חלקי חלקות: 1.
גוש: 400887 חלקי חלקות: 1.

לא מוסדר:
גוש: 50000 חלקי חלקות: 999.

Y: 583114 קואורדינטה ,X: 174991 קואורדינטה
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מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מרכז ספורט ונופש בעומר.

עיקרי הוראות התכנית:
עליו  חלה  שאינו  ו"שטח  ספורט"  מ"אזור  ייעוד  שינוי   .1

תכנית מפורטת" ל"ספורט ונופש, "שביל".
"שביל",  מוצעת",  ל"דרך  ספורט"  מ"אזור  ייעוד  שינוי   .2

שטחים פתוחים.
הכלול  התכנית  בתחום  מיוחדות  הנחיות  מתן  פרוט   .3

ב"רצועת נופש מטרופולינית" בתמ"מ 23/14/4.
קביעת זכויות בנייה.  .4

קביעת השימושים המותרים לכל ייעוד קרקע.  .5
קביעת הנחיות בינוי.  .6
קביעת דרכים וחניה.  .7

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של מנהל התכנון 
www.iplan.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני 
אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך 
100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים  פי סעיף  על 
הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
העתק   .074-7697187 טל':   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום, 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

עומר, רותם 1 עומר 84965 טל':08-6291141

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: רמת נגב

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
620-0594762

שם התכנית: מחצבת הר שחר - העמקת החציבה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 620-0594762 

גרסת התכנית: הוראות - 25 תשריט - 18
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס  מס' התכנית  סוג היחס 

תממ/ 4/ 14/ 23 כפיפות   244 /03 /10 שינוי 
101 /02 /20 כפיפות  תמא/ 14/ ב  כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
הר שחר - מצפון מזרח לקיבוץ משאבי שדה

גושים וחלקות:
גוש: 39072, מוסדר, חלקי חלקות: 1.

X: 182500 קואורדינטה
Y: 548800 קואורדינטה

מטרת התכנית:
העמקת מפלס הכרייה והחציבה.

X: 164513 קואורדינטה
Y: 623444 קואורדינטה

מטרת התכנית:
בשטחים  וולטאי  פוטו  מתקן  להקמת  תכנונית  מסגרת  יצירת 

החקלאיים של מושב גאליה.

עיקרי הוראות התכנית: 
הקמת מתקן בהספק של כ-10 מגה וואט לצורך הפקת חשמל. )א( 

קביעת שינוי ייעוד קרקע מ"אזור חקלאי" ל"קרקע חקלאית  )ב(  
ומתקנים הנדסיים".

קביעת זכות למעבר כלי רכב בדרך הגישה אל המתקן. )ג(  
קביעת השימושים המותרים. )ד(  

קביעת הוראות בנייה. )ה(  
קביעת הנחיות סביבתיות נופיות וחקלאיות. )ו(  

קביעת התנאים למתן היתר בנייה והתנאים בהיתר. )ז(  
קביעת תנאים להחזרת השטח לעיבוד חקלאי/ליעוד קודם  )ח(  

עם תום פעילותו כמתקן פוטו וולטאי.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,6177 עמוד  התשף,   ,8881 הפרסומים  ובילקוט   29/05/2020

בתאריך 26/05/2020

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל':   ,84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
074-7697187. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה חוף 
אשקלון 78100. וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 
של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 

.www.iplan.gov.il מנהל התכנון

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: עומר

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':614-0705103

שם התכנית: אזור ספורט ונופש, עומר
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 
עומר מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 614-0705103 גרסת 

התכנית: הוראות - 19 תשריט - 16
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס  מס' התכנית  סוג היחס 

32 /102 /03 /14 החלפה   102 /03 /14 החלפה 
תממ/ 4/ 14/ 23 כפיפות  תמא/ 1   כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: עומר, אזור ספורט עומר מדרום לרחוב תפוז

X: 186101 קואורדינטה
Y: 574824 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 38568 חלקי חלקות: 119, 120.
גוש: 39729 חלקי חלקות: 35.

לא מוסדר:
גוש: 100057 חלקי חלקות: 999.
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עיקרי הוראות התכנית:
שינויים בייעודי הקרקע.   .1

התווית דרכים.   .2
קביעת שימושים והוראות, זכויות ומגבלות בנייה.   .3

קביעת תנאים למתן היתר בנייה.   .4
במושב מאושרות 68 יח"ד, לאחר אישור תכנית זו, סך יח"ד    .5

יהיה 381.
קביעת מתחמים ומבנים לשימור וקביעת הנחיות בגינם.   .6

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של מנהל התכנון 
www.iplan.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני 
אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך 
100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים  פי סעיף  על 
הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
העתק   .074-7697187 טל':   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום, 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נגב 

מערבי, טל':08-6834700

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: נגב מזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
652-0633073

שם התכנית: מגרש 4 שכ' 3 חורה
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   652-0633073 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  מזרחי  נגב 

התכנית: הוראות - 19 תשריט - 9
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס  מס' התכנית  סוג היחס 

652-0418020 החלפה    382 /03 /7 החלפה 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: חורה, מגרש 4 שכ' 3 

X: 194112 קואורדינטה
Y: 578409 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 100442, מוסדר, חלקות במלואן: 4.

מטרת התכנית:
מסחרית  חזית  והוספת  יח"ד  ל-6  תכנונית  מסגרת  יצירת 

במגרש 4 שכ' 3 חורה.

עיקרי הוראות התכנית:
1. קביעת זכויות בנייה, שימושים ותכליות.

2. קביעת מגורים ב' עם חזית מסחרית.
3. קביעת הוראות בנייה, שימושים עם חזית מסחרית.

4. קביעת תנאים למתן היתר בנייה

עיקרי הוראות התכנית:
כרייה וחציבה של אבן גיר ודולומיט עד לעומק המקסימלי  א.  
האפשרי על פי מגבלות גאולוגיות, הנדסיות, בטיחותיות 

וסביבתיות.
הוראות למניעת מטרדים סביבתיים. ב.  

התחברות לדרך מאושרת. ג.  

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,6179 עמוד  התשף,   ,8881 הפרסומים  ובילקוט   20/03/2020

בתאריך 26/05/2020

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל':   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .074-7697187
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל  טל':08-6564129,  נגב,  רמת 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

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

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מערבי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
651-0155200

שם התכנית: הסדרת והרחבת מושב עמיעוז
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   651-0155200 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  מערבי 

התכנית: הוראות - 99 תשריט - 74
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס  מס' התכנית  סוג היחס 

4 /239 /03 /7 שינוי   1 /239 /03 /7 שינוי 
תמא/ 35 כפיפות  ד/ 311   שינוי 

תממ/ 4/ 14 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: עמיעז.

מושב עמיעוז, הסמוך למושבים ישע ומבטחים שבגוש צוחר.
X: 144089 קואורדינטה
Y: 573259 קואורדינטה

נגב מערבי.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גושים בשלמות: 100335.
גוש: 100309 חלקות במלואן: 25, 26, 27.

גוש: 100309 חלקי חלקות: 12, 13, 14, 21, 22, 23.
גוש: 100340 חלקי חלקות: 59.

מגרשים:
1,4 בהתאם לתכנית 4/239/03/7

144 - 212 בהתאם לתכנית ד/ 311

מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להסדרת והרחבת המושב עמיעוז לכדי 
בנייה,  הנחיות  מתן  קרקע,  ייעודי  קביעת  ידי  על  יח"ד,   381

קביעת זכויות ומגבלות בנייה ושימור מתחם למבני מורשת.
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ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 
.www.iplan.gov.il האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מערבי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
651-0691253

שם התכנית: מתקן פוטוולטאי - ניר עם
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 651-0691253 

גרסת התכנית: הוראות - 21 תשריט - 17
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס  מס' התכנית  סוג היחס 

תמא/ 10/ ד/ 10 פירוט   2 /195 /03 /7 שינוי 
תתל/ 4/ 14/ ב כפיפות  תמא/ 10/ ד/ 10/ 1  פירוט 

תממ/ 4/ 14 כפיפות  תמא/ 35/ 1  כפיפות 
6 /195 /03 /7 ללא שינוי  תמא/ 35   כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ניר עם 

החקלאות  בשטחי  עם,  ניר  במשבצת  החקלאיים  בשטחים 
המצויים דרומית מזרחית לישוב בצמידות לו.

גושים וחלקות:
גוש: 596, מוסדר, חלקי חלקות: 1, 6.
גוש: 600, מוסדר, חלקי חלקות: 25.

גוש: 759, מוסדר, חלקי חלקות: 7, 8, 9, 28, 31, 33, 35, 37, 39.
גוש: 760, מוסדר, חלקי חלקות: 8, 9, 12, 13, 16, 17, 19, 44.

Y: 602279 קואורדינטה ,X: 160369 קואורדינטה

מטרת התכנית:
בשטחים  פוטו-וולטאי  מתקן  להקמת  תכנונית  מסגרת  יצירת 

החקלאיים של קיבוץ ניר עם.

עיקרי הוראות התכנית: 
הקמת מתקן בהספק של כ 16 מגוואט לצורך הפקת חשמל  )א(  
ביוב",  ייעוד קרקע מ"שטח חקלאי", "מתקן  קביעת שינוי  )ב(  
חקלאית  ל"קרקע  אזורית"  ניקוז  תעלת  אבוב  נחל  "נהר, 

ומתקנים הנדסיים".
קביעת זכות למעבר כלי רכב בדרך הגישה אל המתקן )ג( 

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-וולטאי.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4774 עמוד  התשף,   ,8724 הפרסומים  ובילקוט   05/03/2020

בתאריך 05/03/2020, 

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל':   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .074-7697187
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל  טל':08-6834700,  מערבי,  נגב 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 
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ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של מנהל התכנון 
www.iplan.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני 
אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך 
100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים  פי סעיף  על 
הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
העתק   .074-7697187 טל':   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום, 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נגב 

מזרחי, טל':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 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מערבי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
651-0645846

שם התכנית: מושב שדה צבי נחלה מס' 94
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 651-0645846 

גרסת התכנית: הוראות - 15 תשריט - 8
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס  מס' התכנית  סוג היחס 

521 /02 /7 כפיפות   5 /232 /03 /7 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: שדה צבי רחוב: שדה צבי 94.

נחלה 94 דרומית למרכז הישוב, צפונית לדרך 293

גושים וחלקות:
גוש: 100271, מוסדר, חלקי חלקות: 125.

X: 172430 קואורדינטה
Y: 594877 קואורדינטה

מטרת התכנית:
בנחלה  החקלאי  השטח  הקטנת  ע"י  המגורים  אזור  הגדלת 

וקביעת זכויות, הוראות ומגבלות בנייה בנחלה.

עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת חלקת המגורים בנחלה ל-2.5 דונם במקום 1.9 דונם.   .1

המגורים  באזור  בנייה  ומגבלות  הוראות  זכויות  קביעת    .2
ובאזור החקלאי.

קביעת שימוש וזכויות בנייה להקמת עד 4 יחידות אירוח כפרי.   .3
שינויים בקווי בניין.   .4

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,6180 עמוד  התשף,   ,8881 הפרסומים  ובילקוט   27/05/2020

בתאריך 26/05/2020

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל':   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .074-7697187
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל  טל':08-6834700,  מערבי,  נגב 

14/09/2013:12



ילקוט הפרסומים 9097, כ"ה באלול התש"ף, 14.9.2020  8810
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-3030 המחיר 4.86 שקלים חדשים 

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: תמר

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
656-0561795

 שם התכנית:מפעלי ים המלח - 
הסדרת שטחי התעשיה המזרחיים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפרטת מס': 656-0561795 

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  מס' התכנית  סוג היחס 

10/ 03/ 254/ א החלפה   1 /267 /03 /10 החלפה 
תמא/ 10/ ד/ 9 כפיפות   51 /100 /02 /10 החלפה 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: סדום)מפעלי ים המלח( רחוב:.

מפעלי ים המלח, מזרחית לכביש 90, באזור המפעל.

גושים וחלקות:
גוש: 39684, מוסדר, חלקי חלקות: 1, 2, 7.

גוש: 39685, מוסדר, חלקי חלקות: 1, 2.
גוש: 39686, מוסדר, חלקי חלקות: 1.
גוש: 39687, מוסדר, חלקי חלקות: 1.
גוש: 39688, מוסדר, חלקי חלקות: 1.

Y: 549920 קואורדינטה ,X: 235636 קואורדינטה

מגרשים:
1 בהתאם לתכנית 10/ 02/ 100/ 51

101 בהתאם לתכנית 10/ 03/ 267/ 1
35 בהתאם לתכנית 10/ 02/ 100/ 51
4 בהתאם לתכנית 10/ 02/ 100/ 51
4 בהתאם לתכנית 10/ 03/ 254/ א

8 בהתאם לתכנית 10/ 02/ 100/ 51

מטרת התכנית:
תכנית זו מוסיפה זכויות בנייה ומסדירה את מגרשי התעשייה 

במפעל ים המלח.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד מ"מתקנים הנדסיים" ו"שטח להסדרת נחלים    .1

וניקוז" ל"תעשייה".
איחוד וחלוקת מגרשים.    .2

קביעת שימושים, זכויות והוראות בנייה.   .3
קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.   .4

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,14875 עמוד  התשעט,   ,8440 הפרסומים  ובילקוט   12/09/2019

בתאריך 16/09/2019

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל':   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
074-7697187. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה תמר, 
נוה זהר 86910 טל':08-6688841, וכל המעוניין רשאי לעיין בה 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 
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לילי פיינטוך  
יושבת ראש הוועדה המחוזית  

לתכנון ולבנייה מחוז דרום  

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: שפיר

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
631-0734772

 שם התכנית: שדה פוטוולטאי בתחום מ.א. שפיר 
ע"ג משבצת של מושב שקף

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 631-0734772 

גרסת התכנית: הוראות - 55 תשריט - 34
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס  מס' התכנית  סוג היחס 

224 /02 /6 שינוי    131 /03 /6 שינוי 
תמא/10/ד/10/ 1 פירוט  תמא/ 10/ ד/ 10  פירוט 

תמא/ 35/ 1 כפיפות  תמא/ 34/ ב/ 3  כפיפות 
תדמם/ 4/ 14 כפיפות  תמא/ 10/ ג/ 1  כפיפות 

תמא/ 34 כפיפות  תמא/ 34/ ב/ 5  כפיפות 
תתל/ 55 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
שטח פתוח בין כביש 40 לכביש 35, בסמוך לצומת פלוגות.

גושים וחלקות:
גוש: 3081, מוסדר, חלקי חלקות: 8.

Y: 615616 קואורדינטה ,X: 177436 קואורדינטה

מגרשים:
2000 בהתאם לתכנית 6/ 03/ 131

מטרת התכנית:
בשטחים  פוטו-וולטאי  מתקן  להקמת  תכנונית  מסגרת  יצירת 

חקלאים של מושב שקף.

עיקרי הוראות התכנית:
הקמת מתקן בהספק של כ-16 מגה וואט לצורך הפקת חשמל. א.  

שינוי יעודי קרקע מ"אזור חקלאי" ליעוד "קרקע חקלאית  ב.  
ומתקנים הנדסיים" ו- "שטח פרטי פתוח".

קביעת השימושים המותרים. ג.  
קביעת הוראות בנייה. ד.  

קביעת התנאים למתן היתר בנייה, והתנאים בהיתר. ה.  
קביעת הנחיות סביבתיות, נופיות וחקלאיות. ו.  

תום  עם  חקלאי  לעיבוד  השטח  להחזרת  תנאים  קביעת  ז.  
פעילות המתקן הפוטו וולטאי.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4941 עמוד  התשף,   ,8741 הפרסומים  ובילקוט   13/03/2020

בתאריך 15/03/2020

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל':   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .074-7697187
שפיר, שפיר 79411 טל':08-8508904, וכל המעוניין רשאי לעיין 
לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה 

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

14/09/2013:12




