
 רשומות

 ילקוט הפרסומים
 וי בניסן התשע״א 6222 10 באפריל 2011

 עמוד

 הודעות על אישור שיכונים ציבוריים 3560

 הודעות על ביעור רשומות בבתי המשפט 3562

 הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית ותנאים

 למתן היתרים בתקופת ביניים מסי תת״ל 31 -

 דרך מסי 2 בקטע חבצלת-זכרון יעקב 3563

 הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית ותנאים

 למתן היתרים בתקופת ביניים מסי תת״ל/38 -

 שדרוג כביש 65 3567

 הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 3571

 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 3574

 הודעות מאת הציבור 3617

 עמוד

 הסמכה ומינוי לפי פקודת בריאות העם, 1940, חוק

 המים, חוק למניעת מפגעים, חוק שמירת הניקיון,

 חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, חוק

 הדרכים (שילוט), חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים

 וחוק שמירת הסביבה החופית 3558

 הודעה על מתן הוראות המפקח והממונה ועל מועד

 תחילתן לפי חוק הפיקוח על שירותיים פיננסיים

 (ביטוח), חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים

 (קופות גמל) וחוק הפיקוח על שירותים

 פיננסיים (ייעוץ ושיווק ומערכת וסליקה

 פנסיוניים) 3558

 הודעות על מיזוג חברות 3559



 הסמכה ומינוי

 לפי פקודת בריאות העם, 1940, חוק המים, התשי״ט-959ו, חוק למניעת מפגעים, התשכ״א-ו96ו, חוק שמירת הניקיון, התשמ״ד-

 1984, חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ״ח-988ו, חוק הדרכים (שילוט), התשכ״ו-966ו, חוק לסילוק ולמיחזור

 צמיגים, התשס״ז-2007, חוק שמירת הסביבה החופית, התשס״ד-2004

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים או התקנות המפורטים בטור אי להלן, של החיקוקים המפורטים בטור בי לצדם, אני מסמיך

 וממנה את רומן יוניטר, ת״ז 5ו9743וו3, בסמכויות כמפורט בטור ג׳ לצדם:

 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳

 הסעיף או התקנה החיקוק הסמכויות

 2 פקודת בריאות העם, 940וו מפקח

 42א פקודת בריאות העם, 940ו2 ממונה על איכות הסביבה לעניין חלקים ה׳

 ו־ו׳ לפקודה, למעט סעיפים 53(י) ו־(טו)

 7(ב) תקנות המים (מניעת זיהום מים) (ריסוס בקרבת לדרוש ממפעיל הצגת פנקס ריסוס
3  מקורות מים), התשנ״א-ו99ו

4 מפקח  9א חוק למניעת מפגעים, התשכ״א-ו96ו

 2ו(א) חוק שמירת הניקיון, התשמ״ד-984ו5 מפקח

 5(א) חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, מפקח
 התשמ״ח-988ו6

 ו חוק הדרכים (שילוט), התשס״ו-966ו7 הרשות לעניין הסמכויות המפורטות

 בסעיפים 8 ו־9 לחוק בעניין שלט שהותקן

 בלא היתר או שהופר תנאי שבהיתר

 0ו חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס״ז-82007 מפקח

 2ו חוק שמירת הסביבה החופית, התשס״ד-92004 מפקח

 תוקף ההסמכה כל עוד המוסמך משמש בתפקידו במשרד להגנת הסביבה.

 א׳ באדר ב׳ התשע״א (7 במרס וו20)

 (חמ 3ו3-6)

 ו ע״ר 940ו, תוס׳ ו, עמ׳ ו9ו; ס״ח התשנ״א, עמ׳ 98.

 2 ע״ר 940ו, תוס׳ ו, עמ׳ ו9ו; ס״ח התשנ״א, עמ׳ 98.

 3 ק״ת התשנ״א, עמ׳ 776; התשנ״ה, עמ׳ 503ו.

 4 ס״ח התשכ״א, עמ׳ 58; התשנ״ז, עמ׳ 36ו.

 5 ס״ח התשמ״ד, עמ׳ 42ו; התשס״ח, עמ׳ 858.

 6 ס״ח התשמ״ח, עמ׳ 8וו.

 7 ס״ח התשכ״ו, עמ׳ 6.

 8 ס״ח התשס״ז, עמ׳ 69.

 9 ס״ח התשס״ד, עמ׳ 540; התשס״ח, עמ׳ 873.

 הודעה על מתן הוראות המפקח והממונה ועל מועד תחילתן

 לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ״א-ו98ו, לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל),

 התשס״ה-2005, ולפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ ושיווק ומערכת וסליקה פנסיוניים), התשס״ה-2005

, סעיף 59 לחוק הפיקוח על  בתוקף סמכותי לפי סעיף וווא לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ״א-ו98וו

, וסעיף 43 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ ושיווק ומערכת סליקה  שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס״ה-22005

, אני מודיע כי פורסמו חוזרים כמפורט בתוספת, ומועד תחילתם מפורט לצדם.  פנסיוניים), התשס״ה-32005

 ו ס״ח התשמ״א, עמ׳ 208; התשס״ה, עמ׳ 859.

 2 ס״ח התשס״ה, עמ׳ 889.

 3 ס״ח התשס״ה, עמ׳ 8ו9; התשע״א, עמ׳ 366.

 ילקוט הפרסומים 6222, וי בניסן התשע״א, 10.4.2011

ד ארדן ע ל  ג

 השר להגנת הסביבה



 ניתן לעיין בחוזרים באתר האינטרנט של משרד האוצר בכתובת WWW.MOF.GOV.IL ובמשרדי הממונה על שוק ההון ביטוח

 וחיסכון, בתיאום מראש.

 תוספת

 מס׳ חוזר נושא החוזר מועד תחילה תאריך תפוצה

 0-9-4ו20 ניהול טכנולוגיות מידע בגופים מוסדיים וו20/ו/ו 0ו22/8/20

 ו-0ו-0ו20 הוראות לעניין מסמך הנמקה ומסירתו ללקוח - עדכון וו20/ו/ו 0ו22/8/20

 עקרונות לטיפול בעמיתים שהצטרפו לקרנות פנסיה בחודשים 0ו0/20ו/5 0ו0/20ו/5

 ינואר-מרס 995ו - תיקון

 0-3-5ו20

 0-9-5ו20 מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני וו7/20/ו 0ו0/20ו/9ו

 0-9-6ו20 אחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי - תיקון 0ו20/וו/25 0ו20/וו/25

 החל בדוחות הכספיים 0ו20/וו/25

 ליום ו3 בדצמבר 0ו20

 0-9-7ו20 בקרה פנימית על דיווח כספי - הצהרות, דוחות וגילויים

 7-ו-0ו20 הנחיות לביצוע 9185 0ו2/20ו/26 0ו2/20ו/26

 החל בדוחות הכספיים 0ו2/20ו/28

 ליום ו3 בדצמבר 0ו20

 8-ו-0ו20 תיקונים והבהרות בנוגע לדיווחים הנלווים של חברות הביטוח

 0-9-8ו20 סך נכסי החיסכון לטווח ארוך 0ו2/20ו/28 0ו2/20ו/28

 0-9-9ו20 קידוד קופות גמל וו0/20ו/ו 0ו2/20ו/29

 לי באדר אי התשע״א (6 במרס 2011)

 (חמ 3-3597)

 עודד שריג

 המפקח על הביטוח

 והממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון

 הודעה על מיזוג חברות

 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-988ו

, אני מודיעה על הסכמתי לאישור המיזוגים כלהלן:  בהתאם לסעיף ו2(ב) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-988וו

 מס׳

 מיזוג שמות החברות המתמזגות העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות

 חברת החזקות

 חברת הפעלה של הרכבת הקלה בירושלים

 אגד החזקות בע״מ

 קונקס ירושלים (רכבת קלה) בע״מ

8302 

 הסעות

 השכרת רכבי יוקרה והסעות פרימיום

 טל לימוזין סרוויס בע״מ

 ישראלימו השכרת רכב בע״מ

8400 

 שיווק ומכירה של מכשירי דיאגנוסטיקה רפואית

 יבוא ושיווק של ציוד רפואי אלקטרוני

 אילקס מדיקל בע״מ

 מדטכניקה בע״מ

8407 

VRF מערכת מיזוג אוויר מסוג 

VRF מערכות מיזוג אוויר מסוג 

 אלקטרה מוצרי צריכה (ו95ו) בע״מ

 אס.זד. מערכות בע״מ

8408 

 רכישת נכסי נדל״ן להשקעה - תחנות תדלוק ומרכזים

 מסחריים

 ייצור ושיווק חומרי מחצבה, מחזור עודפי עפר ופסולת

 בניין, ביצוע פרויקטים הנדסיים ושירותי הובלה יבשתיים

 תומר קוקו השקעות בע״מ

 אליקים בן ארי בע״מ

 0ו84

 ו ס״ח התשמ״ח, עמ׳ 28ו; התש״ס, עמ׳ 3וו.

 ילקוט הפרסומים 6222, וי בניסן התשע״א, 10.4.2011
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 מס׳

 מיזוג שמות החברות המתמזגות העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות

 הקמת פרויקטי תשתית

 הקמת פרויקטי תשתית

 השלמת העבודות בחלקים הקיימים בכביש 6

 שיכון ובינוי - סולל בונה תשתיות בע״מ

 שיכון ובינוי - סולל בונה - תשתיות (פתוח וכבישים) בע״מ

 דרך ארץ קונסטרקשן ג׳וינט ונטשר

8417 

 סיבים אופטיים ומוצרי זכוכית

 מערכות גישה אלחוטית

Corning Incorporated 

Mobile Access Networks Inc. 

8418 

 נדל״ן ומלונאות

 מחשבים וציוד היקפי

 פרימיום (פי.אי.אייץ) אחזקות בע״מ

 אייבורי מחשבים בע״מ

8421 

 שוק ההון, מידע עסקי מקצועי, מידע מגופים ממשלתיים

 ושירותים נלווים

 מידע עסקי מקצועי

 קו מנחה שירותי מידע ותקשורת בע״מ

 חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע״מ

8422 

 רכיבי תקשורת אלחוטית

 רכיבי תקשורת אלחוטית

 טליט ווירלס סולושיונס בע״מ

 מוטורולה ישראל בע״מ

8424 

 המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח׳ כנפי נשרים 22, ירושלים, בשעות

.www.antitrust.gov.il :העבודה הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות 

 ט״ז באדר א׳ התשע״א (20 בפברואר וו20)

 (חמ 56ו3-2)

 רונית קן

 הממונה על ההגבלים העסקיים

 הודעה על מיזוג חברות

 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-988ו

, אני מודיע על הסכמתי לאישור המיזוגים כלהלן:  בהתאם לסעיף ו2(ב) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-988וו

 מס׳

 מיזוג שמות החברות המתמזגות העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות

 8395 מילגם שירותים לעיר בע״מ שירותי גבייה

 מטרופולינט בע״מ מערכת תוכנה לניהול מוניציפלי

 וו84 מילגם שירותים לעיר בע״מ שירותי גבייה

 מילגם קול מקבוצת תקשוב שותפות מוגבלת מוקד טלפוני

 מיל-שובים בע״מ מוקד טלפוני

 המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח׳ כנפי נשרים 22, ירושלים, בשעות

.www.antitrust.gov.il :העבודה הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות 

 כ״ג באדר א׳ התשע״א (27 בפברואר וו20)

 (חמ 56ו3-2)

 בועז גולן

 ממלא מקום הממונה על ההגבלים העסקיים

 ו ס״ח התשמ״ח, עמ׳ 28ו; התש״ס, עמ׳ 3וו.

 הודעה על אישור שיכונים ציבוריים

 לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה), התשכ״ד-964ו

, אני מאשרת כי בניינים שהוקמו  בתוקף סמכותי לפי סעיף וא לחוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה), התשכ״ד-964וו

 בידי המדינה או מטעמה או ביוזמתה, או שנרכשו בידי המדינה ובנייתם החלה לפני יום כ״ט בטבת התשנ״ה (ו בינואר 995ו), או

 ו ס״ח התשכ״ד, עמ׳ 52; התשנ״ט, עמ׳ 93; י״פ התשס״ה, עמ׳ 88ו4.

 ילקוט הפרסומים 6222, וי בניסן התשע״א, 10.4.2011



, עד יום י״ב בטבת התשנ״ט (ו3 בדצמבר 998ו) ובנייתם החלה  שנכללו בתכנית שאושרה לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-965ו2

 לפני יום ה׳ בטבת התשס״א (ו3 בדצמבר 2000), על המקרקעין המפורטים להלן המתוחמים בצבע כחול בתשריט, הם שיכונים

 ציבוריים:

 המקום גוש חלקות בשלמות

 רמלה 5953 4-2, 7, 9, וו-4ו, 6ו-9ו, ו28-2

 יבנה 5376 39, 44-42, 49-46, 66-52, 68

 יפו 7ו70 46

25 9009 

 4ו90 4, 5

 בית אל מכסור 0502ו 323

 בית שאן 40ו23 ו8

 קרית אתא 58ו0ו 6, 0ו, 20

 אופקים 39696 0ו

 התשריטים מופקדים באגף הפרוגרמות במשרד הבינוי והשיכון וניתן לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרד פתוח לקהל.

 כ״ה בשבט התשע״א (30 בינואר וו20)

 (חמ 3-74)

 אילת אלקרט

 מרכזת רישום

 מינהל מקרקעי ישראל

 2 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 הודעה על אישור שיכונים ציבוריים

 לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה), התשכ״ד-964ו

, אני מאשרת כי בניינים שהוקמו  בתוקף סמכותי לפי סעיף וא לחוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה), התשכ״ד-964וו
 בידי המדינה או מטעמה או ביוזמתה, או שנרכשו בידי המדינה ובנייתם החלה לפני יום כ״ט בטבת התשנ״ה (ו בינואר 995ו), או
, עד יום י״ב בטבת התשנ״ט (ו3 בדצמבר 998ו) ובנייתם החלה  שנכללו בתכנית שאושרה לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-965ו2
 לפני יום ה׳ בטבת התשס״א (ו3 בדצמבר 2000), על המקרקעין המפורטים להלן המתוחמים בצבע כחול בתשריט, הם שיכונים

 ציבוריים:

 המקום גוש חלקות בשלמות חלקי חלקות מס׳ תכנית

 בית ג׳אן 9575ו 45-43, 53, 59, ו9, 92, 03ו

 סחנין 8ו93ו 6וו

 רמת גן 57ו6 50ו

 נצרת 6532ו 29

 עפולה 7840ו 6, 8, 0ו, 20, 35

 בוסתן הגליל 9966ו 25, 39

 אשדוד ו246 חלקה 0ו תת חלקה 8ו

 80, 95-82, 98, 00ו, 02ו-07ו,

 09ו-6וו, 8וו, 20ו, 22ו-26ו,

 39ו, 40ו, 42ו-47ו

 עזריאל 8062

 ראשון לציון 4242 476 3/48/28

 יפו 6ו70 50

 ו ס״ח התשכ״ד, עמ׳ 52; התשנ״ט, עמ׳ 93; י״פ התשס״ה, עמ׳ 88ו4.

 2 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 ילקוט הפרסומים 6222, וי בניסן התשע״א, 10.4.2011



 התשריטים מופקדים באגף הפרוגרמות במשרד הבינוי והשיכון וניתן לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרד פתוח לקהל.

 א׳ באדר ב׳ התשע״א (6 במרס וו20)

 (חמ 3-74)

 אילת אלקרט

 מרכזת רישום

 מינהל מקרקעי ישראל

 הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט

 לפי תקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט ובתי דין דתיים), התשמ״ו-986ו

, אני מודיע כי  בהתאם לתקנה 4 לתקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט ובתי דין דתיים), התשמ״ו-986וו

 בית הדין הרבני האזורי בפתח תקוה מבקש לבער חומר ארכיוני כמפורט להלן:

 מס׳ הפריט בתוספת פירוט התעודות השגרתיות (תקנות) זמני החומר

 8(9ו) הצהרת בת מטעמי דת ומצפון לקבלת פטור משירות חובה בצה״ל עד ט״ז באב התשס״ז

 (ו3 באוגוסט 2007)

 עד כ״ו באלול התשס״ה

 (30 בספטמבר 2005)

 8(20) צו עיכוב יציאה וביטולו

 עד כ״ד בשבט התש״ס

 (ו3 בינואר 2000)

 8(ו2) צו עיקול וביטולו

 עד כ״ד בשבט התש״ס

 (ו3 בינואר 2000)

 8(22) צווים שונים

 יהושע פרוינדליך

 גנז המדינה

 מהחומר יישמרו לצמיתות מבחר ומדגם תיקים.

 כ״ג באדר אי התשע״א (27 בפברואר 2011)

 (חמ 82—3)

 1 ק״ת התשמ״ו, עמי 1342.

 הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט

 לפי תקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט ובתי דין דתיים), התשמ״ו-986ו

, אני מודיע כי  בהתאם לתקנה 4 לתקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט ובתי דין דתיים), התשמ״ו-986וו

 בית הדין הרבני האזורי בתל אביב מבקש לבער חומר ארכיוני כמפורט להלן:

 מס׳ הפריט בתוספת פירוט התעודות השגרתיות (תקנות) זמני החומר

 עד כ״ד בטבת התש״ס

 (2 בינואר 2000)

 8(5ו) תיק למתן פסק דין הצהרתי בעניין שלא פורט לעיל

 למעט דוגמאות

 עד י״א בטבת התשס״ז

 (ו בינואר 2007)

 8(9ו) הצהרת בת מטעמי דת ומצפון לקבלת פטור משירות

 חובה בצה״ל

 עד כ״א בטבת התשס״ה

 (2 בינואר 2005)

 8(20) צו עיכוב יציאה וביטולו

 עד כ״ד בטבת התש״ס

 (2 בינואר 2000)

 8(ו2) צו עיקול וביטולו

 1 ק״ת התשמ״ו, עמי 1342.
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 מס׳ הפריט בתוספת פירוט התעודות השגרתיות (תקנות) זמני החומר

 עד כ״ד בטבת התש״ס

 (2 בינואר 2000)

 8(22) צווים שונים

 מהחומר יישמרו לצמיתות מבחר ומדגם תיקים.

 כ״ג באדר אי התשע״א (27 בפברואר 2011)

 (חמ 82—3)

 יהושע פרוינדליך

 גנז המדינה

 הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית ותנאים למתן היתרים בתקופת ביניים מסי תת״ל 31 -

 דרך מסי 2 בקטע חבצלת-זכרון יעקב

 לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-965ו

, ובתוקף סמכותה לפי סעיף 78 לחוק האמור, מודיעה  בהתאם לסעיפים 76ג(ו) ו־77 לחוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-965וו

 בזה הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות, כי בישיבתה מיום ה׳ בתשרי התשע״א (3ו בספטמבר 0ו20), החליטה

 על הכנת תכנית לתשתית לאומית מס׳ ו3 - דרך מס׳ 2 בקטע חבצלת-זכרון יעקב (להלן - התכנית), וכן החליטה בדבר תנאים

 למתן היתרי בנייה בתחום התכנית, כמפורט להלן:

 (ו) לא יינתנו היתרי בנייה או שימוש, לרבות לתשתיות ודרכים, אלא באישור מתכנן הוועדה לתכנון ולבנייה;

 (2) על אף האמור בפסקה (ו), רשאית הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לתת היתרי בנייה בלא צורך באישור מתכנן הוועדה

 לתכנון ולבנייה במקרים אלה:

 (א) לצורך שיפור תנאים סניטריים במבנים קיימים, בלא חריגה מקווי הבניין;

 (ב) לצורך הקמת תשתיות וכבישים בתחום העיר חדרה, ובלבד שהעתק מהיתר הבנייה יועבר לוועדה לתכנון ולבנייה;

 (3) תוקף התנאים לשלוש שנים מיום פרסום הודעה זו ברשומות או עד מועד העברת התכנית להערות הוועדות המחוזיות

 ולהשגות הציבור או דחייתה, או עד שיבוטלו התנאים או שישונו, הכל לפי המוקדם מביניהם.

 תיאור התכנית: התכנית מציעה שיפור קיבולת כביש מס׳ 2 בקטע חבצלת-זכרון יעקב על ידי הוספת נתיבים, שדרוג מחלפים

 והתאמת הכביש לסטנדרטים של דרך מהירה, תוך הגברת הבטיחות של המשתמשים בדרך ומתן פתרונות סביבתיים ליישובים

 הגובלים בדרך.

 תחום התכנית: מרחבי תכנון מחוזיים מרכז וחיפה: מרחבי תכנון מקומיים עמק חפר, חדרה, השומרון, חוף הכרמל, מקומי-מחוזי

 (מחוז חיפה).

 רשימת הגושים וחלקות הכלולים בתכנית:

 מחוז חיפה - מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

 גוש סוג גוש חלק / כל הגוש חלקות בשלמותן חלקות בחלקן

 94ו0ו מוסדר חלק 7ו, 8ו

 97ו0ו מוסדר חלק 27 4ו, 5ו, 20, 26, 29, 30, 32, 34

 וו06ו מוסדר חלק 5ו2

 2ו06ו מוסדר חלק 2, 9

 4ו06ו מוסדר חלק 8

 7ו06ו מוסדר חלק 32

 0633ו מוסדר חלק ו

 ו064ו מוסדר חלק ו

 3ו, 4ו, 5ו, 6ו, 25, 28, 33,

 34, 40, ו4, 46, 47, 53, 55,

67 ,66 ,57 

 0946ו מוסדר חלק וו, 2ו, 7ו, 35, 50, 62, 63

 0947ו מוסדר חלק ו3ו, 33ו, 37ו 26ו, 27ו, 30ו, 32ו, 38ו, 39ו

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307; התשס״ט, עמי 82.
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 גוש סוג גוש חלק / כל הגוש חלקות בשלמותן חלקות בחלקן

 0948ו מוסדר חלק 74, ו8 36, 37, 56, ו6, 65, 73, 76,

80 ,79 ,77 

 0952ו מוסדר חלק ו, 46, 47, 48, 49, 50

 0955ו מוסדר חלק 30 33, 35, 36

 0956ו מוסדר חלק 32 ו3, 33

 0970ו מוסדר חלק 2ו, 9ו 5, 6, 9, 0ו, וו, 4ו, 7ו, 8ו, 25

 ו097ו מוסדר חלק וו, 2ו, 9ו, 20

 0972ו מוסדר חלק 5ו, 9ו, 20 0ו, 4ו, 6ו

 0973ו מוסדר חלק 22 8, 3ו, 4ו, 9ו, 20, 23, 24, 25,

 ו3, 33

 2297ו מוסדר חלק ו

 2677ו מוסדר חלק 76ו

ן ב תכנון מקומי השומרו ח ר  מחוז חיפה - מ

 גוש סוג גוש חלק / כל הגוש חלקות בשלמותן חלקות בחלקן

 0397ו מוסדר חלק 03ו, 0וו, ווו, 2וו

 0398ו מוסדר חלק 75ו 57, 39ו, 40ו, ו4ו, 42ו, 43ו,

 44ו, 45ו, 46ו, 47ו, 48ו,

 49ו, 50ו, ו5ו, 52ו, 53ו, 54ו,

 55ו, 56ו, 57ו, 58ו, 59ו,

 60ו, ו6ו, 62ו, 63ו, 64ו,

 65ו, 66ו, 67ו, 69ו, ו7ו

 0399ו מוסדר חלק 02ו, 03ו 54, 58, ו6, 73, 80, ו8, 82,

,90 ,88 ,87 ,86 ,85 ,84 ,83 

 ו9, 92, 93, 94, 95, 96, 97,

 98, 99, 04ו

 0400ו מוסדר חלק 43 ו, 29, 30, ו3, 32, 33, 34, 35,

39 ,38 ,37 ,36 

 0633ו מוסדר חלק ו

 ו064ו מוסדר חלק ו

 וו26ו מוסדר חלק 4 2, 3

 2ו26ו מוסדר חלק 5 2

 3ו26ו מוסדר חלק 2, 52

 2677ו מוסדר חלק 75ו

זי - מרחב תכנון מקומי-מחו  מחוז חיפה

 גוש סוג גוש חלק / כל הגוש חלקות בשלמותן חלקות בחלקן

 0640ו מוסדר חלק ו

 ו064ו מוסדר חלק 2, 3

 0644ו מוסדר חלק ו
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ב תכנון מקומי חדרה ח ר  מחוז חיפה - מ

 גוש סוג גוש חלק / כל הגוש חלקות בשלמותן חלקות בחלקן

 3, 4, 5, ו2, 22, 38, 39, 40,

 ו4, 63

 0002ו מוסדר חלק

 2, 0ו, 3ו, 4ו, 27, 28, 67, 68,

 69, 70, 74, 89, 90, ו9, 93,

 95, 96, 97, 98, 99, 02ו, 03ו,

 04ו, 07ו, 38ו, 47ו, 48ו,

 42ו, 44ו, 45ו, 46ו, 50ו,

 55ו, 56ו

 73, 88, 92, ו0ו, 05ו, 06ו, 39ו,

 43ו, 49ו

 0004ו מוסדר חלק

 44, 45, 57ו, 58ו, 59ו, ו6ו,

 62ו, 65ו, 69ו, 84ו, 85ו,

 86ו, 87ו, 94ו

 0007ו מוסדר חלק

,67 ,48 ,47 ,46 ,45 ,42 ,20 

 68, 24ו, 25ו, 26ו, 35ו, 36ו,

 37ו, 38ו, 39ו, 40ו, ו4ו,

 42ו, 49ו, 50ו, 295, ו33,

 332, 345, 350, ו35, 352, 353

 43, 44, ו7, 72, 73, 74, 75, 76,

 77, 78, 79, 80, ו8, 82, 83, 84,

 85, 86, 87, 88, 89, 90, ו9, 92,

 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 00ו,

 02ו, 03ו, 04ו, 05ו, 06ו, 07ו,

 09ו, 0וו, ווו, 2וו, 3וו, 4וו,

 5וו, 6וו, 7וו, 8וו, 9וו, 20ו,

 ו2ו, 22ו, 27ו, 28ו, 29ו, 30ו,

 ו3ו, 32ו, 33ו, 34ו, 44ו, 45ו,

 46ו, 47ו, 48ו, 320, ו32, 322,

,330 ,327 ,326 ,325 ,324 ,323 

,338 ,337 ,336 ,335 ,334 ,333 

 339, 340, ו34, 342, 344, 346,

357 ,356 ,354 ,349 ,348 ,347 

 0008ו מוסדר חלק

,79 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,5 ,4 

 ו0ו, 02ו, 08ו, 09ו, 0וו,

 42ו, 93ו, 97ו, 222, 223,

,456 ,229 ,226 ,225 ,224 

,478 ,474 ,469 ,468 ,466 

 480, ו48, 482

 3, 20, ו2, 22, 23, 24, 25, 26,

 27, 28, 29, 30, ו3, 32, 9ו2,

 220, ו22, ו45, 452, 453, 454,

 463, 470, ו47, 472, 473, 475,

477 ,476 

 0009ו מוסדר חלק

 ו057ו מוסדר חלק ו 2

 וו, 9ו2, ו22, 223, 224, 227,

246 ,234 ,229 

 0572ו מוסדר חלק 7ו2, 226, 230

 5ו, 39, 40, ו4, 42, 68, 72,

,86 ,84 ,82 ,80 ,78 ,76 ,74 

98 ,97 ,96 ,94 ,92 ,90 ,88 

 32, 38, 69, ו7, 73, 75, 77, 79,

 ו8, 83, 85, 87, 89, ו9, 93, 95

 0574ו מוסדר חלק

 0577ו מוסדר חלק 26, 34

 0578ו מוסדר חלק 8, 9, 0ו

 0580ו מוסדר חלק 5, 9, 25, 30, 32, 33 ו, 2, 4, 6, 7, 0ו, 4ו, 7ו, 9ו,

 ו2, 23, 24, 26, 27, 28, 29,

 ו3, 34, 38, ו6, 62, 65, ו7
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 גוש סוג גוש חלק / כל הגוש חלקות בשלמותן חלקות בחלקן

 0644ו מוסדר חלק

 0647ו מוסדר חלק

 0648ו מוסדר חלק

 ו065ו מוסדר חלק

 0652ו מוסדר חלק

 0653ו מוסדר חלק

ב תכנון מקומי עמק חפר ח ר  מחוז מרכז - מ

 גוש סוג גוש חלק / כל הגוש חלקות בשלמותן חלקות בחלקן

 8325 מוסדר חלק 8ו, 25, 44, 45

 8326 מוסדר חלק 47, 49, 50, 53, 60, ו6, 70, ו8, 84, 87, 9, 0ו, וו, 24, 25, 26, 27, 28,

 90, 93, 96, 99, 02ו, 04ו, 05ו, 08ו 29, 30, ו3, ו4, 52, 55, 57,

,75 ,74 ,68 ,66 ,64 ,63 ,58 

 77, 79, 82, 85, 88, ו9, 94,

 97, 00ו, 07ו

 8329 מוסדר חלק 48, 50, 56 30, ו3, 34, 35, ו5, 53, 57,

 02ו

 8332 מוסדר חלק 62, 68, ו7, 75, 76 2, 3, 28, 59, 60, 64, 66, 69,

78 ,77 ,74 ,72 

 8333 מוסדר חלק 0וו, 2וו 3וו, 4וו

 8335 מוסדר חלק 97, ו0ו, 03ו, 09ו, 0וו 4, 5, 5ו, 42, 43, 78, 79, 80,

 ו8, 82, 93, 95, 99, 07ו

 8337 מוסדר חלק 4, 9, 0ו, 65, 92 7, 48, 52, 64, 75, 76, 77, 78,

 79, 86, 88, 89, ו9

 8338 מוסדר חלק 87, ו9 78, 80, ו8, 84, 93, ו0ו, 03ו,

 0וו, 2וו

 8340 מוסדר חלק 44, 45, 57 28, 38, 40, 42, 50, 56, 58

 8344 מוסדר חלק 55, 56, 93 20, ו2, 44, 46, 48, 50, ו9, 92

 8387 מוסדר חלק 7

 8388 מוסדר חלק 5, 9, 0ו

 8389 מוסדר חלק 82ו

 8390 מוסדר חלק 22 2ו, 5ו, 8ו, 9ו, ו2, 23

 ו839 מוסדר חלק 8
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 גוש סוג גוש חלק / כל הגוש חלקות בשלמותן חלקות בחלקן

 6, 9, 0ו, וו, 2ו, 4ו, 5ו, 6ו,

 7ו, 9ו

 8392 מוסדר חלק 20

 4ו84 מוסדר חלק 263, 283, 284 02ו

 8499 מוסדר חלק 29, 33, 36, ו30, 303

 הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול, ובמקרה של אי־התאמה בין רשימת הגושים וחלקי הגושים לבין המסומן

 בתשריט, יגבר המסומן בתשריט.

 מטרות התכנית:

 (ו) הרחבת דרך מס׳ 2;

 (2) התאמת מאפייני הדרך למהירות תכן שבין 00ו ל־0וו קמ״ש (בהתאם לקטעי הדרך);

 (3) שדרוג מחלפים קיימים ומתן פתרונות נגישות;

 (4) מתן פתרון סביבתי ליישובים הגובלים באמצעות התאמת תוואי הדרך ומיגון אקוסטי;

 (5) הסדרת מעברים להולכי רגל, רוכבי אופניים ובעלי חיים.

.www.moin.gov.il :הודעה זו מפורסמת באתר האינטרנט של משרד הפנים 

 כל המעוניין לעיין בתשריט הנלווה להודעה זו יכול למוצאו במשרדי הוועדות הרשומות להלן:

 (ו) הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות, רח׳ יפו 232, ת״ד 36078, ירושלים 94383, טל׳ 2666ו02-53, פקס׳ 02-5697997;

 (2) ארכיב המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, רח׳ קפלן 2, ת״ד 58ו6, ירושלים ו06ו9, טל׳ 556/646ו02-670, פקס׳ 633ו02-670;

 (3) הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שד׳ פל ים 5ו קריית הממשלה, חיפה, טל׳ 04-8633427, פקס׳ 04-8633432;

 (4) הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, רח׳ הרצל ו9, קריית הממשלה, קומה ג׳, רמלה, טל׳ 08-9788444, פקס׳

 8ו08-97884;

 (5) הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חדרה, רח׳ הלל יפה 9, ת״ד 6ו, חדרה 00ו38, טל׳ ו/04-6303300, פקס׳ 4ו04-63330;

 (6) הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה עמק חפר, מועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין 40250, טל׳ ו66ו09-898, פקס׳ -09

 9ו89877;

 (7) הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שומרון, רח׳ המייסדים 54, ת״ד 58, זכרון יעקב 30900, טל׳ 04-6305522, פקס׳ 04-6397765;

 (8) הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חוף הכרמל, מועצה אזורית חוף הכרמל, ד״נ חוף הכרמל 30860, טל׳ 5ו362ו04-8, פקס׳

 36295ו04-8.

 כ״ו באדר אי התשע״א (2 במרס 2011)

 (חמ 697—3)

 שוקי אמרני

 המנהל הכללי של משרד הפנים (בפועל)

 יושב ראש הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות

 הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית ותנאים למתן היתרים בתקופת ביניים מסי תת״ל / 38 -

 שדרוג כביש 65

 לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-965ו

, ובתוקף סמכותה לפי סעיף 78 לחוק האמור, מודיעה  בהתאם לסעיפים 76ג(ו) ו־77 לחוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-965וו

 בזה הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות (להלן - הוועדה) כי בישיבתה מיום י״ז בחשוון התשע״א (25

 באוקטובר 0ו20), החליטה על הכנת תכנית לתשתית לאומית מס׳ תת״ל 38 לשדרוג כביש 65 (להלן - התכנית), וכן החליטה בדבר

 תנאים למתן היתרי בנייה בתחום התכנית כמפורט להלן:

 (ו) לא יינתנו היתרי בנייה או שימוש, לרבות לתשתיות ודרכים, אלא באישור מתכנן הוועדה לתכנון ולבנייה;

 (2) על אף האמור בסעיף ו, ניתן לתת היתר ולבצע את העבודות האלה בלא צורך באישור מתכנן הוועדה לתכנון ולבנייה:

 (א) ביצוע עבודות תחזוקה של תשתיות או דרכים והקמת המפרידן במי עמי על פי תכנית ענ/436;

 (ב) הקמת מבנים חקלאיים קלים;

 (ג) ביצוע עבודות לצורך שיפור תנאים סניטריים במבנים קיימים, בלא חריגה מקווי הבניין;

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307; התשס״ט, עמי 82.
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 (3) תוקף התנאים יהיה למשך שנתיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות או עד למועד העברת התכנית להערות הוועדות

 המחוזיות ולהשגות הציבור או דחייתה, או עד שיבוטלו התנאים או שישונו, הכל לפי המוקדם מביניהם.

 תיאור התכנית: התכנית מציעה לשדרג את דרך מס׳ 65 בקטע שבין צומת גן שמואל במערב לאורחאן מגידו במזרח ולהתאימה

 למהירות נסיעה של 00ו קמ״ש.

 תחום התכנית: מרחבי תכנון מחוזיים צפון וחיפה; מרחבי תכנון מקומיים: שומרון, חדרה, מנשה-אלונה, יזרעאלים ועירון.

 רשימת הגושים וחלקות הכלולים בתכנית:

ן ב תכנון מקומי שומרו ח ר  מחוז חיפה - מ

 גוש סוג הגוש חלק/כל גוש חלקות בשלמותן חלקי חלקות

 7ו00ו מוסדר חלק 33, 46

 57ו, 56ו, 74ו, 75ו, 95ו, 8ו238-2, 285,

303 ,292-289 

 0073ו מוסדר חלק 83ו, 98ו, 202

 0077ו מוסדר חלק 43 ו, 8, 45, 47, 49, ו5, 53, 55, 57, 85

 0078ו מוסדר חלק ו3, 43 8, 6ו, 27, 29, 33, 36, 39, ו4, 45

 0080ו מוסדר חלק ו24

24 , ו ו  06ו0ו מוסדר חלק 7-

 07ו0ו מוסדר חלק 32, 55 9, 29-ו3, 37, 54

 38, 43, 44, 50-48, 52, 53, 55, 57, 75, 06ו, 07ו,

 2וו

 08ו0ו מוסדר חלק 45, ו5, 54, 74, 76, 08ו, 09ו, 3וו

 0וו0ו מוסדר חלק 24, 26 4-2, 4-8ו, 23, 25

 2וו0ו מוסדר חלק 5, 6, 8ו ו, 2, 4, 9-7, 3ו-6ו, 9ו

 3וו0ו מוסדר חלק 37 2, 2ו-5ו, 25, 26, 33, 35, 36

 4וו0ו מוסדר חלק ו, 0ו, וו, 53, 58

 7וו0ו מוסדר חלק 67 69, 84

 8וו0ו מוסדר חלק 5ו 7, 8, 2ו, 3ו, 6ו-8ו

 מרחב תכנון מקומי חדרה

 גוש סוג הגוש חלק/כל גוש חלקות בשלמותן חלקי חלקות

ו-4ו  7ו00ו מוסדר חלק 0ו 9, ו

 0022ו מוסדר חלק 9

 0023ו מוסדר חלק וו, 6ו, 22, 34, 38, 39, ו4

 0024ו מוסדר חלק ו, 5ו

ה נ ו ל א - ה ש נ  מרחב תכנון מקומי מ

 גוש סוג הגוש חלק/כל גוש חלקות בשלמותן חלקי חלקות

 0023ו מוסדר חלק 62 6ו-8ו, 42, 44, 46, 48, 60, ו6, 64, 67

 0077ו מוסדר חלק 44, ו8 59, ו6, 63, 65, 67, 82, 85

 0079ו מוסדר חלק 80 66, 68, 70, 72, 74, 76, 79
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 גוש סוג הגוש חלק/כל גוש חלקות בשלמותן חלקי חלקות

 45, 42ו, 63ו, 68ו, 74ו, 79ו, 94ו, 96ו, 225, 227, 229,

 ו23, 233, 235, 237, 239, 244, 249, ו25, 253, 255, 257,

 259, ו26, 263, 279-273

 0080ו מוסדר חלק 265

 06ו0ו מוסדר חלק 28, 29, 50

 4וו0ו מוסדר חלק 5ו 2ו-4ו, 6ו, 9ו, 20, 32, 33, 38-ו4, 58

 7וו0ו מוסדר חלק 69, 70, 72, 84

 56ו2ו מוסדר חלק 30, 33, 36, 39 ו2, 24, 27, 43, 47, 50, 54

 58ו2ו מוסדר חלק ו, 2, ו3

 59ו2ו מוסדר חלק 54 6ו, 23, 26-ו3, 39, ו4, 49-47, 53

 60ו2ו מוסדר חלק 53, 55, 57, 58 23, 24, 27, 49, 54, 56

 2230ו מוסדר חלק 4ו, 5ו

 2234ו מוסדר חלק 8ו, 28

 2236ו מוסדר חלק 7ו 6ו, 23

 20365 מוסדר חלק ו, 9

ב תכנון מקומי עירון ח ר  מ

 גוש סוג הגוש חלק/כל גוש חלקות בשלמותן חלקי חלקות

 7ו, 8ו, 22-20, 25, 27, 29, ו3, 33, 34, 39-36,

 ו4, 45-43

 53ו2ו מוסדר חלק 23, 24, 26, 28, 30, 32, 40, 42

 54ו2ו מוסדר חלק 42, 43 8ו-40, 46-44

 55ו2ו מוסדר חלק 0ו, 3ו-5ו, 7ו, 20 ו, 9-4, וו, 2ו, 6ו, 8ו, 9ו, ו2, 23, 24

 5ו, 7ו, 23, 26, 29, ו3, 32, 40, ו4, 45, 48, 49,

 52, 53, 55, 56, 58, 59, ו6

 56ו2ו מוסדר חלק 34, 35, 37, 38, 42, 46, ו5, 60

 57ו2ו מוסדר חלק 35, 36, ו4, 42, 46 34-24, 40-37, 43, 45

 58ו2ו מוסדר חלק 2

 64ו2ו מוסדר חלק 35-33, 38, 40, 48 28, 29, ו3, 32, 37, 39, 43, 46, 47

 ו, 3, 5, 7, 2-9ו, 5ו, 6ו, 8ו, 9ו, 24, 29-27,
67 ,65 ,64 

 65ו2ו מוסדר חלק 66

 70ו2ו מוסדר חלק 28, 29, 33, 36, 40, 47

 ו7ו2ו מוסדר חלק 6, 8, 0ו, 2ו, 25

 20286 מוסדר חלק 2, 9 ו, 3

 20293 מוסדר חלק 8ו, 9ו 6

 20300 מוסדר חלק 42, 43 39-ו4, 53-44

 20302 מוסדר חלק 36, 37 26-24, 34, 35

 20303 מוסדר חלק 2 ו, 3, 9, 27-25

 20305 מוסדר חלק ו, 23 6-2

 2ו203 מוסדר חלק 6ו-8ו, 28 ו, 8-5, 5ו, 9ו-ו2, 24, 26, 29-ו3

 3ו203 מוסדר חלק 3ו, 4ו, 53 ו, 3, 8, 9, 2ו, 5ו-8ו, 24, 25, 52
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 גוש סוג הגוש חלק/כל גוש חלקות בשלמותן חלקי חלקות

 4ו203 מוסדר חלק 47, 82 39-35, ו43-4, 46, 48, 86-83, 90, 94

 5ו203 מוסדר חלק 3, 4, 2ו, 3ו, ו27-2, 30

 20324 מוסדר חלק 27-25, ו3

 20325 מוסדר חלק ו2, 29-27, 32, 33

 20337 מוסדר חלק ו-3, וו, 2ו, 4ו, 46-42 4, 0ו, 3ו, 5ו, ו3, 32 ,ו4, 47, 48

 ו, 5, 6, וו, 3ו, 6ו, 7ו, 20, ו2, 24, 26, 28,

37 ,36 

 20339 מוסדר חלק 4-2, 8ו, 9ו, 22, 23, 43-38

 20340 מוסדר חלק 52, ו6

 20350 מוסדר חלק 2-6ו, 27, 38-35, ו4

 8ו, 9ו, ו23-2, 25, 26, 30, ו3, 33, 34,

 ו43-4, 45

 20424 מוסדר חלק 24, 29-27, 44

 20425 מוסדר חלק ו2, 28-24

 ו, 3, 8, 0ו, וו, 7ו, 9ו, ו2, 25, 29, 30, 32, 35,
60 ,57-50 ,48 ,45 ,42 ,40 ,38 ,37 

 8ו, 22, 23, 28-26, 33, 34, 36, 43, 44,
58 ,47 ,46 

 20426 מוסדר חלק

ן - מרחב תכנון מקומי יזרעאלים  מחוז הצפו

 גוש סוג הגוש חלק/כל גוש חלקות בשלמותן חלקי חלקות

 20284 מוסדר חלק 24, 47

 20285 מוסדר חלק 6, 8, 0ו, וו

 20286 מוסדר חלק ו

 20287 מוסדר חלק 9 6, 7, 0ו, 8ו

 20288 מוסדר חלק 29 30, ו3, 33, 37

 20293 מוסדר חלק 4, 5

 20359 מוסדר חלק 20, 28, ו3, 35

 הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול; במקרה של אי־התאמה בין רשימת הגושים וחלקי הגושים לבין המסומן

 בתשריט יגבר המסומן בתשריט.

 מטרות התכנית:

 שדרוג והרחבת דרך מס׳ 65 לדרך מהירה בקטע שבין צומת גן שמואל לאורחאן מגידו, על ידי:

 (ו) תוספת נתיב שלישי לכל כיוון;

 (2) ביטול צמתים ופניות שמאליות והקמת מפרידנים במקומם;

 (3) שיפורים ברדיוסים אופקיים ואנכיים כדי לעמוד בתקני בטיחות;

 (4) מתן פתרון לבעיות ניקוז לאורך תוואי הדרך;

 (5) הקמת מעברים אקולוגיים לאורך הדרך.
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 כל מעוניין לעיין בתשריט הנלווה להודעה זו יכול למוצאו במשרדי הוועדות הרשומות להלן:

 (ו) הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות, רח׳ יפו 232 , ת״ד 36078, ירושלים 94383, טל׳ 2666ו02-53, פקס׳

;02-5697997 

 (2) ארכיב המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, רח׳ קפלן 2, ת״ד 58ו6 ירושלים ו06ו9, טל׳ 556/646ו02-670, פקס׳ 633ו02-670;

 (3) הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שד׳ פל ים 5ו, קריית הממשלה, חיפה, טל׳ 04-8633427, פקס׳ 04-8633432;

 (4) הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, קריית הממשלה, ת״ד 595, נצרת עילית 05ו7ו, טל׳ 04-6508508, פקס׳ 04-6508560;

 (5) הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חדרה, רח׳ הלל יפה 9, ת״ד 6ו, חדרה 00ו38, טל׳ ו/04-6303300, פקס׳ 4ו04-63330;

 (6) הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מנשה-אלונה, מרכז אזורים מנשה, ד״נ חפר 37845, טל׳ 77307ו04-6, פקס׳ 77398ו04-6;

 (7) הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שומרון, רח׳ המייסדים 54, ת״ד 58, זכרון יעקב 30900, טל׳ 04-6305522, פקס׳ 04-6397765;

 (8) הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה יזרעאלים, קיבוץ מזרע; כתובת דואר: יזרעאלים, ת״ד 90000, עפולה 20ו8ו, טל׳ 04-6429660,

 פקס׳ ו04-642507;

 (9) הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה עירון, עפולה 2255, מיקוד 22ו8ו, טל׳ 789ו04-635, פקס׳ 04-6358293 .

 כ״ז בשבט התשע״א (1 בפברואר 2011)

 (חמ 697—3)

ן בן עמי  אמנו

 ממלא מקום המנהל הכללי של משרד הפנים

 יושב ראש הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות

 הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

 הודעה לפי סעיף 19

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 943ו,

 ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-965ו

, ובהתאם לתכנית מפורטת מס׳ מד/4/8 (להלן  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו־90ו לחוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-965וו

- התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5865, התשס״ט, עמ׳ 325, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון

 ולבנייה מודיעין (להלן - הוועדה), בהתאם לסעיף 9ו לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) 943ו2 (להלן - הפקודה), כי הקרקע

 המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה בילקוט הפרסומים 5977, התשס״ט, עמ׳ 4946,

 תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית מודיעין מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 תוספת

 שטח חלקה שטח להפקעה סה״כ שטח

 חלקי חלקה בדונם מס׳ להפקעה לפי תב״ע בדונם להפקעה בדונם

 6 9.792ו3 ו-6 מד/4/8 6.047 2ו9.0

 6-2 מד/8 2.965

 7 5ו0.ו3 ו-70 מד/8 086.ו 0ו6.ו

 70-2 מד/8 0.524

 8 489.997 ו-8 מד/8 30.208 03.258ו

 8-2 מד/8 39.677

 8-3 מד/8 33.058

 8-4 מד/8 0.220

 8-5 מד/4/8 0.095

 0ו 783.וו ו-0ו מד/4/8 0.592 86ו.3

 0-2ו מד/8 634.ו

 0-3ו מד/8 0.960

 גוש

 08ו5

 ו ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 2 ע״ר 943ו, תוס׳ ו, עמ׳ 32.
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 שטח חלקה שטח להפקעה סה״כ שטח

 גוש חלקי חלקה בדונם מס׳ להפקעה לפי תב״ע בדונם להפקעה בדונם

 4ו 986.ו07,ו ו-4ו מד/8 7.079ו ו56.52ו

 4-2ו מד/8 7.888ו

 4-3ו מד/8 3.250

 4-4ו מד/8 3.552

 4-5ו מד/8 3.693ו

 4-6ו מד/8 4.832ו

 4-7ו מד/8 0.796

 4-8ו מד/8 5.658

 4-9ו מד/8 26.427

 0ו-4ו מד/8 ו4ו.29

 וו-4ו מד/8 3וו.2ו

 2ו-4ו מד/8 2.092ו

 20 738.086 ו-20 מד/8 7ו2.9 7ו2.9

 24 43.789 ו-24 מד/8 3.409 764.וו

 24-2 מד/8 8.355

 25 69ו.36 ו-25 מד/8 977.וו ו22.9

 25-2 מד/8 0.933ו

 26 4ו58.4 ו-26 מד/8 9.992 22.224

 26-2 מד/8 2.232ו

 5300 2 60ו.442 ו-2 מד/8 0ו7.6ו 27.470

 2-2 מד/8 9.860

 5750 7 חלקה 7.959ו ו-7 מד/8 406.ו 4.725

 בשלמותה 7-2 מד/8 9ו3.3

 9 חלקה 3.690 ו-9 מד/8 0.297 0.628

 בשלמותה 9-2 מד/8 ו0.33

 3ו 650.859 ו-3ו מד/8 4.837ו 35.979

 3-2ו מד/8 42ו.ו2

 5890 37 30.032 ו-37 מד/4/8 ו7ו.2 ו7ו.2

 44 4.548ו ו-44 מד/4/8 0.430 0.430

 העתקי התכנית נמצאים במשרדי הוועדה המיוחדת, רח׳ תלתן ו, מודיעין, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בשעות העבודה

 הרגילות.

 כ״ט בתמוז התש״ע (וו ביולי 0ו20)

 (חמ 3-4)

 חיים ביבס

 יושב ראש הוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה מודיעין מכבים רעות

 16 ילקוט הפרסומים 6222, וי בניסן התשע״א, 10.4.2011



 הודעה לפי סעיף 19

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 943ו,

 ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-965ו

, ובהתאם לתכנית מס׳ 3/מק/79ו2, ו  (ו) בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו־90ו לחוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-965ו

 שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5962, התשס״ט, עמ׳ ו430, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון

 ולבנייה אשדוד (להלן - הוועדה), בהתאם לסעיף 9ו לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 943ו2 (להלן - הפקודה),

 כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמו הודעות לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה בילקוט

 הפרסומים ו4ו6, התשע״א, עמ׳ 293 ובילקוט הפרסומים 80ו6, התש״ע, עמ׳ 842ו, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של

 הוועדה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 (2) תיאור הקרקע -

 חטיבת הקרקע באשדוד רובע הקריה מע״ר דרום.

 גוש חלקי חלקה מס׳ מגרש שטח במ״ר ייעוד

 9ו20 33, 35 מצ-5 6,000 שטח לבנייני ציבור

 2072 60, ו6

 2072 60 מצ-6 2,000

 2072 60, ו6 מצ-7 5,000

 2072 60, ו6 מצ-8 5,000

 2072 60, ו6 מצ-9 27,000

 2304 ו

 2020 38 (לשעבר ח״ח 34)

 2072 60, ו6 צפ-9 786 שטח ציבורי פתוח

 2072 ו6 צפ-0ו 749,ו

 2304 ו

 9ו20 33

ו 582 ו - פ  9ו20 35 צ

 9ו20 35 צפ-4ו 420

60 2072 

 9ו20 35 צפ-5ו 5,754

 2072 ו6

 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה, בניין עיריית אשדוד, הקריה, רח׳ הגדוד העברי, אשדוד, וכל מעוניין רשאי לעיין בו

 בשעות העבודה הרגילות.

 כ״ו באדר ב׳ התשע״א (2 במרס וו20)

 (חמ 3-4)

 יחיאל לסרי

 יושב ראש הוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה אשדוד

 ו ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 2 ע״ר 943ו, תוס׳ ו, עמ׳ 32.
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 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 מסי 7178

 שם התכנית: הרחבת מלון קיים - מלון גלוריה,

 רח׳ הלטינים, העיר העתיקה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי 78ו7,

 שינוי לתכנית עמ/ 9.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רח׳ הלטינים.

 העיר העתיקה. המקום הידוע כמלון גלוריה. שטח שבין קואורדינטות

 אורך 0ו6/ו680-22/ו22, לבין קואורדינטות רוחב 560/ו670-63/ו63.

 הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד שטח מסחרי

 לשטח למלונאות ונופש. ב. קביעת הבינוי הזה בשטח:

 ו) מבנה אי: ו. בקומת מפלס בית דימיטריוס השלמת הקומה.

 2. בקומה א׳, תוספת קומה. 2) מבנה בי: ו. בקומת מפלס רח׳

 הלטינים קירוי חצר. 2. בקומת גג, השלמת קומה. 3. תוספת

 מדרגות חירום. 4. תוספת גשר המקשר בין מבנה א׳ למבנה

 בי. כל האמור לעיל לשם הרחבת מלון קיים בשטח ובהתאם

 לנספח הבינוי. ג. קביעת קווי בניין חדשים לבניה כאמור.

 ד. הגדלת שטחי הבניה המרביים בשטח. ה. הגדלת מסי קומות

 מרבי. ו. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה

 בשטח. ז. קביעת הוראות בגין חזית מסחרית. ח. קביעת הוראות

 בגין מבנה להריסה. ט. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק,

 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של

 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי

 הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רחי שלומציון

 המלכה ו, ירושלים 0ו0ו9, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות

 יומצא למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים,

 כיכר ספרא ו, ירושלים, טלי וו02-62968.

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 9012/ א

 שם התכנית: הרחבת יח״ד קיימות ותוספת 2 יח״ד,

 רח׳ צפניה, שכ׳ כרם אברהם

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

ן והבנייה, ו  הודעות לפי חוק התכנ

 התשכ״ה-1965

 מחוז ירושלים

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 5541/ א

 שם התכנית: תוספת 3 יח״ד ו-2 קומות לבניין

 מגורים, רח׳ ברכה צפירה, שכ׳ רמת שרת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת

 מס׳ ו554/ א, שינוי לתכנית ו554, ביטול לתכנית 62, כפיפות

 לתכנית 66ו5/ ב.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רח׳ צפירה

 ברכה. שכונת רמת שרת. קואורדינטה 7/775ו2 ^ קואורדינטה

 629/240 ¥. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 גושים וחלקות: גוש: 93ו30, חלקה במלואה: 90.

 מטרת התכנית: ו. תוספת 3 יח״ד, הרחבת קומות קיימות

 ותוספת 2 קומות חדשות לבניין מגורים מאושר בן 3 קומות

 מעל קומת חניון.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד שטח מאזור

 מגורים 2 מיוחד לאזור מגורים גו. ב. קביעת בינוי בעבור

 תוספת 2 קומות חדשות והרחבת קומות הקיימות. ג. קביעת

 שטחי בניה מרביים בהיקף של 2,303.62 מ״ר, מהם 438.64,ו מ״ר

 שטחים עיקריים ו־864.98 שטחי שירות. ד. שינוי קווי הבניין

 וקביעת קווי בניין חדשים. ה. קביעת מס׳ יח״ד המותרות

 בשטח ל־9 יח״ד. ו. קביעת מס׳ קומות ל־6 קומות, מתוכן

 קומה ו מתחת למפלס ±0.00 ו־5 קומות במפלס ±0.00 ומעליו.

 ז. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. ח. קביעת תנאים למתן

 היתר בניה בשטח.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי

 התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק, רשאי להגיש

 התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז ירושלים, רח׳ שלומציון המלכה ו, ירושלים 0ו0ו9,

 טל׳ 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, כיכר ספרא ו, ירושלים,

 טל׳ וו02-62968.

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.
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 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רח׳

 ששת הימים 46. שכונת גבעת המבתר. קואורדינטה

 75ו/222^ קואורדינטה ¥624/550. הכל לפי הגבולות

 המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: גוש: 30657,

 חלקה במלואה: 45.

 מטרת התכנית: תוספת לשם הרחבת 2 יח״ד קיימות בבניין

 דו־משפחתי.

 עיקרי הוראות התכנית: ו. שינוי במערך ייעודי הקרקע

 כמפורט להלן: א. שינוי ייעוד מאזור מגורים 5 מיוחד לאזור

 מגורים א׳. ב. קביעת בינוי להרחבה וסגירת מרפסות קיימות

 בקומות קרקע ובקומה א׳ לשם הרחבת יח״ד קיימות. ג. הגדלת

 שטחי הבניה בשטח וקביעתם ל־655.87 מ״ר, מתוכם 598.72 מ״ר

 שטחים עיקריים ו־5ו.57 מ״ר שטחי שירות. ד. קביעת הוראות

 בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה. ה. קביעת הוראות בגין

 מבנה, גדרות ומדרגות להריסה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על

 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה

 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח׳ שלומציון

 המלכה ו, ירושלים 0ו0ו9, טל׳ 02-6290222. העתק ההתנגדות

 יומצא למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים,

 כיכר ספרא ו, ירושלים, טל׳ וו02-62968.

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 12541

 שם התכנית: תוספת 2 קומות ו-8 יח״ד על גבי בניין

 מסחרי קיים, רח׳ שמעון חכם 7, תל ארזה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת

 מס׳ ו254ו, שינוי לתכניות 38וו/ א, 38וו, ביטול לתכנית 62,

 כפיפות לתכניות 66ו5/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רח׳ הרב

 שמעון חכם 7. שכ׳ תל ארזה, בסמוך לרח׳ הרב מאיר בר אילן.

 ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ 2ו90/ א, ביטול לתכנית 62, כפיפות לתכניות

 66ו5/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רח׳ צפניה

 44. שכונת כרם אברהם. קואורדינטה 0ו220/5 ^ קואורדינטה

 ¥633/220. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 גושים וחלקות: גוש: 30082, חלקה במלואה: 20.

 מטרת התכנית: א. תוספת בחזית מזרחית בעבור הרחבת

 יח״ד קיימות. ב. תוספת קומה ועליית גג בעבור תוספת 2 יח״ד

 חדשות.

 עיקרי הוראות התכנית: ו. שינוי במערך ייעודי הקרקע

 מאזור מגורים 3 לאזור מגורים ב׳. 2. קביעת בינוי לתוספות

 בניה כמפורט להלן: א. קביעת בינוי להרחבות יח״ד קיימות

 בחזית מזרחית, בהתאם לנספח הבינוי. ב. קביעת בינוי לתוספת

 קומה ועליית גג בעבור בניית 2 יח״ד חדשות, בהתאם לנספח

 הבינוי. 3. קביעת קווי בניין לבניה, כאמור. 4. הגדלת שטחי

 הבניה בשטח וקביעתם ל־ו82 מ״ר (מתוכם 769 מ״ר שטחים

 עיקריים ו־52 מ״ר שטחי שירות). 5. קביעת שלבי ביצוע למימוש

 התכנית, כאמור. 6. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן

 היתר בניה בשטח. 7. קביעת הוראות בגין עצים לשימור ועצים

 לעקירה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי

 התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק, רשאי להגיש

 התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז ירושלים, רח׳ שלומציון המלכה ו, ירושלים 0ו0ו9,

 טל׳ 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, כיכר ספרא ו, ירושלים,

 טל׳ וו02-62968.

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),התשמ״ט-989ו.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 12218

 שם התכנית: תוספות בניה לבית מסי 46

 ברחי ששת הימים, גבעת המבתר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,

 התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת מס׳

 8ו22ו, ביטול לתכניות 420ו, 424ו, 62, כפיפות לתכנית 66ו/ ב.
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 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד מאזור מגורים 5

 לאזור מגורים ג2. ב. קביעת חזית מסחרית על רח׳ יוסי בן יועזר.

 ג. שינוי ייעוד מאזור מגורים 5 לדרך. ד. קביעת בינוי לבניין

 חדש בן 6 קומות מעל מפלס ±0.00 וקומה אחת מתחתיו,

 כמו כן בבניין 3 קומות חניה ומחסנים תת־קרקעיים, הכל

 בהתאם לנספח הבינוי. ה. קביעת היקף שטחי הבניה

 ל־3.וו3,7 מ״ר, מתוכם 36ו מ״ר למסחר, 626.3,ו מ״ר שטחים

 עיקריים ו־949,ו מ״ר שטחי שירות. ו. קביעת קווי בניין חדשים.

 ז. קביעת מס׳ יחידות דיור ל־6ו. ח. קביעת השימושים

 המותרים כאמור. ט. קביעת תנאים למתן היתר. י. קביעת

 הוראות בגין מבנים ו/או גדרות להריסה. יא. קביעת הוראות

 בגין עץ לעקירה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי

 התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק, רשאי להגיש

 התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז ירושלים, רח׳ שלומציון המלכה ו, ירושלים 0ו0ו9,

 טל׳ 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, כיכר ספרא ו, ירושלים,

 טל׳ וו02-62968.

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 13347

 שם התכנית: הרחבות דיור ברחי שערי תורה 11, שכי

 בית וגן

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת

 מס׳ 3347ו, שינוי לתכנית 042ו, ביטול לתכנית 62, כפיפות

 לתכניות 66ו5/ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רח׳ שערי

 תורה וו. שכונת בית וגן. קואורדינטה 630/275 ^ קואורדינטה

 7/450ו2 ¥. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 גושים וחלקות: גוש: 30342, חלקה במלואה: 23ו.

 מטרת התכנית: תוספות בניה להרחבות דיור.

 עיקרי הוראות התכנית: ו. שינוי במערך ייעודי הקרקע

 מאזור מגורים ו לאזור מגורים ב׳. 2. קביעת בינוי לתוספות

 בניה להרחבות דיור בכל המפלסים ולתוספת קומה על הגג

 לשם הרחבת 2 יח״ד בקומה ב׳ העליונה, הכל בהתאם לנספח

 הבינוי. 3. קביעת קווי בניין לבניה, כאמור. 4. הגדלת שטחי

 הבניה בשטח וקביעתם ל־948.70 מ״ר (מתוכם 54.ו77 מ״ר

 קואורדינטה מערב מזרח 220/790 ¥, קואורדינטה דרום צפון

̂ הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.  633/640 

 גושים וחלקות: גוש: 04ו30, חלקה במלואה: ו8.

 מטרת התכנית: תוספת 2 קומות לשם יצירת 8 יח״ד המיועדות

 למגורים על גבי בניין מסחרי קיים הכולל מרתף וקומת קרקע ברח׳

 שמעון חכם 7, שכ׳ תל ארזה.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי במערך ייעודי הקרקע

 מאזור מגורים 3 לאזור מגורים ומסחר, קביעת שימושים

 למסחר בקומת קרקע, מרתף ומגורים בשתי הקומות העליונות.

 ב. קביעת קווי בניין לבניין. ג. קביעת מס׳ יחידות הדיור ל־8

 יח״ד. ד. הגדלת שטחי הבניה בשטח וקביעתם ל־359,ו מ״ר

 (מתוכם 852 מ״ר שטחים עיקריים ו־507 מ״ר שטחי שירות).

 ה. הגדלת מס׳ הקומות המאושרות מ־3 קומות ל־3 קומות +

 מרתף. ו. קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבניה כאמור.

 ז. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.

 ח. קביעת הוראות בדבר מבנים להריסה. ט. קביעת הוראות

 בגין עץ לשימור.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח׳ שלומציון המלכה ו, ירושלים

 0ו0ו9, טל׳ 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי

 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, כיכר ספרא ו,

 ירושלים, טל׳ וו02-62968.

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 12884

 שם התכנית: הקמת מבנה מגורים חדש בן 6 קומות

 ו-16 יח״ד, רחי יוסי בן יועזר, שכונת קטמון א1

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת

 מס׳ 2884ו, ביטול לתכנית 62, כפיפות לתכניות 66ו5/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רח׳ יוסי בן

 יועזר וא. שכונת קטמון או. קואורדינטה 9/900ו2 ^ קואורדינטה

 629/325 ¥. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 73ו30. חלקה במלואה: ו.

 מטרת התכנית: הקמת מבנה מגורים חדש בן 6 קומות מעל

 מפלס ±0.00 וקומה אחת מתחתיו. הבניין כולל: מסחר בקומת

 הקרקע, 6ו יח״ד ו־3 קומות חניה ומחסנים תת־קרקעיים.
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 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על

 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה

 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח׳ שלומציון המלכה

 ו, ירושלים 0ו0ו9, טל׳ 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא

 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, כיכר

 ספרא ו, ירושלים, טל׳ וו02-62968.

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
 מפורטת מסי 13588

 שם התכנית: הקמת מבנה מגורים חדש בן 4 קומות
 מעל קומת חניה, 8 יח״ד, ראס אל עמוד

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת
 מס׳ 3588ו, שינוי לתכנית 2668, ביטול לתכנית 62, כפיפות

 לתכניות 66ו5/ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רח׳ ראס
 אל עמוד. קואורדינטה 222/000 ^ קואורדינטה 630/550 ¥.
 הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים

 וחלקות: גושים בחלקיות: 29987.

 מטרת התכנית: הקמת מבנה מגורים חדש.

 עיקרי הוראות התכנית: ו. שינוי ייעוד של שטח אזור
 מגורים 5 מיוחד לאזור מגורים ב׳. 2. קביעת הוראות בינוי

 ופיתוח למבנה מגורים אחד בן 4 קומות מעל קומת חניה.
 3. קביעת מס׳ יחידות הדיור המרבי ל־8. 4. הגדרת שטחי

 הבניה המרביים וקביעתם ל־ו93 מ״ר, מתוכם 865 מ״ר שטחים
 עיקריים ו־66 מ״ר שטחי שירות. 5. קביעת הוראות בדבר

 קווי בניין לבניה. 6. קביעת הוראות בדבר אלמנטים להריסה.
 7. קביעת תנאים להוצאת היתר בניה. 8. קביעת הוראות בגין

 עצים להעתקה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק,

 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של

 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי

 הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח׳ שלומציון

 המלכה ו, ירושלים 0ו0ו9, טל׳ 02-6290222. העתק ההתנגדות

 יומצא למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים,

 כיכר ספרא ו, ירושלים, טל׳ וו02-62968.

 שטחים עיקריים ו־6ו.77ו מ״ר שטחי שירות). 5. קביעת שלבי

 ביצוע להקמת תוספות הבניה, כאמור. 6. קביעת הוראות בינוי

 וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח. 7. קביעת הוראות בגין

 תוספת בניה להריסה. 8. קביעת הוראות בגין עצים לשימור.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי

 התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק, רשאי להגיש

 התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז ירושלים, רח׳ שלומציון המלכה ו, ירושלים 0ו0ו9,

 טל׳ 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, כיכר ספרא ו, ירושלים,

 טל׳ וו02-62968.

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 13452

 שם התכנית: תוספת 2 קומות ו־2 יח״ד בבניין מאושר

 בשכונת א־טור

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת

 מס׳ 3452ו, שינוי לתכנית 3085, ביטול לתכנית 62, כפיפות

 לתכניות 66ו5/ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רח׳

 א־טור. קואורדינטה 223/400^ קואורדינטה 525/ו¥63. הכל

 לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית לתוספת 2 קומות

 מעל בניין מאושר בן 2 קומות, והוספת 2 יח״ד.

 עיקרי הוראות התכנית: ו. שינוי ייעוד שטח ממגורים

 5 מיוחד למגורים ב׳. 2. קביעת הבינויים האלה בשטח:

 א. תוספת בניה בקומת מסד (מפלס 0.00) ובקומה א׳ (מפלס

 5.60+) לשם הרחבת יח״ד קיימות. ב. תוספת 2 קומות ב׳ + ג׳

 (מפלס 8.60+ ומפלס 60.וו+) מעל הבניין הקיים לשם תוספת

 2 יח״ד חדשות. הכל בהתאם לנספח הבינוי (נספח מס׳ ו).

 3. הגדלת שטחי הבניה המרביים ל־3.6ו6 מ״ר, מתוכם 567

 מ״ר שטחים עיקריים ו־46.6 מ״ר שטחי עזר. 4. הגדלת מס׳

 הקומות מ־3 קומות ל־5 קומות. 5. קביעת קווי בניין חדשים

 לתוספת בניה. 6. קביעת הוראות בגין מחסנים וגדרות להריסה.

 7. קביעת הוראות בינוי ופיתוח ותנאים למתן היתר. 8. קביעת

 שלבי ביצוע למימוש התכנית. 9. הגדלת מס׳ יח״ד מ־3 ל־5

 יח״ד.
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 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 3078/ א

 שם התכנית: תוספת יח״ד חדשה, תוספת מעלית

 ותוספת בניה בקומת מרתף, רחי נחמיה 4, כרם אברהם

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 ברמה מפורטת מס׳ 3078/ א, שינוי לתכנית 358ו, ביטול לתכנית

 62, כפיפות לתכניות 66ו5/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רח׳

 נחמיה 4. שכונת כרם אברהם. קואורדינטה 633/325 ^

 קואורדינטה 5ו220/5 ¥. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט

 בקו כחול. גושים וחלקות: גוש: 30084, חלקה במלואה: 5ו.

 מטרת התכנית: הוספת יחידת דיור חדשה במפלס 8.92+,

 תוספת בניה בקומת המרתף במפלס 3.40- ותוספת מעלית לכל

 הבניין בבניין ברח׳ נחמיה 4, כרם אברהם.

 עיקרי הוראות התכנית: ו. שינוי ייעוד מאזור מגורים

 3 למגורים ב׳. 2. קביעת קווי בניין לבניה, כאמור. 3. הגדלת

 שטחי הבניה בשטח וקביעתם ל־555.87 מ״ר (מתוכם 544.80 מ״ר

 שטחים עיקריים ו־07.וו מ״ר שטחי שירות). 4. קביעת שלבי

 ביצוע להקמת תוספות הבניה, כאמור. 5. קביעת הוראות בינוי

 וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח. 6. קביעת מס׳ יח״ד

 מ־5 ל־6. 7. תוספת קומה ותוספת גג רעפים שאינו בשימוש

 למגורים לבניין הקיים. 8. קביעת הוראות בגין מבנים להריסה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 0ו7/09/20ו ובילקוט הפרסומים 47ו6, התשע״א, עמ׳ 456,

 בתאריך 0ו0/20ו/ו2.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח׳ שלומציון המלכה ו, ירושלים

 0ו0ו9, טל׳ 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה ירושלים, כיכר ספרא ו, ירושלים, טל׳ וו02-62968, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 7111

 שם התכנית: תוספת בינוי ו-4 יח״ד לשני בניינים

 באבו טור

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 ברמה מפורטת מס׳ ווו7, שינוי לתכנית 864ו/ א, ביטול לתכנית

 62, כפיפות לתכניות 66ו5/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים

 בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 13651

 שם התכנית: תוספת בינוי לבית דו-משפחתי לשם

 הרחבת דיור, רחי דרך החורש 67, רמות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מס׳ ו365ו, ביטול לתכנית 2644, כפיפות לתכניות

 66ו5/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רח׳ דרך

 החורש 67. שכונת רמות. קואורדינטה 9/050ו2 ^ קואורדינטה

 634/975 ¥. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 גושים וחלקות: גוש: 30726, חלקה במלואה: 55.

 מטרת התכנית: תוספת בינוי לבית דו־משפחתי.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד מאזור מגורים 5

 מיוחד לאזור מגורים א׳. ב. הגדלת מס׳ הקומות המרבי למגורים

 מ־2 קומות ל־2 קומות מעל קומת מקלט + קומת גג רעפים.

 ג. קביעת הוראות בגין תוספת בינוי במפלסים ±0.00, 0.06-,

 2.89+, 6.29, 3.34+. ד. קביעת שטחי בניה וקביעתם ל־465.53 מ״ר,

 מתוכם ו429.3 מ״ר עיקרי ושל 36.22 מ״ר שטחי שירות. ה. קביעת

 תנאים למתן היתר בניה. ו. קביעת הוראות בגין מבנה ומדרגות

 להריסה. ז. בניית גדר אבן מפרידה בין שני הבתים. ח. קביעת

 קווי בניין. ט. קביעת השימוש למגורים בלבד.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק,

 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של

 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי

 הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח׳ שלומציון

 המלכה ו, ירושלים 0ו0ו9, טל׳ 02-6290222. העתק ההתנגדות

 יומצא למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים,

 כיכר ספרא ו, ירושלים, טל׳ וו02-62968.

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.
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 מטרת התכנית: הרחבת יח״ד קיימת בלא שינוי בקווי

 הבניין ובלא שינוי בגובה הבניין.

 עיקרי הוראות התכנית: ו. שינוי במערך יעודי הקרקע

 מאזור מגורים 5 מיוחד לאזור מגורים א׳. 2. קביעת בינוי

 לתוספות בניה כמפורט להלן: קביעת בינוי בקומת מרתף במפלס

 2.50- לשם הרחבת יחידת דיור קיימת בקומה שמעליה. 3.

 קביעת קווי בניין לבניה, כאמור. 4. הגדלת שטחי הבניה בשטח

 וקביעתם ל־07.ו33 מ״ר, מתוכם 92.ו30 מ״ר שטחים עיקריים

 ו־5ו.29 מ״ר שטחי שירות. 5. קביעת הוראות בגין מילוי ואטימת

 החלל שמתחת לחניה. 6. קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות

 הבניה, כאמור. 7. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן

 היתר בניה בשטח.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 0ו05/03/20 ובילקוט הפרסומים 6068, התש״ע, עמ׳ 48ו2,

 בתאריך 0ו07/03/20.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח׳ שלומציון המלכה ו, ירושלים

 0ו0ו9, טל׳ 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה ירושלים, כיכר ספרא ו, ירושלים, טל׳ וו02-62968, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 11920

 שם התכנית: הכשרת בניין קיים ותוספת קומה ו-3

 יח״ד, שכונת אום ליסון

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 ברמה מפורטת מס׳ 920וו, שינוי לתכנית 2683/ א, כפיפות

 לתכניות 66ו5/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רח׳

 אום ליסון. קואורדינטה 223/425 ^ קואורדינטה 627/050 ¥.

 הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות:

 רישום בשטח לא מוסדר: גוש: 30795, חלקה במלואה: ו.

 מטרת התכנית: הכשרת בניין קיים ותוספת קומה באום

 ליסון.

 עיקרי הוראות התכנית: ו. שינוי ייעוד ממגורים 6 למגורים

 א׳ ודרך. 2. קביעת הוראות בינוי ופיתוח. 3. קביעת שלבי

 ביצוע. 4. קביעת קווי בניין מרביים חדשים. 5. הגדלת מס׳

 הקומות המרבי מ־2 קומות ל־3 קומות. 6. קביעת גובה מרבי

 ל־3.52ו מ׳. 7. קביעת שטחי הבניה המרביים לסך הכל של הבניין

 ל־0.02ו8 מ״ר, מתוכם 780.02 מ״ר שטח עיקרי ו־30 מ״ר שטח

 שירות. 8. קביעת הוראות בגין חניה עילית. 9. הגדלת מס׳ יח״ד

 מ־3 יח״ד ל־6 יח״ד.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 0ו6/07/20ו ובילקוט הפרסומים 6וו6, התש״ע, עמ׳ 7ו42,

 בתאריך 0ו05/08/20.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. שכונת

 אבו טור. קואורדינטה 630/475 ¥, קואורדינטה 00ו/222 ^ הכל

 לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות:

 רישום בשטח לא מוסדר: גוש: 29985, חלקה במלואה: 2ו.

 מטרת התכנית: תכנית בינוי ו־4 יח״ד לשני בניינים באבו טור.

 עיקרי הוראות התכנית: ו. שינוי במערך ייעודי הקרקע

 מאזור מגורים 5 לאזור מגורים א׳. 2. קביעת בינוי לתוספות

 בניה בבניינים ו ו־2: בבניין ו: תוספת מדרגות בקומת

 קרקע (מפלס 0ו.689) שטח של התוספת 9.04ו מ״ר, תוספת

 קומה (במפלס 692.60) לשם תוספת יח״ד חדשה בשטח של

 48.60ו מ״ר, תוספת קומה (במפלס 695.60) לשם תוספת יח״ד

 חדשה בשטח של 48.60ו מ״ר. בבניין 2: הרחבת יח״ד קיימת

 בקומת הקרקע (במפלס 688.00) שטח הרחבה 34.97 מ״ר

 תוספת קומה במפלס 00.ו69 לשם תוספת יח״ד חדשה בשטח

 של 7ו.36ו מ״ר, תוספת קומה במפלס 694.00 לשם תוספת

 יח״ד חדשה בשטח של 37.ווו מ״ר. כל האמור לעיל בהתאם

 לנספח הבינוי. 3. קביעת קווי בניין לבניה, כאמור. 4. הגדלת

 שטחי הבניה בשטח וקביעתם ל־775.29,ו מ״ר (מתוכם 668.90,ו

 מ״ר שטחים עיקריים ו־06.39ו מ״ר שטחי שירות). 5. הגדלת

 מס׳ יחידות הדיור בבניינים ו ו־2 ל־3 יח״ד בכל הבניין.

 6. הגדלת מס׳ קומות בבניינים ו ו־2, מקומה אחת ל־3 קומות.

 7. קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבניה, כאמור.

 8. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.

 9. קביעת הוראות בגין מבנה ומדרגות להריסה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 0ו9/03/20ו ובילקוט הפרסומים 6080, התש״ע, עמ׳ 2709,

 בתאריך 0ו28/04/20.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח׳ שלומציון המלכה ו, ירושלים

 0ו0ו9, טל׳ 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה ירושלים, כיכר ספרא ו, ירושלים, טל׳ וו02-62968, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 10214/ א

 שם התכנית: הרחבת דיור ברחי שוורצברד 16,

 שכי פסגת זאב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית

 ברמה מפורטת מס׳ 4ו02ו/ א, ביטול לתכניות 3346, 62, כפיפות

 לתכניות 66ו5/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב שלום

 שוורצברד 6ו. שכונת פסגת זאב. קואורדינטה 25ו/637 ^

 קואורדינטה 223/425 ¥. הכל לפי הגבולות המסומנים

 בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 30650, חלקה

 במלואה: 75.
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 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. א־סווחרה.

 קואורדינטה 628/250 ^ קואורדינטה 223/750 ¥. הכל לפי

 הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 מטרת התכנית: ו. הריסת חלק מהמבנה שנבנה בלא היתר

 (ו יח״ד) לשם חניה. 2. הכשרת המבנה הנשאר בעל יח״ד אחת

 והוספת 6 יח״ד נוספות, סך הכל 7 יח״ד מוצעות.

 עיקרי הוראות התכנית: ו. שינוי ייעוד מאזור מגורים 6

 לאזור מגורים ב׳. 2. קביעת בינוי בעבור מגורים. 3. קביעת

 שטחי בניה בהיקף של 350.52,ו מ״ר, מהם 969.69 שטחים

 עיקריים ו־380.83 שטחי שירות. 4. הגדלת אחוזי בניה מ־37.50%

ו  ל־32.27%ו (עיקרי + שירות). 5. הגדלת מס׳ הקומות מ־

ו מתחת למפלס 0.00. 6. הגדלת  ל־4 מעל מפלס 0.00, ומ־0 ל־

ו ל־7. 7. שינוי קווי הבניין וקביעתם בהתאם  מס׳ יח״ד מ־

 לקונטור הבניין המוצע. 8. קביעת מרפסות תליות שעומקן

 לא יעלה על 50.ו מ׳. 9. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.

 0ו. קביעת תנאים למתן היתר בניה. וו. קביעת הוראות בגין

 הריסת מבנים, גדרות ומדרגות.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 0ו02/07/20 ובילקוט הפרסומים 6וו6, התש״ע, עמ׳ 8ו42,

 בתאריך 0ו05/08/20.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח׳ שלומציון המלכה ו, ירושלים

 0ו0ו9, טל׳ 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה ירושלים, כיכר ספרא ו, ירושלים, טל׳ וו02-62968, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 13083

 שם התכנית: הקמת מבנה מגורים חדש בן שש

 קומות, שימור חזית קיימת ומסחר, רחי עזה 34,

 רחביה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 ברמה מפורטת מס׳ 3083ו, שינוי לתכנית 62, כפיפות לתכניות

 66ו5/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רח׳ עזה 34.

 שכונת רחביה. קואורדינטה 00ו/ו63 ^ קואורדינטה 220/350 ¥.

 הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות:

 מוסדר: גוש: 30025, חלקה במלואה: ו3ו.

 מטרת התכנית: הקמת מבנה מגורים חדש בן שש קומות

 מעל 0.00 תוך שימור חזית קיימת ומסחר.

 עיקרי הוראות התכנית: ו. שינוי ייעוד מאזור מגורים

 2 לאזור מגורים ג׳. 2. שינוי ייעוד מדרך מאושרת לאזור

 מגורים ג׳. 3. קביעת בינוי לבניין חדש בן 6 קומות תוך שימור חזית

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח׳ שלומציון המלכה ו, ירושלים

 0ו0ו9, טל׳ 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה ירושלים, כיכר ספרא ו, ירושלים, טל׳ וו02-62968, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 12567

 שם התכנית: תוספת קומה והרחבות דיור במבנה

 מגורים קיים, רחי סורוצקין 23, שכי קומונה, רוממה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 ברמה מפורטת מס׳ 2567ו, ביטול לתכניות 44וו, 62, כפיפות

 לתכניות 66ו5/ ב, 5022.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רח׳

 סורוצקין 23. שכונת גבעת קומונה. קואורדינטה 9/550ו2 ^

 קואורדינטה 633/800 ¥. הכל לפי הגבולות המסומנים

 בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 30299, חלקה

 במלואה: 4.

 מטרת התכנית: תוספת קומה והרחבות דיור במבנה מגורים

 קיים.

 עיקרי הוראות התכנית: ו. שינוי ייעוד מאזור מגורים 2

 למגורים ב׳. 2. קביעת בינוי לסגירת מרפסות קיימות ויצירת

 מרפסות חדשות בדירוג שנוצר, הכל לשם הרחבת יח״ד קיימות

 בבניין. 3. קביעת בינוי לתוספת קומה לשם הרחבת יח״ד קיימות

 בקומה שמתחת. 4. קביעת שטחי בניה בהיקף של 368.8,ו מ״ר

 מתוכם 244.8,ו מ״ר שטחים עיקריים ו־24ו מ״ר שטחי שירות.

 5. שינוי קווי בניין וקביעת קווי בניין חדשים. 6. קביעת תנאים

 למתן היתר בניה. 7. קביעת הוראות בגין מבנים להריסה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 2009/וו/9ו ובילקוט הפרסומים 6036, התש״ע, עמ׳ 072ו,

 בתאריך 2/2009ו/24.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח׳ שלומציון המלכה ו, ירושלים

 0ו0ו9, טל׳ 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה ירושלים, כיכר ספרא ו, ירושלים, טל׳ וו02-62968, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 12735

 שם התכנית: הכשרת מבנה קיים ותוספת 6 יח״ד,

 ערב א־סווחרה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 ברמה מפורטת מס׳ 2735ו, שינוי לתכניות 2683/א, 62, כפיפות

 לתכניות 66ו5/ב, 5022.
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 מחוז תל אביב ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 תל אביב מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת

 מס׳ תא/ 3604, שינוי לתכניות שינוי לתכניות 88ו /11,

 תא/ ו82ו, תא/ ג/ ו, תא/ 740ו, כפיפות לתכניות תא/ 380,

 כפיפות לתכניות תא/ 2550, תא/ ע/ ו, תא/ 2754, תא/ 0ו27,

 תא/ 2550/ א.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל־אביב־יפו.

 רח׳ תבואות הארץ 24. שכונת שיכון דן. גושים וחלקות:

 גוש: 6637, חלקה במלואה: 402.

 מטרת התכנית: אישור תוספת זכויות בניה ברח׳ תבואת

 הארץ 24 בשיכון דן לצורך הסדרת חריגות בניה קיימות
 כתוצאה מסגירת מרפסות ובשל הפרשי הקרקע במגרש ובלא

 שינוי בנפח הבניה הקיים.

 עיקרי הוראות התכנית: ו. הגדלת זכויות הבניה במגרש
 מ־256 מ״ר ל־336 מ״ר שטחים עיקריים לצורך הסדרת חריגות
 בניה קיימת וסגירת מרפסות מקורות, במבנה בן 2 קומות מעל

 קומת מרתף בעורף המגרש, וכן ניצול שטח חלל הגג המשופע
 הקיים. 2. מילוי קרקע במרווחים הצדיים לשם הפיכת הקומה
 התחתונה לקומת מרתף, בהתאם להוראות תכנית עו. 3. קביעת
 קווי בניין צדיים לצורך מילוי קרקע בהיקף קומת המרתף עד
 2.7 מ׳. 4. שינוי קו בניין צדי מערבי מ־4 מ׳ ל־3.85 מ׳. 5. שינוי
 בהתאם לכך של תכנית מיתאר מס׳ 88ו /11 אשר פורסמה למתן
 תוקף ביום 947ו.5.5ו בעיתון מקומי מס׳ 579ו, תכנית מיתאר
 מס׳ 740ו (ו82ו) אשר פורסמה למתן תוקף ביום 976ו.ו0.ו0,
 בילקוט הפרסומים מס׳ ו8ו2, ושל תכנית מיתאר מס׳ גו
 אשר פורסמה למתן תוקף ביום 20.8.2007, בילקוט הפרסומים

 מס׳ 5705 (להלן - התכנית הראשית).

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, דרך בגין 25ו, תל־אביב־יפו

 2ו670, טל׳ 03-7632586. קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים
 א׳, ג׳, ה׳, שעות 00:וו-4:00ו. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב, שד׳ בן גוריון 68,

 תל־אביב־יפו, טל׳ 62ו7ו03-52.

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.

 מרחב תכנון מקומי אור יהודה-אזור

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי מאא/537

 שם התכנית: שינוי שטח המיועד לתעשייה, למסחר

 ותעשייה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 קיימת על רח׳ עזה. 4. קביעת הוראות בגין שימור חזית והריסת

 מבנה קיים. 5. קביעת היקף שטחי בניה ל־39ו,ו מ״ר מתוכם

 4ו0,ו מ״ר שטח עיקרי ו־25ו מ״ר שטחי שירות. 6. קביעת

 שימושים למגורים עם חזית מסחרית לרחוב. 7. קביעת הוראות

 בדבר עצים להעתקה. 8. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.

 9. קביעת תנאים להיתר בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 0ו06/08/20 ובילקוט הפרסומים ו3ו6, התש״ע, עמ׳ 4564,

 בתאריך 0ו29/08/20.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח׳ שלומציון המלכה ו, ירושלים

 0ו0ו9, טל׳ 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה ירושלים, כיכר ספרא ו, ירושלים, טל׳ וו02-62968, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 רות יוסף

 יושבת ראש הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים

 מחוז תל אביב

 מרחב תכנון מקומי תל־אביב־יפו

 הודעה בדבר הכנת תכנית מיתאר מקומית

 מסי תא/ 3561/ 77

 שם התכנית: אזור התעסוקה הצפוני, רמת החייל

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 + 78 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר הכנת תכנית מיתאר מקומית

 והגבלת הוצאת היתרי בניה מס׳ תא/ ו356/ 77.

 תחום התכנית: תל־אביב־יפו. אזור תעסוקה רמת החייל,

 לא כולל קרית עתידים ומתחם אתר ירקון של חברת החשמל.

 גבולות התכנית: בצפון - רח׳ דבורה הנביאה ורח׳ הארד

 (מתחם חח״י - אתר ירקון), במזרח - פארק, ירקון-מזרח, בדרום

- פארק ירקון-מזרח, רח׳ וולנברג, במערב - רח׳ וולנברג. גושים

 וחלקות: גושים בחלקיות: 6338, 6638, 6639.

 השינויים המוצעים: ו. הכנת תכנית לשדרוג וחיזוק אזור

 התעסוקה ברמת החייל תוך שיפור איכות החיים של כלל

 הציבור, במקום עסקים, עובדים, מבקרים ותושבי הסביבה.

 שיפור הקשר עם פארק ירקון מזרח ועם אזור התעסוקה

 של בני ברק באמצעי תחבורה משלימים, תוך התאמה

 לתמ״א 23/ א/ 4 ותמ״מ 5/ 2, לרבות נושא הבניה בחזית הפארק

 ומענה למגבלות פשט ההצפה. 2. תנאים להוצאת היתרי בניה

 לפי סעיף 78 לחוק: לא יינתן היתר בניה לבניין חדש ו/או אישור

 להקלה ו/או לשימוש חורג מתב״ע בתוקף בתחום המקרקעין

 הכלולים בתחום התכנית, אשר לדעת הוועדה המקומית

 עלול לפגוע במגמות התכנון החדש, כמו כן רשאית הוועדה

 המקומית להגביל היתרים ו/או להתנות תנאים להתרתם

 במגמה להתאימם לתכנון החדש. 3. תוקף התנאים לשנתיים.

 מרחב תכנון מקומי תל־אביב־יפו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי תא/ 3604

 שם התכנית: תוספת זכויות בניה, רחי תבואות הארץ 24

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,

 התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
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 4 - 3ו, 28, ו8, 86, 88. גוש: 6642, חלקות במלואן: 4, 4ו, חלקי

 חלקות: 3, 5, 6, 7ו. גוש: 6643, חלקה במלואה: 04ו, חלקי חלקות:

 3, 80, 02ו, 0וו.

 מטרת התכנית: הסדרת הוראות הפיתוח והבינוי לפארק

 הירקון בשטח השיפוט של העיר בני ברק.

 עיקרי הוראות התכנית: ו. קביעת חלוקה לייעודי קרקע

 לפארק/גן ציבורי, שטח ציבורי פתוח, נחל, דרך מוצעת, שטח

 לתכנון בעתיד ושטח ספורט ונופש. 2. קביעת הנחיות לבינוי

 בשטח הפארק ותנאים להגשה ואישור של היתרי בניה.

 3. שיקום המערכת האקולוגית והנופית של גדת הנחל, שמירה

 על רציפות מערכת הנחל, הנחיות להטמעת נושא טבע עירוני.

 4. פירוט הפיתוח לגדת נחל הירקון, בהתאם להוראות תכנית

 מיתאר מחוזית חלקית תממ/2/5. 5. טיפוח וחיזוק הזיקות

 בין נחל הירקון ושטחי הפארק הצמודים לו לבין שימושים

 עירוניים סמוכים של אזורי תעסוקה ומגורים, ובהמשכיות

 לחלקי הפארק המפותחים מצפון לגדת נחל. 6. אפיון נופי של

 אזורי הפארק, הסדרת שבילים, שבילי אופניים, טיילות, אזורי

 פנאי ומשחק.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, דרך בגין 25ו, תל־אביב־יפו

 2ו670, טל׳ 03-7632586. קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א׳,

 ג׳, ה׳, בשעות 00:וו-4:00ו. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי

 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה בני ברק, רח׳ דוד המלך וו,

 בני ברק, טל׳ 03-5776579.

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.

 מרחב תכנון מקומי הרצליה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי הר/ 1985/ 1/ א

 שם התכנית: השלמת הנחיות מפורטות לתכנית

 הר/ 1985/ 1

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה הרצליה מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת

 מס׳ הר/ 985ו/ ו/ א, שינוי לתכנית הר/ 985ו/ ו.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הרצליה. גבולות

 התכנית: מדרום לרחובות הרב קוק ושבעת הכוכבים, ממזרח

 לדרך 20 (נתיבי איילון). גושים וחלקות: גוש: 6422, חלקות

 במלואן: 2ו, 9ו, 20, חלקי חלקות: 9, 7ו, 8ו, 33, 43, 44, ו6, 64, 67,

 72, 75, 78. גוש: 6423, חלקות במלואן: 0ו, וו, חלקי חלקות: 4, 2ו.

 ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה אור יהודה-אזור מופקדת תכנית מיתאר מקומית

 ברמה מפורטת מס׳ מאא/537, שינוי לתכניות מאא/ 30ו/ ו,

 תרשצ/ 36/ 55/ 3, מאא/ מק/ 033ו, מאא/ מק/ 029ו, מאא/ 00ו,

 מאא/ מק/ 007ו, מאא/ מק/ 8ו0ו, כפיפות לתכנית תמא/ 4/ 2.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אור יהודה. רח׳

 הפלדה ו, פינת הרחובות הפלדה והתעשייה. גושים וחלקות:

 גוש: 6226 חלקי חלקה: 29. גוש: 6228, חלקי חלקות: 7, 8.

 מטרת התכנית: שינוי ייעוד שטח המיועד לתעשייה לייעוד

 משולב תעשייה ומסחר.

 עיקרי הוראות התכנית: ו. קביעת זכויות והוראות לבניה

 בשטח התכנית. 2. קביעת שימוש נוסף (מסחר) בשטח המיועד

 לתעשייה. 3. הוספת שימושים מסחריים.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, דרך בגין 25ו, תל־אביב־יפו

 2ו670, טל׳ 03-7632586. קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים

 א׳, ג׳, ה׳, בשעות 00:וו-4:00ו. העתק ההתנגדות יומצא

 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה אור יהודה-אזור,

 רח׳ ההגנה 00ו, אור יהודה, טל׳ 08ו03-5388.

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.

 מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי בב/ 572/ פ

 שם התכנית: פארק הירקון בתחום רשות המקומית

 בני ברק

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה בני ברק מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת

 מס׳ בב/ 572/ פ, שינוי לתכניות בב/ 00ו/ ב, בב/ 05ו/ א, כפיפות

 לתכניות תמא/ 34/ ב/ 3, תממ/ 5, בב/ 650, תממ/ 5/ 2.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק. השטח

 הסמוך מדרום לנחל הירקון, בין כביש 4 במזרח לרח׳ מבצע

 קדש-רמת גן במערב. מרחבי תכנון גובלים: פתח תקוה,

 רמת גן, תל־אביב־יפו. גושים וחלקות: גוש: 6640, חלקי חלקות:

 ו - 4, 27. גוש: ו664, חלקות במלואן: 83 - 85, 87, חלקי חלקות:
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 המרתפים הוראות תכנית הר/ 2000/ מ. 2. אין תכנית זו משנה

 את הזכויות שנקבעו מעל פני הקרקע.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 0ו6/04/20ו ובילקוט הפרסומים ו606, התש״ע, עמ׳ 842ו,

 בתאריך 0ו08/02/20.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, דרך בגין 25ו, תל־אביב־יפו

 2ו670, טל׳ 03-7632588, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה הרצליה, רח׳ סוקולוב 22, הרצליה, טל׳ 545ו09-959, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 גילה אורון

 יושבת ראש הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב

 מחוז חיפה

 מרחב תכנון מקומי חיפה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מסי חפ/ 558/ ד

 שם התכנית: שינוייים בהוראות בניה ברחי הגליל 41

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,

 התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

 חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה מופקדת

 תכנית מפורטת מס׳ חפ/ 558/ ד, שינוי לתכנית חפ/ 558, כפיפות

 לתכניות חפ/ מק/ 400ו/ יב/ ו, חפ/ מק/ 400ו/ פמ, חפ/ 229/ י,

 חפ/ 229/ י/ ו, תמא/ 38, חפ/400ו/ יב, חפ/ 400ו/ שש, חפ/ מק/

 229/ י/ 2, חפ/ מק/400ו/ יב/ 4, חפ/ מק/ 400ו/ גב, חפ/ 2ו3ו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה. רח׳ הגליל ו4,

 נווה שאנן. גושים וחלקות: גוש: 0880ו, חלקה במלואה: 78,

 חלקי חלקה: 00ו.

 מטרת התכנית: תוספות בניה למבנה קיים תוך הגדרתו

 כמבנה לשימור וקביעת שימוש לבנק במבנה.

 עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת שימוש לבנק בקומת

 הקרקע ובקומה א׳ של הבניין לשימור. ב. הגדרת המבנה

 הקיים כמבנה לשימור. ג. שינוי מרווחים להסדרת הקיים.

 ד. תוספת שטחי בניה במסגרת הקלות (6% הקלה + 2.5% הקלה

 בגין שימור + 2.5% לתוספת קומה). ה. תוספת שטחי בניה לפי

 תמא/ 38 (00ו מ״ר בעבור 4 יח״ד).

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק,

 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של

 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה

 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד׳ הפלי״ם 5ו, חיפה,

 טל׳ 04-8633455. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה חיפה, רח׳ ביאליק 3, חיפה,

 טל׳ 04-8356807.

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.

 גוש: 6424, חלקות במלואן: 6, 10, 12, 16, 37, 46, 49, 52, 61, 69,

 חלקי חלקות: 36, 40, 51, 60, 63, 66, 71 - 73. גוש: 6525, חלקה

 במלואה: 45, חלקי חלקות: 46 - 48. גוש: 6535, חלקי חלקות:

, 1 1 -  19 - 21, 155, 156. גוש: 6595, חלקות במלואן: 8

 23 - 27, חלקי חלקות: 7, 12, 16, 17, 20 - 22, 28, 29, 31, 32.

 גוש: 6596, חלקי חלקות: 1 - 3, 11. גוש: 6604, חלקי חלקות: 10,

.44 ,43 ,39 ,33 ,30 ,27 ,24 

 מטרת התכנית: להשלים הוראות חסרות בתכנית מאושרת

 הר/ 1985/ 1, בהתאם לסעיף 62א(ג)(4) לחוק התכנון והבניה לפי

 החלטת הוועדה המחוזית בישיבתה מסי 758, מיום 28.12.2009.

 עיקרי הוראות התכנית: 1. קביעת השטח הכולל המותר

 לבניה בייעוד מגורים על כל שימושיו. 2. הנחיות בדבר שטחי

 קרקע שיש לייעד לכל אחד מצורכי הציבור בתוך מתחמי

 המגורים. 3. קביעת השטח הכולל המותר לבניה בייעוד שטח

 לבנייני ציבור ושטח ציבורי פתוח. 4. קביעת השטח הכולל

 המותר לבניה בשטח המיועד לשימושים כלל עירוניים.

 5. הנחיות בדבר גובה הבניינים.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, דרך בגין 125, תל־אביב־יפו

 67012, טלי 03-7632586. קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים

 אי, גי, הי, בשעות 14:00-11:00. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי

 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה, רחי סוקולוב 22,

 הרצליה, טלי 09-9591545.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989.

 מרחב תכנון מקומי הרצליה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי הר/ 1737/ ב

 שם התכנית: החלת תכנית הר/ 2000, מרתפים

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 ברמה מפורטת מסי הר/ 1737/ ב, שינוי לתכניות הר/ 1737,

 הר/ 253/ א, כפיפות לתכניות הר/ 1396, תממ/ 5.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הרצליה. הרחובות

 וינגייט, המעפילים, קמין ברוך, ינאית. גושים וחלקות:

 גוש: 6669, חלקות במלואן: 255, 265, חלקי חלקה: 256.

 מטרת התכנית: להחיל על אזור מגורים אי מוגבל בשטח

 התכנית הראשית את הוראות תכנית המרתפים הר/ 2000/ מ.

 עיקרי הוראות התכנית: הוראות התכנית הראשית ישונו

 כדלקמן: 1. בתחום מגרשי המגורים בתכנית זו, יחולו על
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה. שכונת כבביר.

 הרחובות: כבירים, רענן, רובה אל מוהדי, גלאל אל־דין עודה,

 עמיקם ישראל. גושים וחלקות: גוש: 0755ו, חלקות במלואן:

 6ו - 8ו, 40, 43, 49 - 54, 68 - 86, 90 - 95, 99, 02ו, חלקי

 חלקות: 32, 36 - 39, ו4, 42, 44 - 48, 87, 89, 97. גוש: 727וו,

 חלקות במלואן: ו - 22, 24 - ו3. גוש: 36ו2ו, חלקות במלואן:

 ו - 26. גוש: 0736ו, חלקי חלקה: ו. גוש: 0756ו חלקי חלקות: 2,

 2ו - 6ו, 9ו, ו2, 23, 25, 27, 29, 30. גוש: 0757ו, חלקי חלקות: ו,

 2, 8, 3ו, 7ו, 8ו. גוש: 726וו, חלקות במלואן: ו - 8ו, 20 - 25,

 ו3, 33, 34, חלקי חלקה: 32. גוש: 728וו, חלקות במלואן: ו - 0ו,

 24, חלקי חלקות: 22, 23. גוש: 729וו, חלקות במלואן: ו - 7ו.

 גוש: 35ו2ו, חלקות במלואן: 2, 3, חלקי חלקות: ו, 5 - 3ו,

 6ו, 8ו.

 מטרת התכנית: א. תגבור שטח בניה עיקרי בשכונת

 כבביר ל־95% תוך קביעת הוראות בניה, חניה ופיתוח לצורך

 הרחבת הדירות הקיימות, מתן אפשרות להסדרת הבניה

 הקיימת ותוספת יח״ד במגרשים הקיימים כאשר סך הכל יהיו

 בשכונה כ־900 יח״ד. ב. התוויית כביש מחבר בין שכונת כבביר

 לרח׳ מגורשי ספרד.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי סיווג מגרשי הבניה מאזור

 מגורים א׳ לפי תכניות מאושרות לאזור מגורים ב׳ לפי מבא״ת

 אשר בו שטח הבניה העיקרי הוא 95% משטח המגרשים נטו

 (לאחר הפרשות להרחבת הדרכים), וכן קביעת הוראות בניה,

 חניה ופיתוח לצורך הרחבת הדירות הקיימות ותוספת יח״ד

 במגרשים הקיימים. ב. התוויית דרך גישה חדשה נוספת לשכונה

 מכיוון מערב, תוך שינוי ייעוד הקרקע לדרך ומתן הוראות

 לפיתוח נופי של הדרך. ג. קביעת הוראות רפרצלציה בלא

 הסכמת בעלים הכוללת חלקת מגורים בבעלות פרטית בצמוד

 לאתר בית הספר אחמדייה (חלקה 7ו בגוש שומה 36ו2ו) וחלק

 מחלקה המיועדת לשטח ציבורי פתוח בבעלות עיריית חיפה

 מתחת לגן המשחקים שמול המסגד (חלקה 86 בגוש 0755ו).

 במסגרת הרפרצלציה הנ״ל, מוקצה מגרש מגורים חדש בחלק

 משטח המיועד לשטח ציבורי פתוח שיירשם על שם בעלי

 חלקה 7ו בגוש 36ו2ו וזאת במקביל לשינוי ייעודה של חלקת

 המגורים הקיימת לשטח לאתר לבניין ציבורי אשר יצטרף לאתר

 בית הספר הקיים לצורך הרחבתו ויירשם על שם עיריית חיפה.

 ד. קביעת הוראות להסדרת בניה קיימת. ה. הסדרת שימושי

 קרקע קיימים תוך שינוי סיווג הקרקע בהתאם לשימושים

 הקיימים בפועל: שינוי ייעודה של חלקה 4ו בגוש 729וו משטח

 פרטי פתוח לאזור מגורים ב2 (לפי מבא״ת) ואשר עליה קיים

 בניין מגורים שנבנה בהתאם להחלטת ועדה מחוזית משנת

 962ו. ו. הקצאת חטיבת קרקע בסמיכות לצומת הרחובות מור

 ולבונה (כיכר קיימת) לשטח ציבורי פתוח שישמש כפארק

 שכונתי. ז. הסדרת רוחב דרכים קיימות בתחום התכנית לפי

 מצב קיים בפועל ובתוך תחום הרוחב של 3ו מ׳ לפי הוראות

 תכנית חפ/229ד, וכן קביעת הסדרי תנועה וחניה חדשים

 בתחום התכנית ובסביבתה. ח. ביטול הגבלת בניה בחלקה 80

 בגוש 0755ו ועל חלק מחלקה 8 בגוש 0757ו (בקצה רח׳ רבוה)

 אשר בגינה, נדרש לאחד את השטחים הנ״ל למגרש בניה בגודל

 ובצורה כמאושר בתכנית חפ/7ו3. ט. שינוי ייעודה של חלק

 מחלקה ו בגוש 35ו2ו משטח שמורת טבע לשטח למיתקנים

 הנדסיים אשר עליה קיימת בריכת מים, הסדרת גישה

 בטיחותית ברכב לאתר הבריכה ואפשרות להקמת בריכת מים

 נוספת חדשה בעתיד.

 מרחב תכנון מקומי חיפה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 מסי חפ/ 1010/ ד

 שם התכנית: מסדר הכרמליטים - מתחם כיכר פריז

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 חיפה מופקדת תכנית מפורטת מס׳ חפ/ 0ו0ו/ ד, שינוי לתכנית

 חפ/ 0ו0ו/ א, כפיפות לתכניות חפ/ 400ו/ שש, חפ/ 422.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה. רח׳ דרך

 העצמאות 58. גושים וחלקות: גוש: 0839ו, חלקות במלואן: 3,

 2ו, 5ו - 7ו, חלקי חלקות: 3ו, ו3, ו4, 49.

 מטרת התכנית: פיתוח ושיקום מתחם הכרמליטים בכיכר

 פריז הכולל את מבנה המנזר ומבנה הכנסייה תוך הפיכת

 מבנה בית היתומים, כולל שטחי המסחר שבו, למוזאון ומתן

 הוראות שימור.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי סיווג הקרקע הכלולה

 בתכנית מאזור מסחרי, שטח פרטי פתוח ודרך למבנים ומוסדות

 ציבור, משרדים ולשטח פרטי פתוח (באזורים שונים מהתכנית

 המאושרת) במטרה לאפשר פיתוח ושיקום מתחם הכרמליטים

 בכיכר פריז. ב. ייעוד הבניינים לשימור וקביעת זכויות בניה,

 שימור ופיתוח בשטחים הכלולים בתכנית. ג. ביטול דרך

 מאושרת.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק,

 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של

 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה

 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד׳ הפלי״ם 5ו, חיפה,

 טל׳ 04-8633455. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה חיפה, רח׳ ביאליק 3, חיפה,

 טל׳ 04-8356807.

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.

 מרחב תכנון מקומי חיפה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מסי חפ/ 2087

 שם התכנית: הרחבת שכונת כבביר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 חיפה מופקדת תכנית מפורטת מס׳ חפ/ 2087, שינוי לתכניות

 חפ/ מק/ 400ו/ גב, חפ/ מק/ 400ו/ יב/ ו, חפ/ 229/ ה/ ו, חפ/

 7ו3, חפ/ 229/ ה, חפ/ 229, חפ/ מק/ 948/ ב, חפ/ מק/ 948/ ב/ ו,

 חפ/ 989ו, חפ/ 229/ ד, חפ/ 948/ א, חפ/ 8ו7/ א, חפ/ 6ו4, חפ/

 595ו/ א, חפ/ 024ו/ ג, חפ/ 024ו/ ד, חפ/ 024ו/ א, חפ/ 400ו/

 יב, כפיפות לתכניות תמא/ 34/ ב/ 3, תמא/ 38, תמא/ 35, חפ/

 2087/ ב, תמא/ 34/ ב/ 4.
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 מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי מכ/ 434/ א

 שם התכנית: בניין אומגה, תוספת שטחי בניה וקומות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכנית מפורטת מס׳

 מכ/ 434/ א, שינוי לתכנית מכ/ 434, כפיפות לתכניות מכ/ 572,

 תמא/ 34/ ב/ 4, תמא/ 35, תממ/ 6, אישור לפי תמ״א תמא/ 3.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טירת כרמל. רח׳ חת

 נחום ו. שכונת שער הכרמל. גושים וחלקות: גוש: 0728ו, חלקי

 חלקות: 26, 27, 29, 37ו, 39ו.

 מטרת התכנית: תוספת שטחי בניה ותוספת קומות לבניין

 קיים.

 עיקרי הוראות התכנית: א. תוספת שטחי בניה. ב. תוספת 2

 קומות על גבי בניין קיים. ג. קביעת הוראות בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 0ו07/05/20 ובילקוט הפרסומים 6098, התש״ע, עמ׳ 3427,

 בתאריך 0ו06/20/ו2.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד׳ הפלי״ם 5ו, חיפה, טל׳

 04-8633455, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 מורדות הכרמל, רח׳ כורי 2, חיפה 33093, טל׳ 04-8676296, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי קריות

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי ק/ 440

 שם התכנית: מתחם יוספטל-קרית מוצקין

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכנית מפורטת מס׳

 ק/ 440, שינוי לתכניות תרשצ/ 5/ 42/ 2, ק/ 6ו3/ א, ק/ 256,

 ק/ 30ו/ א, ק/ 6ו3/ ב, ק/ 6ו3/ ח, ק/ 30ו, כפיפות לתכנית

 ק/ 59ו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית מוצקין. מרכז

 העיר. בין רחובות החשמונאים, הורד ויוספטל. רח׳ יוספטל מס׳

 ו, 3ו, 5ו, 7ו, 9ו, ו2, 23, 27, 29, ו3, 33, 35, 37, 39, ו4, 43, 45.

 גושים וחלקות: גוש: 0428ו, חלקות במלואן: 383, 393 - 397,

 399 - 406, חלקי חלקות: 368, ו39, 398, 4ו4, 473. גוש: 0447ו,

 חלקי חלקה: 42.

 מטרת התכנית: התחדשות עירונית במסלול פינוי בינוי,

 על ידי פינוי 88 יח״ד והקמת 449 יח״ד בחלקו הצפוני של רח׳

 יוספטל.

 עיקרי הוראות התכנית: פינוי בנייני מגורים קיימים

 במטרה לאפשר התחדשות עירונית, על ידי: א. איחוד וחלוקה

 של מגרשים בלא הסכמת הבעלים. ב. שינוי ייעוד מאזור

 מגורים בן שתי קומות לאזור מגורים ד׳, משצ״פ לאב״צ, מאב״צ

 לחניון ולשביל. ג. הקמת 7 בנייני מגורים במקום וו בניינים

 קיימים, תוך תוספת ו36 יח״ד על 88 יח״ד קיימות. ד. הרחבת

 שטח המיועד לאתר למבנים ומוסדות ציבור. ה. הרחבת

 רח׳ יוספטל. ו. קביעת זכויות בניה והוראות בניה, ופיתוח

 השטחים הכלולים בתכנית. ז. קביעת הסדרי תנועה ופתרונות

 חניה בתחום התכנית. ח. פיתוח, שיקום וחידוש פארק גולדה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק,

 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של

 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה

 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד׳ הפלי״ם 5ו, חיפה,

 טל׳ 04-8633455. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה חיפה, רח׳ ביאליק 3, חיפה,

 טל׳ 04-8356807.

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.

 מרחב תכנון מקומי חדרה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מסי חד/ 821/ ב

 שם התכנית: שינוי ייעוד מאזור מגורים מיוחד ושפ״פ

 לאזור מגורים ב3, חדרה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 חדרה מופקדת תכנית מפורטת מס׳ חד/ ו82/ ב, שינוי לתכנית

 חד/ 450/ ה, ביטול לתכנית חד/ ו82/ א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חדרה. רח׳ היסמין.

 גושים וחלקות: גוש: 0042ו, חלקות במלואן: 470 - 473, חלקי

 חלקה: 503.

 מטרת התכנית: א. שינוי ייעוד מאזור מגורים מיוחד ושפ״פ

 לאזור מגורים ב3. ב. שינוי ייעוד אזור מסחרי ולייעוד שצ״פ.

 ג. איחוד חלקות בהסכמת הבעלים.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד מאזור מגורים

 מיוחד המאפשר הקמת בית גיל הזהב לאזור מגורים ב3.

 ב. שינוי ייעוד משטח פרטי פתוח לאזור מגורים ב3. ג. שינוי

 ייעוד אזור מסחרי לייעוד שצ״פ. ד. איחוד חלקות מס׳ ו47, 472

 למגרש מס׳ ו בהסכמת הבעלים. ה. הגדלת קווי בניין בתחום

 החלקות ו47 ו־472 לעבר הרחובות הסובבים.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק,

 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של

 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה

 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד הפלי״ם 5ו, חיפה,

 טל׳ 04-8633455. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה חדרה, רח׳ הלל יפה 9, חדרה 00ו38,

 טל׳ 3וו04-6303.

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.
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 מטרת התכנית: שינוי ייעוד קרקע מחקלאי לנופש, תיירות,

 תיירות חקלאית.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד קרקע מחקלאי

 לנופש, תיירות, תיירות חקלאית. ב. פיתוח אתר נופש, גינון,

 בריכות שחייה, תצוגה של מוצרים חקלאיים. ג. לגליזציה

 לאולם וגן אירועים קיים.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני

 אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי

 סעיף00 ו לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה

 של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה

 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד׳ הפלי״ם 5ו, חיפה, טל׳

 04-8633455. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה עירון, עארה, ערערה 30025, טל׳

 789ו04-635.

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.

 מרחבי תכנון מקומיים חוף הכרמל, שומרון

 הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית

 מפורטת מסי ש/ ד/ 771/ חכ/ ד/ 338

 שם התכנית: קטע דרך מסי 653 מדרך מסי 652 ועד

 דרך מסי 4

 נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית

 מס׳ ש/ ד/ ו77/ חכ/ ד/ 338, שהודעה על דבר הפקדתה

 בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו,

 פורסמה בעיתונות בתאריך 23.03.2007 ובילקוט פרסומים מס׳

 5633 בתאריך 26.02.2007, עמ׳ 769ו, שינוי לתכניות משח/ 5,

 ש/ 23/ א, ש/ 69/ א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מצפון לבנימינה, בגבול

 הדרומי של מחצבת בנימינה ועד למחלף עם כביש 4, מזרחית לבית

 חנניה. גושים וחלקות: גוש: 97ו0ו, חלקות במלואן: 8, 9, וו, 3ו, חלקי

 חלקות: 2, 5 - 7, 0ו, 2ו, 5ו, 8ו, 9ו, 23 - 26, 33. גוש: 0203 ו, חלקי חלקות:

 3, 5 - 7, 0ו, 5ו. גוש: 0208ו, חלקה במלואה: 5, חלקי חלקות: 2, 3, 24.

 גוש: 0209ו, חלקות במלואן: 39, 45, חלקי חלקות: ו - 4, 37, 38, 40,

 ו4, 43, 44. גוש: 0ו02ו, חלקי חלקות: ו, 2, 55. גוש: 0220ו, חלקות

 במלואן: 2, 3, חלקי חלקה: 5. גוש: ו022ו, חלקה במלואה: 8, חלקי

 חלקות: 8ו, 20, ו2. גוש: 0222ו חלקי חלקות: 4, 5.

 מטרת התכנית: א. שינוי ייעוד של שטח חקלאי ושצ״פ

 לדרך. ב. ייעוד שטחים לפיתוח ולטיפול נופי, הקמת הפרדה

 מפלסית בין דרך ורכבת.

 עיקרי הוראות התכנית: התוויית דרך אזורית 653 שתחבר

 בין דרכים 652 ו־4 מצפון לבנימינה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, במשרדי הוועדה

 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד׳ הפלי״ם 5ו, חיפה,

 טל׳ 04-8633455, ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 חוף הכרמל, עין כרמל 30860, טל׳ 3ו362ו04-8, ובמשרדי

 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שומרון, זכרון יעקב 30950,

 טל׳ 04-6305522, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 17/09/2010 ובילקוט הפרסומים 6147, התשע״א, עמי 473,

 בתאריך 21/10/2010.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתבנון ולבניה מחוז חיפה, שדי הפלי״ם 15, חיפה,

 טלי 04-8633455, ובן במשרדי הוועדה המקומית לתבנון

 ולבניה קריות, רח׳ הגדוד העברי 4, קרית מוצקין 26114,

 טלי 04-8715291, ובל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תבנון מקומי קריות

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי ק/ 445

 שם התכנית: שטח לאתר לבניין ציבורי ברחי כצנלסון

 בקרית ים

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אישור תבנית מפורטת מסי

 ק/ 445, שינוי לתבניות ק/ 43 (חפ/695), ק/ 130, בפיפות לתבנית

 ק/ 316/ ח.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: קרית ים. רח׳ בצנלסון.

 פינת רח׳ רמב״ם 12. גושים וחלקות: גוש: 10444, חלקה במלואה:

 591, חלקי חלקה: 764.

 מטרת התבנית: הסדרת ייעוד הקרקע בחלקה 591 בגוש

 10444 ברחי בצנלסון לאתר לבניין ציבורי.

 עיקרי הוראות התבנית: א. שינוי ייעוד חלקה 591 ממגורים

 בי וח״ח 765 מדרך לאתר למבנה ציבורי (תא שטח 100) לבית

 בנסת וצורבי ציבור נוספים. ב. קביעת הוראות בניה לאתר

 לבניין ציבורי. ג. שינוי ייעוד מדרך לשביל־השלמת שבילים

 להולבי רגל בחלקות 738 ו־740.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 18/06/2010 ובילקוט הפרסומים 6105, התש״ע, עמי 3812,

 בתאריך 08/07/2010.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתבנון ולבניה מחוז חיפה, שדי הפלי״ם 15, חיפה, טלי

 04-8633455, ובן במשרדי הוועדה המקומית לתבנון ולבניה

 קריות, רח׳ הגדוד העברי 4, קרית מוצקין 26114, טלי 04-8715291,

 ובל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תבנון מקומי עירון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 מסי ענ/ 607/ ב

 שם התכנית: שינוי ייעוד קרקע מחקלאי לנופש,

 תיירות ותיירות חקלאית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה-1965, בי במשרדי הוועדה המחוזית לתבנון

 ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתבנון ולבניה

 עירון מופקדת תבנית מפורטת מסי ענ/ 607/ב, בפיפות לתבניות

 תממ/ 6, ענ/ 124, אישור לפי תבניות תמא/ 23, תמא/ 34/ ב/ 3,

 תמא/ 22, תמא/ 35.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: ערערה. רחי ערערה.

 שבי אלביאר. גושים וחלקות: גוש: 12171, חלקה במלואה: 7.
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פרדס חנה-כרכור.

 רח׳ הצפירה. שכונת קדמת פרדס חנה - רח׳ הצפירה/רח׳

 חבונה. גושים וחלקות: גוש: 04ו0ו, חלקה במלואה: 87.

 מטרת התכנית: שינוי ייעוד קרקע משטח ציבורי לשטח

 מגורים א׳.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד קרקע משטח למבני

 ציבור לשטח מגורים א׳. ב. הקטנת קווי בניה לפי המסומן

 בתשריט. ג. קביעת הוראות לתכנית זו לפי התכנית החלה על

 השטח ש/805.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה

 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד׳ הפלי״ם 5ו, חיפה,

 טל׳ 04-8633455. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה שומרון, זכרון יעקב 30950, טל׳

.04-6305522 

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא

 תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות

 ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת

 ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות

 לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.

 מרחב תכנון מקומי שומרון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי ש/ 1032/ א

 שם התכנית: מוסד פרטי בדרך היקב - זכרון יעקב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכנית מפורטת מס׳ ש/

 032ו/ א, שינוי לתכנית ש/ 032ו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: זכרון יעקב. מתחם

 בית הספר הקיים של קהילת בית אל, בצמוד למפעלי בית אל,

 בדרך היקב בצפון מזרח זכרון יעקב. גושים וחלקות: גוש: 307וו,

 חלקות במלואן: 36, 37, חלקי חלקות: וו.

 מטרת התכנית: א. הסדרת שטחי בניה קיימים שנוצרו

 בחללים בעת הקמת המבנה (בקומת מסד) וסגירת פטיו.

 ב. הסדרת והתאמת ייעודי ושימושי הקרקע לתנאי ומאפייני

 השטח כתוצאה מהעתקת קו מתח עליון שהיה קיים במתחם

 בית הספר.

 עיקרי הוראות התכנית: א. תוספת זכויות בניה לצורך

 השמשת חללי מסד שנוצרו במהלך הבניה וסגירת פטיו

 (תוספת 3ו0,ו מ״ר בניה לצורך זה). ב. החלפת שטחים בין שטח

 לאב״צ לשטח לשפ״פ לצורך הסדרת והתאמת ייעודי ושימושי

 הקרקע לתנאי ומאפייני השטח. ג. ייעוד שטח לאב״צ בשטח

 המישורי בחזית התכנית, וייעוד שטח לשפ״פ בשטח התלול

 הטבעי בעורף התכנית.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 0ו20/08/20 ובילקוט הפרסומים 40ו6, התשע״א, עמ׳ 242,

 בתאריך 0ו0/20ו/07.

 מרחב תכנון מקומי שומרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מסי ש/ 1141/ ב

 שם התכנית: תכנית שימור מתחם הבורגי - בנימינה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 שומרון מופקדת תכנית מפורטת מס׳ ש/ ו4וו/ ב, שינוי

 לתכניות ג/ 39, ש/ ד/ וו3ו, ש/ 23/ א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בנימינה-גבעת עדה.

 דרום בנימינה, צמוד ומדרום לדרך הבורג׳. גושים וחלקות:

 גוש: ו6ו0ו, חלקות במלואן: 22, 23, חלקי חלקות: ו2,

 24 - 26. גוש: 63ו0ו, חלקה במלואה: 6ו, חלקי חלקות: 2,

 9ו, 20, 38.

 מטרת התכנית: ייעוד שטח לאטרקציה תיירותית באתר

 הבורג׳ ההיסטורי תוך הגדרת המתחם לשימור.

 עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת הנחיות לשימור,

 שחזור ושיקום של המבנים ההיסטוריים שבתחום התכנית,

 וכן הגדרת מאפייני הבינוי החדש (מיקומו, היקפו ומאפייניו

 האדריכליים). ב. קביעת תכליות ושימושים תומכי נופש לכלל

 הציבור ותומכי מטרת השימור. ג. הסדרת הנגישות והחניה

 בעבור המתחם כולו. ד. קביעת זכויות והוראות בניה, הוראות

 פיתוח, תנאים להיתר ותשתיות.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק,

 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של

 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה

 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד׳ הפלי״ם 5ו, חיפה,

 טל׳ 04-8633455. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה שומרון, זכרון יעקב 30950, טל׳

.04-6305522 

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.

 מרחב תכנון מקומי שומרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 מסי ש/ 1328/ ג

 שם התכנית: שינוי ייעוד קרקע משטח למבני ציבור

 לשטח מגורים אי

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 שומרון מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס׳ ש/ 328ו/ ג, שינוי
 לתכניות ש/ מק/ 805/ א, ש/ מק/ 805/ ג, ש/ 805, חפאג/ 29,

 כפיפות לתכניות ש/ מק/ 950/ א, ש/ מק/ 383/ א, ש/ 56ו, ש/
 מק/ ו96/ ב, ש/ מק/ 950, ש/ ו.
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 מרחב תכנון מקומי טייבה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 מסי טב/ 3421

 שם התכנית: איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה טייבה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס׳ טב/ ו342,

 שינוי לתכניות טב/ 6ו25, טב/ במ/ 2500.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טייבה. טייבה - כביש

 טבעת דרומית. גושים וחלקות: גוש: 7840, חלקי חלקות: 9, 0ו.

 מגרשים: 0ו/0ו, וו/0ו בהתאם לתכנית טב/ במ/ 2500.

 מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית חדשה למגרשי

 מגורים מאושרים.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד משטח ציבורי

 פתוח למגורים ב׳. ב. קביעת קווי בניין. ג. איחוד וחלוקה

 בהסכמת הבעלים, לפי פרק ג׳, סימן ז׳ לחוק. ד. קביעת זכויות

 והוראות בניה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או

 בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן

 כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך

 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים

 בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,

 שד׳ הרצל ו9, רמלה 72430, טל׳ 08-9788409. העתק ההתנגדות

 יומצא למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה טייבה, טייבה

 40400, טל׳ 09-7992808.

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.

 מרחב תכנון מקומי טייבה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי טב/ 3432

 שם התכנית: תוספת חזית מסחרית למבנה מגורים

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

/ 4, כפיפות לתכנית ו ו ו  מס׳ טב/ 3432, שינוי לתכנית טב/ ו

 תממ/ 3/ ו2.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טייבה. בצדה

 הצפוני של הכיכר הראשונה בכביש הטבעת. גושים וחלקות:

 גוש: 8030, חלקי חלקה: 9.

 מטרת התכנית: קביעת חזית מסחרית.

 עיקרי הוראות התכנית: ו. קביעת חזית מסחרית. 2. בניית

 מרתף לחנייה. 3. הגדלת מס׳ קומות, מ־3 ל־4 קומות. 4. העלאת

 אחוזי בניה - תוספת 0ו2 מ״ר למגורים ו־50ו מ״ר למסחר

 שטחים עיקריים. 5. הקטנת קו בניין קדמי. 6. קביעת הוראות

 בינוי ופיתוח.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד׳ הפלי״ם 5ו, חיפה, טל׳

 04-8633455, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 שומרון, זכרון יעקב 30950, טל׳ 04-6305522, וכל מעוניין רשאי

 לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

ב ל ש  יוסף מ

 יושב ראש הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז חיפה

 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי הוד השרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 מסי הר/ 52/ א/ 14

 שם התכנית: תכנית למגורים ברחי העליות 5

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית

 לתכנון ולבניה הוד השרון מופקדת תכנית מיתאר מקומית

 מס׳ הר/ 52/ א/ 4ו, שינוי לתכנית 97ו /11, כפיפות לתכניות

 הר/ 002ו, הר/ מק/ 60ו/ ת/ 8/ ב.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הוד השרון. רח׳

 העליות 5. מגרש 92 מצפון, מגרש 95 מדרום, מגרשים ו9 ו־36ו

 ממזרח, מגרש 94 ממערב. גישה מרח׳ העליות. גושים וחלקות:

 גוש: 6443, חלקה במלואה: 93, חלקי חלקות: 94, 36ו.

 מטרת התכנית: א. שינוי ייעוד מחקלאי למגורים א׳.

 ב. תוספת יח״ד בחלקה. ג. תוספת שטח עיקרי. ד. ביטול דרך

 וקביעת דרך בשטח זהה כמסומן בתשריט. ה. שינוי קווי בניין.

 ו. קביעת הוראות בינוי. ז. קביעת זיקת מעבר לתשתיות

 ציבוריות ברוחב של 3 מ׳.

 עיקרי הוראות התכנית: א. קו בניין צפוני 4 מ׳ בלא שינוי.

 ב. שינוי קו בניין מזרחי מ־6 ל־5 מ׳. ג. שינוי קו בניין דרומי

 מ־4 ל־0.0 מ׳ לבניה קיימת. ד. שינוי קו בניין מערבי מ־5

 ל־3.60 מ׳ לבניין קיים, ו־5.00 לבניין חדש; תוספת יח״ד - ביטול

 דרך וקביעת דרך בשטח זהה כמסומן בתשריט, הוספת שטח

 של 230 מ״ר לשטח עיקרי מאושר, קביעת הוראות לזיקת מעבר

 לתשתיות ציבוריות.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל ו9, רמלה 72430, טל׳

 08-9788409. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה הוד השרון, רח׳ בני ברית 7, הוד

 השרון 05ו45, טל׳ 09-7759666.

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.
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 מטרת התכנית: קביעת הוראות וזכויות בניה להקמת

 מבנה של 3 יח״ד ב־4 קומות במגרש.

 עיקרי הוראות התכנית: א. הוספת 272.4 מ״ר שטח עיקרי

 לשטחי הבניה. ב. הוספת קומה אחת, סך הכל 4 קומות עד 2

 יחידות דיור לקומה, סך הכל 3 יחידות דיור בתכנית. ג. קביעת

 הוראות בניה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל ו9, רמלה 72430,

 טל׳ 08-9788409. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה טירה, טירה 5ו449, טל׳ 4ו09-79389.

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.

 מרחב תכנון מקומי מודיעין-מכבים-רעות

 הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית

 מסי מר/ 177/ 36

 שם התכנית: תוספת 10 מ״ר שטח בניה עיקרי

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית

 מס׳ מר/ 77ו/ 36, שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים

 בתאריך 06/07/2007 ובילקוט הפרסומים 5686, התשס״ז, עמ׳

 3390, בתאריך 28/06/2007, שינוי לתכניות מר/ מק/ 77ו/ 74,

 גז/ מד/ במ/ 77ו/ 4, מר/ 77ו/ 5ו, מר/ מק/ 77ו/ 35, מר/ מק/

 77ו/ 4ו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מודיעין-מכבים-

 רעות. רח׳ גבעת הלבונה 34, רעות. גושים וחלקות: גוש: 5296,

 חלקה במלואה: 98ו. מגרש: ו05ו בהתאם לתכנית גז/ מד/ במ/

 77ו/ 4.

 מטרת התכנית: תוספת 0ו מ״ר שטח בניה עיקרי במגרש

 מס׳ ו05ו, מ־80ו מ״ר ל־90ו מ״ר.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל ו9, רמלה 72430,

 טל׳ 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 מודיעין-מכבים-רעות, רח׳ דם המכבים ו, מודיעין-מכבים-

 רעות, טל׳ 08-9726045, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי נת/ 229/ 82

 שם התכנית: מגורים, רחי יהודה הלוי

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 0ו4/06/20ו ובילקוט הפרסומים 05ו6, התש״ע, עמ׳ 3ו38,

 בתאריך 0ו08/07/20.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל ו9, רמלה 72430,

 טל׳ 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 טייבה, טייבה 40400, טל׳ 09-7992808, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי טייבה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי טב/ 3434

 שם התכנית: טייבה, שכונה צפונית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מס׳ טב/ 3434, שינוי לתכנית טב/ 393ו, כפיפות לתכנית

 תממ/ 3/ ו2.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טייבה. בחלק הצפוני

 של כביש הטבעת. שכונה צפונית. גושים וחלקות: גוש: 7842,

 חלקי חלקות: 9ו, ו2 - 23. גוש: 8030, חלקי חלקות: 2, 0ו.

 מטרת התכנית: ביטול שביל מאושר והנגשת המגרשים

 הפנימיים.

 עיקרי הוראות התכנית: ו. איחוד וחלוקה בהסכמת

 הבעלים. 2. שינוי ייעוד משביל למגורים ומסחר. 3. שינוי ייעוד

 ממגורים ומשטח בנייני ציבור לדרך משולבת, וממגורים ומשטח

 פרטי פתוח לשטח בנייני ציבור. 4. הוספת מסחר בקומת קרקע.

 5. הגדלת מס׳ הקומות מ־3 קומות ל־4 קומות בתאי השטח

 ^a204. ,620. תוספת הזכויות למסחר בשטח עיקרי לתאי

 השטח ^a2047. ,20. שינוי קו בניין קדמי ל־5 מ׳ לתאי השטח

a204. 8. קביעת הוראות בינוי ופיתוח. 2 0 ו a 

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 0ו06/20/וו ובילקוט הפרסומים 05ו6, התש״ע, עמ׳ 3ו38,

 בתאריך 0ו08/07/20.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל ו9, רמלה 72430,

 טל׳ 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 טייבה, טייבה 40400, טל׳ 09-7992808, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי טירה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 מסי טר/ 2771

 שם התכנית: קביעת זכויות בניה למבנה מגורים

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה טירה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס׳ טר/ ו277,

 שינוי לתכנית ממ/ 920/ ו, כפיפות לתכנית תממ/ 3/ ו2.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טירה. מרכז העיר.

 גושים וחלקות: גושים בחלקיות: 8059. ח״ח: א׳.
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 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל ו9, רמלה 72430,

 טל׳ 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 נתניה, רח׳ הצורן 6, נתניה 42439, טל׳ 70ו09-8603, וכל מעוניין רשאי

 לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 מסי רצ/ 1/ 9/ 46

 שם התכנית: נחמיאס, רחי הרצל, ראשון לציון

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 רצ/ ו/ 9/ 46, שינוי לתכנית רצ/ ו/ 9.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון. רח׳

 הרצל 24. בין הרחובות הרצל וויצמן בראשון לציון. גושים

 וחלקות: גוש: 3928, חלקי חלקות: 238, 536.

 מטרת התכנית: א. תכנית הקובעת הוראות להכנת תכנית

 איחוד וחלוקה בלא הסכמת בעלים, בהתאם לפרק ג׳, סימן ז׳

 לחוק התכנון והבניה. ב. שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח ואזור

 מגורים ג׳ לאזור מגורים ג׳ ומסחר. ג. קביעת זכויות בניה וקווי

 בניין. ד. קביעת הוראות לבניית חניון תת־קרקעי.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל ו9, רמלה 72430,

 טל׳ 08-9788409. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון, רח׳ הכרמל 20, ראשון

 לציון 75264, טל׳ 03-9547577.

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.

 מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי רצ/ 1/ 8/ 57/ 2

 שם התכנית: מתחם אגוזי, ראשון לציון

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מס׳ רצ/ ו/ 8/ 57/ 2, שינוי לתכנית רצ/ מק/ ו/ 8/ 57, כפיפות

 לתכניות רצ/ ו/ ו/ ג, רצ/ ו/ ו/ יג.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון. רח׳ דרך

 חיים הרצוג. רח׳ הרב מימון. רח׳ הרצוג פינת רח׳ הרב מימון.

 גושים וחלקות: גוש: 3929, חלקה במלואה: 428. מגרש: 428/2

 בהתאם לתכנית רצ/ מק/ ו/ 8/ 57.

 מטרת התכנית: התאמת מס׳ יח״ד ומס׳ קומות למצב

 הקיים בהיתר.

 מס׳ נת/ 229/ 82, שינוי לתכניות נת/ 00ו/ ש/ ו, נת/ 400/ 7,

 כפיפות לתכנית נת/ 229/ ו5.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה. רח׳ יהודה

 הלוי ו2. מרכז העיר. גושים וחלקות: גוש: ו826, חלקי חלקה: 74.

 מטרת התכנית: הריסת מבנה קיים ובניית חדש בתוספת

 זכויות בניה.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד מאזור מגורים ה׳ לאזור

 מגורים ד׳. ב. תוספת שטחים עיקריים מ־86ו,ו מ״ר ל־00ו,2 מ״ר

 ושטחי שירות. ג. תוספת יח״ד מ־0ו ל־6ו יח״ד. ד. תוספת קומות

 מ־6 על עמודים + גג ל־9 על עמודים כפולה + קומה טכנית.

 ה. הקטנת קווי בניין מ־6 מ׳ ל־5 מ׳ אחורי ומ־5.8 מ׳ ל־5 מ׳ צדי.

 ו. הבלטת מרפסות מקו בניין קדמי ואחורי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 0ו2/02/20ו ובילקוט הפרסומים 6073, התש״ע, עמ׳ 2385,

 בתאריך 0ו24/03/20.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל ו9, רמלה 72430,

 טל׳ 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 נתניה, רח׳ הצורן 6, נתניה 42439, טל׳ 70ו09-8603, וכל מעוניין

 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי נת/ 600/ א/ 18

 שם התכנית: מגורים מיוחד, בתי מלון, מסחר,

 מסחרי מיוחד, שטח ציבורי פתוח, דרך קיימת ודרך

 מוצעת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מס׳ נת/ 600/ א/ 8ו, שינוי לתכניות נת/ 600/ א, נת/ 400/ 7,

 נת/ 539/ ב, נת/ 00ו/ ש/ ו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה. הרחובות:

 ברוך רם, שד׳ בן אב״י, שד׳ בן גוריון. גושים וחלקות: גוש:

 8253, חלקות במלואן: 07ו, 245, 246, 264, חלקי חלקות: 4וו,

 235, 258. גוש: 8258, חלקות במלואן: 2, 5, 73, חלקי חלקות: 4,

 ו4, 42, 72, 88.

 מטרת התכנית: ו. איחוד וחלוקה מחדש בלא הסכמת

 הבעלים, כמשמעותם בפרק ג׳, סימן ז׳ לחוק התכנון והבניה,

 התשכ״ה-965ו. 2. שינוי ייעודים קיימים: בתי מלון, בתי

 מלון ומסחר, מסחרי מיוחד, שטח ציבורי פתוח, דרך קיימת.

 לייעודים מוצעים: מגורים מיוחד, בתי מלון, בתי מלון ומסחר,

 מסחרי מיוחד, שטח ציבורי פתוח, דרך קיימת, דרך מוצעת.

 3. תוספת 04ו יח״ד. 4. הגדלת שטחי ברוטו מ־4,697ו מ״ר

 ל־69,300 מ״ר, מהם 250,ו4 מ״ר שטחים עיקריים. 5. הגדלת

 מס׳ חדרי המלון מ־300 ח׳ ל־350 ח׳. 6. קביעת שטחי המסחר

 ל־2,470 מ״ר שטחים עיקריים. 7. קביעת דרכי הגישה למגרש

 המיועד למסחרי מיוחד. 8. קביעת הוראות ומגבלות בניה,

 שימושים ותכליות. 9. קביעת קווי בניין.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 04/09/2009 ובילקוט הפרסומים 6000, התש״ע, עמ׳ 22, בתאריך

.24/09/2009 
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 ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 רחובות מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס׳ רח/ 250ו/ 90,

 שינוי לתכניות רח/ 250ו, רח/ 2000/ י, כפיפות לתכניות תמא/

 4/ 2, רח/ מק/ 2000/ ב/ 3, רח/ 2000/ ג/ 2, רח/ 2000/ ב/ ו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות. רח׳ הרשנזון 72.

 גושים וחלקות: גוש: ו370, חלקה במלואה: 562.

 מטרת התכנית: שינוי ייעוד מגרש מאזור מגורים ב׳ לאזור

 מגורים ג׳, והרחבת רח׳ הרשנזון.

 עיקרי הוראות התכנית: ו. הרחבת רח׳ הרשנזון. 2. שינוי

 ייעוד מגרש מאזור מגורים ב׳ לאזור מגורים ג׳. 3. הגדלת

 השטחים העיקריים המותרים בתחום התכנית מ־770 מ״ר

 ל־370,ו מ״ר + 56ו מ״ר למרפסות מקורות. 4. הגדלת מס׳ יח״ד

ע + 4 קומות  מ־6 יח״ד ל־3ו יח״ד. 5. שינוי במס׳ הקומות מ־

 לקומת קרקע + 6 קומות + קומה 7 חלקית מעל לקומת מרתף.

 6. שינוי קו בניין צדי מ־4 מ׳ ל־3.60 מ׳. 7. קביעת קו בניין קדמי

 למרפסות של 2.50 מ׳. 8. קביעת זכויות והוראות בניה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על

 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל ו9, רמלה 72430, טל׳

 08-9788409. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה רחובות, רח׳ ביל״ו 2, רחובות, 76442.

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.

 מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 מסי רח/ 2000/ ג/ 4

 שם התכנית: הוראות בדבר קירוי פרגולות לסככות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 רחובות מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס׳ רח/ 2000/ ג/ 4,

 שינוי לתכנית רח/ 2000/ ג/ 2, כפיפות לתכניות רח/ מק/ 2000/

 ג/ 3, תמא/ 3, תממ/ 3/ 6/ ד, תמא/ 4/ 2, תמא/ 23, תמא/ 23/

 א, רח/ 2000/ טו, תממ/ 3/ ו2.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות. כל מרחב

 תכנון מקומי רחובות.

 מטרת התכנית: קביעת הוראות בניה בדבר בניית סככות

 במקום שבו מותרת בניית פרגולה.

 עיקרי הוראות התכנית: בכל אזורי המגורים שבו מותרת

 פרגולה לפי הוראות החוק, יהיה ניתן לקרות אותה לכדי סככה

 בהתאם להנחיות העיצוביות, למעט במבנים שהוכרזו מבנים

 לשימור על ידי ועדת השימור העירונית לפי התוספת הרביעית

 לחוק התכנון והבניה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
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 עיקרי הוראות התכנית: ו. שינוי מס׳ יח״ד מ־62 ל־46 בלא שינוי

 בשטחי הבניה. 2. שינוי מס׳ קומות מגורים מ־6ו ל־2ו קומות.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 7/07/2009ו ובילקוט הפרסומים 4ו60, התש״ע, עמ׳ 305,

 בתאריך 2009/וו/ו0.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל ו9, רמלה 72430,

 טל׳ 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה ראשון לציון, רח׳ הכרמל 20, ראשון לציון 75264,

 טל׳ 03-9547577, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 מסי רח/ 700/ 22

 שם התכנית: דרך יבנה 47, רחובות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 רחובות מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס׳ רח/ 700/ 22, שינוי

 לתכנית רח/ 30/ ו, כפיפות לתכניות רח/ 2000/ ב/ ו, תמא/

 4/ 2, רח/ מק/ 2000/ ב/ 3, רח/ 2000/ ג/ 2.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות. רח׳ דרך

 יבנה 47. גושים וחלקות: גוש: 3648, חלקה במלואה: 23.

 מטרת התכנית: הקמת בניין בן 5 קומות + קומה שישית

 חלקית מעל קומת עמודים, וו יח״ד.

 עיקרי הוראות התכנית: ו. תוספת מס׳ קומות מ־3 ל־5 +

וו.  קומה 6 חלקית מעל קומת עמודים. 2. הגדלת מס׳ יח״ד ל־

 3. שינוי קו בניין אחורי מ־5 מ׳ ל־6 מ׳. 4. תוספת שטח עיקרי

 מ־4ו2 מ״ר ל־300,ו מ״ר. 5. הבלטת מרפסות מקו בניין קדמי

 ואחורי לפי המסומן בתשריט.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל ו9, רמלה 72430,

 טל׳ 08-9788409. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה רחובות, רח׳ ביל״ו 2, רחובות 76442.

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.

 מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 מסי רח/ 1250/ 90

 שם התכנית: רחי הרשנזון 72

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ילקוט הפרסומים 6222, ו׳ בניסן התשע״א, 10.4.2011



 ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 דרום השרון מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס׳ שד/ 969/ 7ו,

 שינוי לתכניות שד/ 969, שד/ 969/ ג.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סירקין.

 רח׳ הוורדים 4. מגרש 5ו. גושים וחלקות: גוש: 4049, חלקה

 במלואה: 5ו. מגרש: 5ו, בהתאם לתכנית שד/ 969.

 מטרת התכנית: תכנון מחדש של חלקה בייעוד מגורים

 חקלאיים וחלוקה למגרשי מגורים. בכל מגרש בייעוד מגורים

 יש יח״ד אחת, סך הכל שלוש יח״ד (קיימות) בתחום התכנית.

 עיקרי הוראות התכנית: א. חלוקה מחדש של חלקה 5ו,

 לחמישה תאי שטח, בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית,

 לפי פרק ג׳, סימן ז׳ לחוק. ב. שינוי ייעוד, אזור מגורים חקלאיים

 לקרקע חקלאית ומגורים א׳. ג. שינוי ייעוד, אזור חקלאי לקרקע

 חקלאית, למגורים ביישוב כפרי ומגורים א׳. ד. קביעת שינויים

 להוראות הבניה. ה. קביעת הוראות להיתר בניה ולהריסת

 מבנים בלא היתר.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל ו9, רמלה 72430,

 טל׳ 08-9788409. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה דרום השרון, נוה ירק 00ו45,

 טל׳ 03-9000500.

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.

 מרחב תכנון מקומי דרום השרון

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי שד/ 1060/ 19

 שם התכנית: כפר מע״ש, שינוי ייעוד ממגורים לשצ״פ

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מס׳ שד/ 060ו/ 9ו, שינוי לתכנית משמ/ 06ו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר מע״ש. רח׳

 השלושה. בין מס׳ 46 למס׳ 48. מגרש ציבורי מס׳ 90ו. גושים

 וחלקות: גוש: 9ו67, חלקות במלואן: 90ו, ו9ו. מגרשים:

 23 בהתאם לתכנית משמ/06ו, 23 בהתאם לתכנית שד/060ו,

 24 בהתאם לתכנית משמ/06ו, 24 בהתאם לתכנית שד/060ו.

 מטרת התכנית: שינוי ייעוד ממגורים לשצ״פ, חלק מחלקה

 90ו.

 עיקרי הוראות התכנית: הגדרת שטח ציבורי פתוח לקטע

 מהתכנית בין רח׳ השלושה לבין מגרש 90ו כפי שמופיע בתב״ע

 שד/ 060ו, כפר מע״ש.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 8/09/2009ו ובילקוט הפרסומים 6000, התש״ע, עמ׳ 26, בתאריך

.24/09/2009 

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל ו9, רמלה 72430, טל׳

 08-9788409. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה רחובות, רח׳ ביל״ו 2, רחובות 76442.

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.

 מרחב תכנון מקומי רעננה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 מסי רע/ 591

 שם התכנית: רחי הפעמונים 16, רעננה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה רעננה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס׳ רע/ ו59,

 שינוי לתכנית רע/ במ/ 2005.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רעננה. רח׳

 הפעמונים 6ו. רח׳ הפעמונים, פינת רח׳ החליל. גושים

 וחלקות: גוש: 6582, חלקה במלואה: 443.

 מטרת התכנית: תוספת שטח עיקרי למגורים בחלל הסגור

 הקיים בקומת המסד ששייך לדירת גן שמספרה ו.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת הוראות בניה: א. שטחים

 עיקריים. ב. תוספת שטח בניה עיקרי למגורים בחלל הסגור

 הקיים בקומת מסד וחיבורו לדירת הגן שמספרה ו באמצעות

 מדרגות פנימיות, סך הכל תוספת של 55 מ״ר.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל ו9, רמלה 72430,

 טל׳ 08-9788409. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה רעננה, רח׳ השוק 6, רעננה 43604,

 טל׳ 6ו05ו09-76.

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.

 מרחב תכנון מקומי דרום השרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 מסי שד/ 969/ 17

 שם התכנית: כפר סירקין, חלקה 15

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
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 במלואן: 2ו - 4ו, ו2 - 27, 30 - 32, 34 - 40, 00ו, 79ו - 90ו.

 מגרש: 26א בהתאם לתכנית חמ/ 52ו.

 מטרת התכנית: א. פיצול מגרש מגורים (ו יח״ד) ממשק עזר

 (ו יח״ד). ב. שינוי ייעוד מאזור חקלאי מיוחד - מושב למשק

 עזר ולמגרש מגורים. ג. קביעת הוראות בינוי במגרש מגורים

 וקווי בניין בהתאם למצב קיים.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד מאזור חקלאי

 מיוחד - מושב למשק עזר בשטח 749.ו דונם ולמגרש מגורים

 בשטח של 350 מ״ר. ב. חלוקה בהסכמת בעלי הקרקע לפי פרק ג׳,

 סימן ז׳ לחוק התכנון והבניה, התשנ״ה-965ו. ג. קביעת הוראות

 והגבלות בניה בשטח התכנית. ד. הסדרת קו בניין דרומי-צדי

 במשק עזר לבית מגורים קיים מ־4 מ׳ ל־2.05 מ׳ - 2.36 מ׳.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 0ו8/06/20ו ובילקוט הפרסומים 6וו6, התש״ע, עמ׳ ו423,

 בתאריך 0ו05/08/20.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל ו9, רמלה 72430,

 טל׳ 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 עמק חפר, מדרשת רופין 40250, טל׳ 556ו09-898, וכל מעוניין

 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי שורקות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 מסי בר/ 353/ 69

 שם התכנית: 14 מגרשי מגורים, עשרת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 שורקות מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס׳ בר/ 353/ 69, שינוי

 לתכניות תצ״ר/ ו/ ו59/ 3, בר/ 353/ 4, בר/ 353/ 38.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: עשרת.

 הרחובות: הרימון, השקד והשקמה. בין הרחובות הרימון,

 השקמה והשקד. קטע מרחובות השקמה והשקד. גושים וחלקות:

 גוש: 4984, חלקות במלואן: 64, 52ו, 245, 250 - 258, ו26 - 286,

 ו29 - 3ו3, 5ו3, 6ו3, 8ו3, 9ו3, 326, 329 - 337, 343 - 439,

 442, 443, 445, 446. גוש: 4985, חלקות במלואן: 92ו, וו2,

 226 - ו39, חלקי חלקה: 48ו.

 מטרת התכנית: א. יצירת 4ו מגרשי מגורים חדשים

 חד־משפחתיים בעשרת. ב. קביעת זכויות והוראות בניה.

 ג. איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד קרקע משטח

 למבני ציבור למגורים א׳, דרך ודרך משולבת. ב. הקצאת

 4ו מגרשי מגורים חד־משפחתיים. ג. ביטול דרך מאושרת.

 ד. קביעת זכויות והוראות בניה. ה. הכנת תכנית לאיחוד

 וחלוקה בהסכמת בעלים בסמכות הוועדה המקומית טרם

 הוצאת היתרי בניה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל ו9, רמלה 72430,

 טל׳ 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 דרום השרון, נוה ירק 00ו45, טל׳ 03-9000500, וכל מעוניין

 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מזרח השרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 מסי מש/ 7/ 1/ 277

 שם התכנית: קרקע חקלאית בקלנסווה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית

 לתכנון ולבניה מזרח השרון מופקדת תכנית מיתאר מקומית

. 8 - ו  מס׳ מש/ 7/ ו/ 277, שינוי לתכניות מש/ 7/ ו/ 0, 5

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קלנסווה. גושים

 וחלקות: גוש: 7874, חלקי חלקה: 4.

 מטרת התכנית: הגדלת שטח מחסן חקלאי.

 עיקרי הוראות התכנית: ו. הגדלת שטח מחסן חקלאי

 בשטח חקלאי מ־40 מ״ר ל־27ו מ״ר בית אריזה. 2. שינוי קווי

 בניין. 3. קביעת הוראות בניה. 4. קביעת תנאים להוצאת היתרי

 בניה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל ו9, רמלה 72430, טל׳

 08-9788409. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה מזרח השרון, קלנסווה 42837.

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.

 מרחב תכנון מקומי עמק חפר

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי עח/ 134/ 8

 שם התכנית: חבצלת השרון, משפחת פז, פיצול

 מגרש מגורים ממשק עזר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מס׳ עח/ 34ו/ 8, שינוי לתכניות עח/ 200, חמ/ 52ו, כפיפות

 לתכניות תמא/ 35, עח/ 63/ 5, עח/ 07ו, עח/ 34ו/ 5, עח/ 07ו/

 ו, עח/ 34ו/ 3.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חבצלת השרון. מושב

 חבצלת השרון. גושים וחלקות: גוש: 8323, חלקות במלואן:

 25, 26, חלקי חלקות: 24, 27, 42. גוש: 8325, חלקות במלואן:

 4 - וו, 3ו - 6ו, 8ו - 25, 27 - 33, 35 - 43, 45. גוש: 8327, חלקות
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 מטרת התכנית: א. הסדרת התנועה בצמתים. ב. שיפור

 התוואי האנכי והאופקי של הדרך. ג. הרחבת זכות הדרך.

 עיקרי הוראות התכנית: א. לייעד את השטחים המסומנים

 בצבע אדום לדרך וסלילת כביש. ב. לייעד את שטח הדרך

 להקמת מעבירי מים, תעלות, קירות תומכים וכן לביצוע כל

 עבודות העפר והחציבות הכרוכות בסלילת הכביש.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 2009/ו04/0 ובילקוט הפרסומים 5899, התשס״ט, עמ׳ 756ו,

 בתאריך 2009/ו2/0ו.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 וו75ו, טל׳ 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה יקנעם עילית, רח׳ צאלים ו, יקנעם עילית 20692,

 טל׳ 04-9596095, ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 יזרעאלים, עפולה 20ו8ו, טל׳ 04-6520038, וכל מעוניין רשאי

 לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי כרמיאל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי גנ/ 18338

 שם התכנית: נתיב הסיורים, רבין מערב, כרמיאל

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכנית מפורטת מס׳

 גנ/ 8338ו, שינוי לתכנית ג/ 3ו9וו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כרמיאל. גושים

 וחלקות: גוש: 9870ו, חלקות במלואן: 9ו, ו2, ו3, חלקי חלקות:

.44 ,43 

 מטרת התכנית: שינוי ייעוד מאזור מבני ציבור לאזור

 מגורים א׳ לצורך הקמת קוטג׳ים.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד מאזור מבני ציבור

 למגורים א׳ ושביל. ב. קביעת הוראות ושימושים לאזורים

 השונים. ג. קביעת הוראות בינוי, זכויות ומגבלות בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 0ו27/08/20 ובילקוט הפרסומים 49ו6, התשע״א, עמ׳ 483,

 בתאריך 0ו0/20ו/ו2.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 וו75ו, טל׳ 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה כרמיאל, כרמיאל, טל׳ ו04-908567, וכל מעוניין רשאי

 לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מגדל העמק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מסי ג/ 18835

 שם התכנית: רחי שיאון, מגדל העמק

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 מגדל העמק מופקדת תכנית מפורטת מס׳ ג/ 8835ו, שינוי

 לתכנית ג/ 3285ו, כפיפות לתכניות תמא/ 34/ ב/ 4, תמא/34/

 ב/ 3, תממ/ 2/ 9, תמא/ 35.

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל ו9, רמלה 72430,

 טל׳ 08-9788409. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה שורקות, גבעת ברנר, גבעת ברנר

.60948 

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.

 מרחב תכנון מקומי שורקות

 הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית

 מסי בר/ 213/ 4

 שם התכנית: אזור תעשייה גן רווה, הגדלת זכויות

 בניה מ-120% ל-155%

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית

 מס׳ בר/ 3ו2/ 4, שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים

 בתאריך 06/04/2006 ובילקוט הפרסומים 5502, התשס״ו, עמ׳

 43ו2, בתאריך 06/03/2006, שינוי לתכנית בר/ בת/ 3ו2.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רח׳ חבצלת החוף

 0ו. אזור התעשייה גן רווה. גושים וחלקות: גוש: 4939, חלקה

 במלואה: 3. מגרש: 3ו20 בהתאם לתכנית בר/ בת/ 3ו2.

 מטרת התכנית: א. הגדלת זכויות הבניה מ־20%ו ל־55%ו.

 ב. הקטנת קו בניין צדי ואחורי בקומת מרתף מ־5 מ׳ ל־0 כפי

 שמסומן בתשריט. ג. הקטנת קו בניין קדמי מ־5 מ׳ ל־4.5 מ׳,

 כמסומן בתשריט. ד. הקטנת קו בניין צדי מ־5 מ׳ ל־4 מ׳, כמסומן

 בתשריט. ה. הוספת 2 קומות וחדר מדרגות על הגג נוסף ל־3

 הקומות המותרות לפי בר/בת/3ו2. ו. הגדלת תכסית קרקע

 מ־40% ל־60% בקומת מרתף בלבד.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל ו9, רמלה 72430,

 טל׳ 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 שורקות, גבעת ברנר, גבעת ברנר 60948, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 רות יוסף

 יושבת ראש הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבנייה מחוז המרכז

 מחוז הצפון

 מרחבי תכנון מקומיים יקנעם עילית, יזרעאלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי ג/ 12672

 שם התכנית: דרך 672 קטע מחלף אלייקים-יוקנעם

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכנית מפורטת מס׳

 ג/ 2672ו, שינוי לתכנית ג/ 4957.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יקנעם עילית. מגידו.

 גושים וחלקות: גוש: 833וו, חלקי חלקות: 7ו, 45, 46, 95, 98.

 גוש: 834וו, חלקות במלואן: 80, 82, חלקי חלקות: 24, 29 - 45, 59,

 78. גוש: 2674ו, חלקי חלקות: 2 - 5. גוש: 2675ו, חלקי חלקות:

 7ו, 48. גוש: 2740ו, חלקי חלקות: 55, 78.
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 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.

 מרחב תכנון מקומי נצרת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 מסי ג/ 17597

 שם התכנית: שינוי לתכנית ג/ 1801, שינוי צורת

 הבינוי, ייעוד הקרקע ותקנות הבניה, נצרת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה נצרת מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס׳ ג/ 7597ו,

 שינוי לתכניות ג/ 2634, ג/ ו80ו, ג/ 456וו, כפיפות לתכנית

 תמא/ 35.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת. גושים

 וחלקות: גוש: ו656ו, חלקי חלקה: 20. גוש: 6562ו, חלקי חלקות:

 35 - 37. גוש: 6564ו, חלקות במלואן: 4, 5, חלקי חלקות: 8, 9ו.

 מטרת התכנית: תכנון שכונת פסגת נצרת כשינוי לתכנית

 ג/ו80ו המאושרת.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד משטח מסחרי,

 שצ״פ ומגורים למגורים ב׳, דרכים, שפ״פ, מבנים ומוסדות

 ציבור. ב. הקטנת מס׳ יח״ד וקומות. ג. שינוי בהוראות הבניה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי

 התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק, רשאי להגיש

 התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית וו75ו,

 טל׳ 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה נצרת, נצרת, טל׳ 04-6459200.

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.

 מרחב תכנון מקומי נצרת

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי ג/ 15535

 שם התכנית: שכונת מגורים דרומית, נצרת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכנית מפורטת מס׳

 ג/ 5535ו, שינוי לתכניות ג/ 8ו46, ג/ 2634, ג/ 0ו8וו, אישור לפי

 תמ״א תמא/ 22.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת. גושים וחלקות:

 גוש: 6563ו, חלקה במלואה: 36, חלקי חלקות: 23, 24, 30, 34, 35.

 גוש: 6564ו, חלקי חלקות: ו, 9ו.

 מטרת התכנית: תכנון מפורטות של אזור שהוגדר כאזור

 בניה רגיל.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מגדל העמק. גושים

 וחלקות: גוש: 9ו78ו, חלקות במלואן: 06ו - 0וו, 2וו, 3וו, 20ו,

 23ו, 26ו, חלקי חלקות: 42, 84, 24ו, 25ו, 27ו.

 מטרת התכנית: א. הסדרת בינוי השכונה כך שלא תחדור

 לתחום היער. ב. הגדלת זכויות הבניה במגרש לדיור מיוחד כך

 שיכלול 20ו יחידות לדיור מוגן.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד ממגורים ג׳, מגורים

 ב׳, דרך משולבת ושביל לייעוד יער. ב. שינוי ייעוד ממגורים

 ג׳, דרך משולבת ושביל לייעוד מגורים מיוחד. ג. שינוי ייעוד

 ממגורים ב׳ לייעוד דרך משולבת. ד. שינוי ייעוד ממגורים ג׳,

 מגורים ב׳, דרך משולבת ומגורים מיוחד לייעוד שביל. ה. שינוי

 ייעוד ממגורים ב׳ למגורים א׳.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 וו75ו, טל׳ 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי

 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מגדל העמק, מגדל העמק,

 טל׳ 5ו06-65077.

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.

 מרחב תכנון מקומי נהריה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מסי גנ/ 18686

 שם התכנית: הגדלת אחוזי בניה וצפיפות

 ברחי בלפור 68, 69, נהריה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 נהריה, מופקדת תכנית מפורטת מס׳ גנ/ 8686ו, שינוי לתכנית

 ג/ 5ו07ו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נהריה. גושים וחלקות:

 גוש: 73ו8ו, חלקות במלואן: 68, 69, חלקי חלקה: 84.

 מטרת התכנית: הקמת 2 בנייני מגורים, סך הכל 24 יח״ד.

 עיקרי הוראות התכנית: הגדלת צפיפות, תוספת אחוזי

 בניה, תוספת קומה בבניין הדרומי, קביעת קווי בניין, הנחיות

 בינוי ועיצוב אדריכלי.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק,

 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של

 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה

 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה,

 נצרת עילית וו75ו, טל׳ 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא

 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה נהריה, נהריה,

 טל׳ 04-9879827.
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 ג/ 7857ו, שינוי לתכניות ג/ 0257ו, ג/ 9972, ג/ 5038, ג/ 4506ו,

 כפיפות לתכניות תממ/ 2/ 9, תמא/ 35.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עכו. גושים וחלקות:

 גוש: 9ו80ו, חלקה במלואה: 23, חלקי חלקות: 3, 6, 9, 0ו,

 2ו - 5ו, ו2, 22, 24 - 26. גוש: ו805ו, חלקי חלקות: 7, 33, 38.

 מטרת התכנית: א. קביעת מסגרת להקמת שכונת מגורים,

 בת 229 יח״ד על ידי ייעוד שטחים לשימושי קרקע, וקביעת

 זכויות בניה לאזור מגורים, מסחר, בנייני ציבור ושטחים פתוחים.

 ב. יצירת תנאים להקמה ושיווק מיידיים של שכונה חדשה

 של צמודי קרקע (בנה ביתך). ג. קביעת עקרונות בינוי ועיצוב.

 ד. שיקום האקוודוקט, תעלת אל-באשה כציר אורבני ירוק

 מרכזי העובר בפארק העירוני. ה. ייעוד שטח להרחבה עתידית

 של בית הספר אורט. ו. הקצאת יחידות דיור נגישות והסדרת

 נגישות לאנשים עם מוגבלות בסביבה הבנויה.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעודי קרקע. ב. קביעת

 מגבלות בניה. ג. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

 ד. התוויית דרכים. ה. קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל

 תשתיות ושירותים. ו. קביעת הנחיות לפיתוח פארק עירוני.

 ז. קביעת הנחיות לפיתוח שטחים ציבוריים פתוחים. ח. איחוד

 וחלוקה מחדש של מגרשים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 0ו09/05/20 ובילקוט הפרסומים 6098, התש״ע, עמ׳ 3440,

 בתאריך 0ו06/20/ו2.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 וו75ו, טל׳ 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה עכו, רח׳ ויצמן 35, עכו, טל׳ 8וו04-9956, וכל מעוניין

 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי צפת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 מסי ג/ 18030

 שם התכנית: תכנית למוסדות חינוך, צפת מערב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה צפת מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס׳ ג/ 8030ו,

 שינוי לתכניות גבמ/ 32ו, ג/ 7ו64, ג/ 7ו26ו, כפיפות לתכניות

 תממ/ 2/ 9, תמא/ 35.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: צפת. גושים וחלקות:

 גוש: 3605ו, חלקה במלואה: 2, חלקי חלקות: 3 - 5, 9 - 2ו, 06ו.

 מטרת התכנית: א. יצירת מסגרת תכנונית להקמת בית ספר

 לבנות בצמוד לשטח המיועד למוסדות.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד משצ״פ לשטח

 למבנים ומוסדות ציבור לצורכי חינוך. ב. שינוי ייעוד משצ״פ

 לדרך גישה וחניה. ג. שינוי ייעוד ממבנים ומוסדות ציבור

 למבנים ומוסדות ציבור לחינוך ולדת. ד. שינוי ייעוד ממבנים

 ומוסדות ציבור להרחבת כביש וחניה. ה. הקטנת קו בניין מדרך

 מס׳ ו ל־3 מ׳, וכן קווי בניין בהתאם למסומן בתשריט. ו. קביעת

 הנחיות בניה. ז. קביעת הסדרי תנועה וחניה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד קרקע מאזור בניה

 רגיל לאזור מגורים א׳, אזור מסחר, אזור מבנה ציבור משולב

 בשצ״פ, שצ״פ, התוויית דרכים. ב. קביעת התכליות המותרות

 לכל ייעוד קרקע. ג. קביעת הוראות בניה: צפיפות, גובה

 בניינים והגדלת זכויות בניה. ד. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב

 אדריכלי. ה. קביעת השלבים וההנחיות לביצוע. ו. קביעת

 הנחיות סביבתיות.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 20/07/2007 ובילקוט הפרסומים ו569, התשס״ז, עמ׳ 3532,

 בתאריך 2/07/2007ו.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 וו75ו, טל׳ 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה נצרת, נצרת, טל׳ 04-6459200, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחבי תכנון מקומיים נצרת עילית, מבוא העמקים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי ג/ 18412

 שם התכנית: שינוי צומת הכניסה, משהד

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון והבניה,

 התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכנית מפורטת מס׳ ג/ 2ו84ו, שינוי

 לתכניות ג/ 477וו, גנ/ 7842ו, ג/ ו943, ג/ 6485.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הצומת נמצא בתחום

 שיפוט משהד וכפר כנא, נצרת עילית על דרך 754 בקטע הק״מ

 58-57 בכניסה למשהד. גושים וחלקות: גוש: 7469ו, חלקי

 חלקות: 55, 70 - 72. גוש: 7470ו, חלקי חלקות: 5, 8ו, 20, 29,

 35, 36, 43, 44. גוש: 7472ו, חלקי חלקות: 39, ו8, 82. גוש: 8ו75ו,

 חלקי חלקות: 27 - 30, 43, 44.

 מטרת התכנית: שינוי בתוואי דרך 754 ובהסדרי התנועה

 בכניסה למשהד.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד משצ״פ לדרך.

 ב. קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים,

 כגון: דרכים, ביוב, ניקוז, תקשורת, חשמל, גז וכו׳. ג. קביעת

 הוראות סביבתיות. ד. קביעת הסדרי תנועה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 0ו23/08/20 ובילקוט הפרסומים ו3ו6, התש״ע, עמ׳ 4587,

 בתאריך 0ו29/08/20.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 וו75ו, טל׳ 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה נצרת עילית, רח׳ גלבוע 6ו, נצרת עילית, טל׳ 04-6478828,

 ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים,

 רח׳ ציפורן 5, נצרת עילית 7000ו, טל׳ 04-6468585, וכל מעוניין

 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי עכו

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי ג/ 17857

 שם התכנית: שכונת מגורים אגרוף, צפון עכו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מס׳
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 מטרת התכנית: א. שינוי ייעוד של קרקע מייעודים

 קודמים לפי ג/ 9239 וג/ 082וו לשטחי מגורים, לאירוח כפרי,

 למלונאות מסוגים שונים, מבני ציבור ומקרקע חקלאית לשטח

 לתכנון בעתיד שיהווה המשך לשטחים המתוכננים במסגרת

 תכנית זאת במתחם המתוכנן. ב. התוויה של דרכים, שטחים

 ציבוריים פתוחים, שטחים למבני ציבור ולשימושים מסחריים

 שטחי תעסוקה ותיירות ושטחים למיתקנים הנדסיים.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד קרקע. ב. קביעת

 התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע. ג. קביעת הוראות בניה:

 קביעת צפיפות, קביעת מרווחי בניה, קביעת גובה בניינים.

 הנחיות בינוי, הנחיות לעיצוב אדריכלי, הרחבת/התוויית

 דרכים, קביעת הוראות לפיתוח השטח, כולל תשתיות ושירותים

 כגון: דרכים, ביוב, ניקוז, תקשורת, חשמל, גז, וכו׳. ד. קביעת

 השלבים והתניות לביצוע. ה. קביעת הנחיות סביבתיות.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על

 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 וו75ו, טל׳ 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי

 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה אצבע הגליל, חצור הגלילית,

 טל׳ 04-6800077.

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.

 מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי ג/ 18144

 שם התכנית: הרחבה די, חלקה 68, ראש פינה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכנית מפורטת מס׳

 ג/ 44ו8ו, שינוי לתכניות ג/ מז/ 447/ 02ו, ג/ 7447, ג/ 5626,

 כפיפות לתכניות תמא/ 34/ ב/ 4, תמא/ 5ו, ג/ 8600, תרשצ/

 6/ 07/ ו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראש פינה. גושים

 וחלקות: גוש: 3942ו, חלקה במלואה: 68, חלקי חלקות: 76, ו8.

 מטרת התכנית: הגדלת אחוזי בניה למקובל באזור מגורים

 א׳ בראש פינה, איחוד וחלוקה בהסכמה הגדלת מגרש המגורים

 על ידי צירוף שפ״פ צמוד תוך הסבתו למגורים.

 עיקרי הוראות התכנית: ו. קביעת זכויות והוראות בניה.

 2. הגדלת אחוזי בניה מ־34% בקירוב ל־%ו4 בניה, סך הכל

 עיקרי ושירות. 3. איחוד וחלוקה בהסכמה הסבת חלק שפ״פ

 למגורים וצירופו למגרש המגורים הקיים. 4. הסבת קומת

 מסד לקומה מתחת לכניסה הקובעת למבנה וכל השימושים

 המותרים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 0ו3/07/20ו ובילקוט הפרסומים ו3ו6, התש״ע, עמ׳ 4587,

 בתאריך 0ו29/08/20.

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 וו75ו, טל׳ 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי

 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה צפת, רח׳ ירושלים 7, צפת,

 טל׳ 04-6927467.

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.

 מרחב תכנון מקומי קצרין

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי גנ/ 18473

 שם התכנית: יקב 2009, קצרין

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכנית מפורטת מס׳ גנ/

 8473ו, שינוי לתכנית ג/ 6ו28ו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קצרין. גושים וחלקות:

 גוש: 000ו20, חלקי חלקה: 8.

 מטרת התכנית: א. הגדלת שטח המיועד לתעשייה יקב 2009.

 ב. הסטת תוואי דרך מס׳ 3 לכיוון צפון. ג. שינוי בקווי בניין.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד משטח תעשייה

 מיוחד משולב במסחר ושטח דרך לשטח תעשייה. ב. שינוי

 בתוואי דרך קיימת. ג. שינוי ייעוד משצ״פ לשטח דרך.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 0ו25/06/20 ובילקוט הפרסומים 6וו6, התש״ע, עמ׳ 4234,

 בתאריך 0ו05/08/20.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 וו75ו, טל׳ 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה קצרין, קצרין 2900ו, טל׳ 06-6969664, וכל מעוניין

 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 מסי ג/ 18513

 שם התכנית: הר צפיה - מטולה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 אצבע הגליל מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס׳ ג/ 3ו85ו,

 שינוי לתכניות אג/ מק/ 8260/ 3ו0, ג/ 8260, ביטול לתכנית

 ג/ 9239, פירוט לתכניות אג/ מק/ 8260/ 005, אג/ מק/ 8260/

 029, כפיפות לתכניות תמא/ 34/ ב/ 4, תמא/ 8, תמא/ 22, תמא/

 3/ וו/ ב, תממ/ 2/ 9, תמא/ 35, ג/ 082וו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מטולה. גושים

 וחלקות: גוש: 3203ו, חלקי חלקות: ו, 3, 5. גוש: 3204ו, חלקי

 חלקות: 2, 3.
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 מרחב תכנון מקומי גולן

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מסי ג/ 16335

 שם התכנית: בית עלמין חיספין

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 גולן מופקדת תכנית מפורטת מס׳ ג/ 6335ו, כפיפות לתכניות

 תמא/ 35, תמא/ 34/ ב/ 4, תמא/ 34/ ב/ 3.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיספין. גושים

 וחלקות: גוש: 200000, חלקי חלקות: 6ו, ו4, 46, 68. מוסדר:

 גוש: 200000, חלקי חלקה: 2ו.

 מטרת התכנית: הקמת שטח לבית עלמין לגוש חיספין

 והתאמתו לדרישות תמ״א 9ו.

 עיקרי הוראות התכנית: א. ייעוד שטח לבית עלמין שישרת

 את אוכלוסיית היישובים בגוש הדתי ברמת הגולן והכולל את

 המרכז הגושי בחיספין, נוב, רמת מגשימים, יונתן ואבני איתן.

 הסדרת דרך גישה. ב. הקלה בקו בניין של דרך 982, מ־80 מ׳

 ל־45 מ׳ מציר הדרך ו־0 מ׳ להתחברות המוצעת.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק,

 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של

 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה

 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה,

 נצרת עילית וו75ו, טל׳ 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא

 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה גולן, קצרין 2900ו,

 טל׳ 2ו04-69697.

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.

 מרחב תכנון מקומי גולן

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מסי ג/ 18639

 שם התכנית: הסדרת צומת מעלה גמלא

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה גולן מופקדת תכנית מפורטת מס׳ ג/ 8639ו, כפיפות

 לתכניות תמא/ 3ו, תמא/ 3/ וו/ ב, תממ/ 2/ 3, תמא/ 34/ ב/ 5,

 תמא/ 34/ ב/ 3, תמא/ 34/ ב/ 4, תמא/ 35.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מעלה גמלא. גושים

 וחלקות: גוש: 200000, חלקי חלקות: 2, 3, 33, 36.

 מטרת התכנית: א. הסדרת צומת הדרכים מס׳ 869-92 -

 צומת מעלה גמלא. ב. התחברות דרך גישה מקומית הפונה

 מערבה, לחופי הכנרת עם דרך אזורית 8ו9.

 עיקרי הוראות התכנית: א. הסדרת הסתעפויות צומת

 מעלה גמלא. ב. קביעת ופירוט התכליות המותרות לייעוד

 הקרקע דרך. ג. קביעת הנחיות אדריכליות. ד. הנחיות בדבר

 איכות ושימור הסביבה ומניעת מפגעים סביבתיים.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 וו75ו, טל׳ 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה אצבע הגליל, חצור הגלילית, טל׳ 04-6800077, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי בקעת בית הכרם

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי גנ/ 18459

 שם התכנית: שינוי ייעוד מדרך מאושרת למגורים בי,

 ראמה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכנית מפורטת מס׳

 גנ/ 8459ו, שינוי לתכנית ג/ 983.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראמה.

 מטרת התכנית: שינוי ייעוד מדרך קיימת למגורים ב׳.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעוד מדרך קיימת למגורים ב׳

 בגלעין הכפר ראמה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 0ו4/05/20ו ובילקוט הפרסומים 6098, התש״ע, עמ׳ ו344,

 בתאריך 0ו06/20/ו2.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 וו75ו, טל׳ 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה בקעת בית הכרם, כרמיאל, טל׳ 04-9580693, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי גנ/ 16132

 שם התכנית: הגדלת אחוזי בניה, כיסוי קרקע

 והקטנת קווי בניין, כפר מנדא

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכנית מפורטת מס׳

 גנ/ 32ו6ו, שינוי לתכניות ג/ 2786ו, ג/ 7676.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר מנדא. גושים

 וחלקות: גוש: 7573ו, חלקי חלקות: 05ו, 07ו, 09ו.

 מטרת התכנית: א. הגדלת אחוזי בניה מ־50%ו ל־200%.

 ב. הגדלת מס׳ קומות מ־3 ל־4 קומות. ג. הגדלת צפיפות מ־3

 יח״ד ל־6 יח״ד. ד. הקטנת קווי בניין מ־3 מ׳ לקונטור מבנה

 שמופיע בתשריט ייעודי קרקע.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 0/07/2009ו ובילקוט הפרסומים 5686, התשס״ז, עמ׳ 3396,

 בתאריך 28/06/2007.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 וו75ו, טל׳ 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה גבעות אלונים, שפרעם, טל׳ 7ו04-95020, וכל מעוניין

 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.
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 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 וו75ו, טל׳ 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה גולן, קצרין 2900ו, טל׳ 2ו04-69697, וכל מעוניין רשאי

 לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי הגלבוע

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת

 מסי ג/ 19156

 שם התכנית: חוות לולים, מגן שאול

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 הגלבוע מופקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת מס׳ ג/ 56ו9ו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: מגן שאול.

 גושים וחלקות: גוש: 20005, חלקי חלקות: 7, 2ו. גוש: 20006,

 חלקי חלקות: 5, 9, וו. גוש: ו2025 חלקי חלקה: ו.

 מטרת התכנית: שינוי ייעוד לשטח משקי לצורך הקמת

 חוות לולים.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד משטח חקלאי

 לשטח מבני משק. ב. קביעת זכות מעבר לכלי רכב דרך מצעים

 בלבד. ג. קביעת הוראות בינוי ופיתוח.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 וו75ו, טל׳ 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי

 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הגלבוע, עין חרוד (מאוחד),

 טל׳ 04-6533237.

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.

 מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי גנ/ 18002

 שם התכנית: תוספת אחוזי בניה וגובה, סולם

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכנית מפורטת מס׳

 גנ/ 8002ו, שינוי לתכנית ג/ 752וו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: סולם. גושים

 וחלקות: גוש: 4וו7ו, חלקי חלקה: 0ו.

 מטרת התכנית: א. הגדלת אחוזי בניה מותרים. ב. שינוי

 בגובה במבנה מאושר. ג. הקטנת מגרש מינימלי. ד. שינוי קווי

 בניין.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק,

 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של

 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה

 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה,

 נצרת עילית וו75ו, טל׳ 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא

 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה גולן, קצרין 2900ו,

 טל׳ 2ו04-69697.

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.

 מרחב תכנון מקומי גולן

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי ג/ 17484

 שם התכנית: הרחבת ותכנון מחדש, מושב אודם

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 מס׳ ג/ 7484ו, שינוי לתכניות גו/ מק/ 5600/ ו0, ג/ 5600,
 כפיפות לתכניות תממ/ 2/ 3, תמא/ 3/ ב/ וו, אישור לפי תמ״א

 תמא/ 35, תמא/ 34/ ב/ 4, תמא/3/ ב/ וו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: אודם. גושים
 וחלקות:גוש: 202000, חלקי חלקות: 4, 8, 32. גוש: וו2020, חלקי

 חלקות: ו, 9, 5ו.

 מטרת התכנית: א. הרחבה ותכנון מחדש של מושב
 הר אודם. ב. הוספת 68 יחידות דיור ל־97 יחידות דיור
 הקיימות, סך הכל: 65ו יחידות דיור במושב. ג. הגדלת תיירות
־ 45 יחידות אירוח הקיימות, סך הכל  ב־ 75 יחידות אירוח ל
 20ו יחידות אירוח במושב. ד. הקמת אזור אטרקציה תיירותית
 משולב בשטח פרטי פתוח. ה. הקמת אזור מסחר ואירוח כפרי.
 ו. הקמת אזור קרקע חקלאית. ז. הקלה מתמ״א 3 בדבר קווי בניין
 בדרך ראשית מס׳ 96 להתחברות המוצעת. ח. גריעת 3 דונם
 מתחום יער 204ו, לפי תמ״א 22. ט. שינוי ייעוד קרקע לשמורת

 טבע כמסומנת בתמ״א 35.

 עיקרי הוראות התכנית: שינויים בייעודי הקרקע התקפים:

 א. משטח בלא ייעוד לשטח מגורים א׳, מגורים בו, פרטי פתוח,

 דרך, מבנים ומוסדות ציבור, שמורת טבע, בית עלמין, יער
 ומבני משק. ב. משטח פרטי פתוח למבנים ומוסדות ציבור, יער,
 מגורים א׳, תיירות, ספורט ונופש, אטרקציה תיירותית, מסחר

 ואירוח כפרי. ג. מאזור מגורים א׳, יער. ד. מאזור תיירות ונופש

 לתיירות וספורט ונופש. ה. מאזור מבני ציבור לספורט ונופש.
 ו. מאזור ספורט למסחר ואירוח כפרי, פרטי פתוח, מסחר
 ותעשייה קלה ומלאכה, קרקע חקלאית. ז. מאזור מבני משק

 משותפים לאטרקציה תיירותית, דרך, מבני משק. ח. מאזור

 מלאכה למסחר ותעשייה קלה ומלאכה וקרקע חקלאית.
 ט. מאזור אחסנה לאטרקציה תיירותית. י. מיער לפי תמ״א 22
 ליער, מבני משק. יא. קביעת השימושים בכל ייעוד קרקע.

 יב. קביעת הוראות בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 0ו4/05/20ו ובילקוט הפרסומים 6098, התש״ע, עמ׳ 3443,

 בתאריך 0ו06/20/ו2.
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: עמיעד. רח׳

 עמיעד. גושים וחלקות: גוש: 3925ו, חלקי חלקה: ו. גוש: 3926ו,

 חלקי חלקות: ו - 3.

 מטרת התכנית: תכנון מחדש של שטח המגורים ומבני

 ציבור במחנה ההיסטורי.

 עיקרי הוראות התכנית: ו. הסדרת שטחי המגורים הקיימים

 לפי מתחמי תכנון. 2. הסדרת השטחים למבני ציבור ושטחים

 פתוחים לציבור. 3. הסדרת מערכת דרכים, שבילים וחניות.

 4. קביעת ופירוט התכליות המותרות בכל ייעוד קרקע.

 5. קביעת זכויות/מגבלות והוראות למתן היתרי בניה והנחיות

 לעיצוב אדריכלי.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק,

 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של

 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה

 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה,

 נצרת עילית וו75ו, טל׳ 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא

 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל העליון,

 ראש פינה 00ו2ו.

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.

 מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי ג/ 17368

 שם התכנית: בריכת קידוחי נחל עמוד, קדרים

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכנית מפורטת מס׳

 ג/ 7368ו, שינוי לתכנית תמא/ 3ו, אישור לפי תמ״מ תממ/2/ 9,

 תמ״א תמא/ 35.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בריכת קידוחי נחל

 עמוד. גושים וחלקות: גוש: 5526ו, חלקי חלקה: ו.

 מטרת התכנית: הקמת בריכת מים חדשה וכל המיתקנים

 הנחוצים לתפעולה בפרט ושל המפעל בכלל.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד הקרקע מקרקע

 בלא תכנית מפורטת לקרקע המיועדת למיתקנים הנדסיים

 ודרך מוצעת. ב. מתן הנחיות בניה להקמת בריכת מים חדשה

 והמיתקנים האחרים. ג. מתן הנחיות לפיתוח נופי תוך הקפדה

 על המרקם הנופי הקיים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 27/02/2009 ובילקוט הפרסומים 5932, התשס״ט, עמ׳ 2999,

 בתאריך 9/03/2009ו.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 וו75ו, טל׳ 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה הגליל העליון, ראש פינה 00ו2ו, כל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 עיקרי הוראות התכנית: א. הגדלת אחוזי בניה. ב. שינוי

 גובה מבנה. ג. הקטנת מגרש מינימלי. ד. קביעת הוראות פיתוח

 ובינוי. ה. קביעת הוראות למתן היתרי בניה. ו. שינוי קווי

 בניין.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 0ו25/06/20 ובילקוט הפרסומים 6וו6, התש״ע, עמ׳ 4237,

 בתאריך 0ו05/08/20.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 וו75ו, טל׳ 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה הגליל המזרחי, כפר תבור, טל׳ 04-6772333, וכל מעוניין

 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי גנ/ 18360
 שם התכנית: שינוי תוואי דרך להולכי רגל, עילבון

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכנית מפורטת מס׳

 גנ/ 8360ו, שינוי לתכנית ג/ 6ו55.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: עילבון. גושים

 וחלקות: גוש: וו54ו, חלקי חלקות: ו3, 34, 60.

 מטרת התכנית: מתן לגיטימציה לבניין הקיים בחלקה 34

 על ידי שינוי תוואי דרך ושינוי קווי בניין.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד שטח מדרך

 משולבת לאזור מגורים ב׳. ב. שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים

 ב׳ לשביל להולכי רגל ולדרך משולבת. ג. שינוי קווי בניין קדמי

 וצדי בהתאם למצוין בתשריט.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 0ו06/08/20 ובילקוט הפרסומים 35ו6, התשע״א, עמ׳ 38,

 בתאריך 0ו6/09/20ו.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 וו75ו, טל׳ 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה הגליל המזרחי, כפר תבור, טל׳ 04-6772333, וכל מעוניין

 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
 מסי ג/ 17862

 שם התכנית: תכנית מקומית מפורטת, עמיעד

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 הגליל העליון מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס׳ ג/ 7862ו,

 שינוי לתכניות ג/ 7848, ג/ 059וו, כפיפות לתכניות תממ/ 2/ 9,

 תמא/ 35, ג/ 56ווו.
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 לתכניות ג/ 4ו40, ג/ 3546, כפיפות לתכניות ג/ 2907ו, ג/ ו676,

 ג/ 7240.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עראבה. גושים

 וחלקות: גוש: 9353ו, חלקי חלקות: 37, 38. גוש: 9354ו, חלקה

 במלואה: 8, חלקי חלקות: 6, 9. גוש: 9356ו, חלקי חלקה: 3.

 מטרת התכנית: חלוקה למגרשים בהסכמה והסדרת

 נגישות בחלקות מבונות חלקית בבעלות המדינה, תוך שינוי

 תוואי דרך גובלת לפי תכנון הנדסי לביצוע, הקצאת שטח

 ציבורי פתוח וביטול דרך.

 עיקרי הוראות התכנית: א. חלוקה חדשה בהסכמת

 הבעלים. ב. קביעת דרך חדשה. ג. שינוי תוואי ורוחב דרך

 מאושרת. ד. שינוי ייעוד שטח מגורים לשטח ציבורי פתוח

 ולשבילים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 0ו20/ו7/0ו ובילקוט הפרסומים 6036, התש״ע, עמ׳ 092ו,

 בתאריך 2/2009ו/24.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית וו75ו,
 טל׳ 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
 לב הגליל, סח׳נין, טל׳ 04-6746740, וכל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

 הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית

 מסי ג/ 12730

 שם התכנית: חוות לולים, משמר הירדן

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית

 מס׳ ג/ 2730ו, שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים

 בתאריך 2003/ו7/0ו ובילקוט הפרסומים 54ו5, התשס״ג,

 עמ׳ 375ו, בתאריך 03/02/2003, שינוי לתכנית מש״צ 65.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: משמר הירדן. גושים

 וחלקות: גוש: 3800ו, חלקי חלקות: 8, 3ו. גוש: ו383ו, חלקי

 חלקה: 5.

 מטרת התכנית: א. להקים חוות לולים. ב. שינוי ייעוד

 משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד. ג. קביעת הוראות בניה

 למתן היתרי בניה.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 וו75ו, טל׳ 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה הגליל העליון, ראש פינה 00ו2ו, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מסי גנ/ 18165

 שם התכנית: הרחבת מגרש מגורים על חשבון שצ״פ

 ודרך משולבת, לגיטימציה למבנים קיימים, כפר כנא

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
 מבוא העמקים מופקדת תכנית מפורטת מס׳ גנ/ 65ו8ו, שינוי

 לתכניות גנ/ 6435ו, ג/ 8588.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר כנא. גושים

 וחלקות: גוש: 7387ו, חלקי חלקות: 50, 55 - ו6, 66, 77.

 מטרת התכנית: א. הסדרת ייעודי קרקע בהתאם לקיים
 בשטח. ב. התוויית דרך גישה למגרשים. ג. שינוי בהוראות

 ומגבלות בניה.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד משצ״פ ודרך

 למגורים. ב. שינוי ייעוד ממגורים לדרך. ג. שינוי ייעוד משביל

 לדרך. ד. התאמת הוראות בניה לקיים בשטח.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 וו75ו, טל׳ 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים, רח׳ ציפורן 5,

 נצרת עילית 7000ו, טל׳ 04-6468585.

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.

 מרחב תכנון מקומי לב הגליל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי גנ/ 16589

 שם התכנית: הוספת ייעוד מגורים באזור מלאכה

 צמוד לדרך 805, מזרח סחינין

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 17 ו לחוק התכנון והבניה,

 התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי גנ/ 16589, שינוי

 לתכנית ג/ 7574.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: סחינין. גושים וחלקות:

 גוש: 19290, חלקות במלואן: 101 - 103.

 מטרת התכנית: שינוי ייעוד לשטח מגורים ומלאכה זעירה

 מעורב, והגדלת אחוזי הבניה ומסי הקומות.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד משטח תעשייה

 ומלאכה לשטח מעורב מגורים ומלאכה. ב. הגדלת אחוזי

 הבניה ל־144%. ג. הגדלת מסי הקומות ל־4 קומות.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 20/02/2009 ובילקוט הפרסומים 5925, התשס״ט, עמי 2679,

 בתאריך 05/03/2009.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה לב הגליל, סחינין, טלי 04-6746740, וכל מעוניין רשאי

 לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי לב הגליל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי ג/ 17664

 שם התכנית: שכונת בית ספר תיכון, עראבה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,

 התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי ג/ 17664, שינוי
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 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 וו75ו, טל׳ 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה מבוא העמקים, רח׳ ציפורן 5, נצרת עילית 7000ו,

 טל׳ 04-6468585, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי גנ/ 18424

 שם התכנית: שינוי בהוראות וזכויות בניה, ריינה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 ברמה מפורטת מס׳ גנ/ 8424ו, שינוי לתכנית ג/ ו735.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ריינה. גושים וחלקות:

 גוש: 7520ו, חלקי חלקה: 2ו. גוש: ו752ו, חלקי חלקה: 3ו.

 מטרת התכנית: שינוי בהוראות וזכויות בניה.

 עיקרי הוראות התכנית: א. מתן נגישות למגרש המגורים

 דרך השצ״פ. ב. שינוי בקווי בניין לפי קו אדום מקווקו בתשריט.

 ג. הגדלה באחוזי בניה ותכסית.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 0ו8/06/20ו ובילקוט הפרסומים 05ו6, התש״ע, עמ׳ 3829,

 בתאריך 0ו08/07/20.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 וו75ו, טל׳ 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה מבוא העמקים, רח׳ ציפורן 5, נצרת עילית 7000ו,

 טל׳ 04-6468585, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מסי ג/ 18866

 שם התכנית: שינוי ייעוד קרקע בנחלה 59, מושב יערה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 מעלה הגליל מופקדת תכנית מפורטת מס׳ ג/ 8866ו, שינוי

 לתכניות ג/ 9953, ג/ 26ו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יערה. גושים וחלקות:

 גוש: 8330ו, חלקי חלקות: 2ו, 20.

 מטרת התכנית: ייעוד שטח למגורים ביישוב כפרי ולקרקע

 חקלאית עם הנחיות מיוחדות בנחלה מס׳ 59 במושב יערה, כדי

 לאפשר: א. הקמתן של שתי יחידות דיור. ב. הקמתה של בריכת

 שחייה. ג. הקמתן של ארבע יחידות אירוח, בסך הכל שטח של

 30ו מ״ר. ד. הקמתה של מסעדה בשטח 40ו מ״ר. ה. הקמתו

 של מבנה ספא בשטח 30 מ״ר, סך כל שטח מוצע לפעילות לא

 חקלאית בנחלה כולל 4 יחידות לאירוח כפרי: 300 מ״ר.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד קרקע משטח חקלאי

 ודרך למגורים ביישוב כפרי ומשטח חקלאי לקרקע חקלאית

 עם הנחיות מיוחדות. ב. שינוי בקווי הבניין המאושרים.

 ג. קביעת השימושים המותרים בכל תא שטח. ד. קביעת זכויוית

 והוראות בניה.

 מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי ג/ 14494

 שם התכנית: שכונת מגורים דרומית, יפיע

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מס׳ ג/ 4494ו, שינוי לתכנית ג/ 683ו, כפיפות לתכניות ג/ 9607,

 ג/ 6430, אישור לפי תמ״א תמא/ 22, תמא/ 8.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יפיע. רח׳ יפיע. גושים

 וחלקות: גוש: 6873ו, חלקות במלואן: 33, 36, 39, 40, 46, 47. גוש:

 6873ו חלקי חלקות: 22, 25, 26, 28, 32, 34, 35, 37, 45, 48, 50, 52,

 55. גוש: 6876ו, חלקי חלקות: 7, 9, וו, 6ו, 7ו, 9ו.

 מטרת התכנית: הקמת שכונת מגורים חדשה בת 229,ו

 יח״ד.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד מקרקע חקלאית

 למגורים, לשטח פרטי פתוח, למבני ציבור, לשטחים ציבוריים

 פתוחים ולדרכים. ב. קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד

 קרקע. ג. קביעת הוראות בניה: קביעת צפיפות, מרווחי בניה,

 גובה בניינים. ד. קביעת בינוי ועיצוב אדריכלי. ה. קביעת

 הנחיות ותנאים לבינוי ופיתוח. ו. הקלה בגבול היער (לפי

 תמא/22) ושמורת נוף (לפי תמא/8). ז. קביעת הנחיות סביבתיות.

 ח. הקלה בקו בניין מדרך 75.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 07/03/2008 ובילקוט הפרסומים 5852, התשס״ח, עמ׳ 4859,

 בתאריך 25/09/2008.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 וו75ו, טל׳ 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה מבוא העמקים, רח׳ ציפורן 5, נצרת עילית 7000ו,

 טל׳ 04-6468585, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי גנ/ 18220

 שם התכנית: הסדרת מערכת דרכים ושינוי בהוראות

 וזכויות בניה, יפיע

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכנית מפורטת מס׳

 גנ/ 8220ו, שינוי לתכניות ג/ 9607, ג/ 6465ו, ג/ 950וו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יפיע. גושים וחלקות:

 גוש: 6877ו, חלקה במלואה: 3ו, חלקי חלקה: 4ו. גוש: 6884ו,

 חלקי חלקות: 6ו, 27, 30, ו3.

 מטרת התכנית: הסדרת מערכת דרכים ושינוי בהוראות

 וזכויות בניה.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד מאזור חקלאי

 לדרך. ב. שינוי ייעוד ממגורים א׳ ומדרך להולכי רגל לדרך.

 ג. שינוי ייעוד ממגורים א׳ למגורים ג׳. ד. שינוי ייעוד מדרך

 לשצ״פ. ה. שינוי בהוראות וזכויות בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 0ו09/04/20 ובילקוט הפרסומים 6093, התש״ע, עמ׳ ו9ו3,

 בתאריך 0ו06/20/ו0.
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 ג/ 6926ו, שינוי לתכניות ג/ 257ו, ג/ 5666, כפיפות לתכניות

 תמא/ 35, תמא/ 34/ ב/ 4.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חורפיש. גושים

 וחלקות: גוש: 7476ו, חלקי חלקות 69, 70. גוש: 9467ו, חלקי

 חלקות: 79, 80. גוש: 9476ו, חלקות במלואן: 5ו, 6ו, 58ו, ו6ו,

 חלקי חלקות: 4ו, 7ו, 20, 72, ו4ו, 42ו, 57ו, 59ו, 60ו, 63ו, 64ו,

 מטרת התכנית: הקמת אזור מגורים ואזור תיירות ונופש

 בחורפיש.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד משמורת טבע

 לאזור מגורים, דרכים ושצ״פ. ב. שינוי ייעוד מאזור תעשייה

 קלה ומלאכה ושפ״פ לאזור תיירות נופש ודרכים. ג. קביעת

 הוראות בניה (אחוזי בניה, צפיפות, קווי בניין) באזור מגורים

 תיירות ונופש. ד. קביעת הוראות למתן היתר בניה ופיתוח שטח.

 ה. הקלה בקווי בניין מדרך אזורית ו89, מ־80 מ׳ ל־20 מ׳ מציר

 הדרך לאזור מגורים א׳, 50 מ׳ מציר הדרך בעבור דרך מקומית,

 ו־65 מ׳ מציר הדרך בעבור אזור מלונאות ונופש.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 22/02/2008 ובילקוט הפרסומים 5787, התשס״ח, עמ׳ 2454,

 בתאריך 20/03/2008.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 וו75ו, טל׳ 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית

 לתכנון ולבניה מעלה נפתלי, רח׳ האורנים ו, מעלות תרשיחא,

 טל׳ 04-9978030, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי גנ/ 18206
 שם התכנית: רחי שיבולת, שכונת יפה נוף, מעלות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכנית מפורטת מס׳

 גנ/ 8206ו, שינוי לתכניות ג/ 6653ו, ג/ 0352ו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מעלות תרשיחא.

 גושים וחלקות: גוש: 088ו2, חלקה במלואה: ו37.

 מטרת התכנית: מתן הנחיות לבניית תוספות ליחידות

 הדיור הקיימות.

 עיקרי הוראות התכנית: א. הגדלת שטחים עיקריים בלא

 הגדלת סך כל שטח הבניה המאושר לצורך הרחבת יחידות

 דיור קיימות. ב. שינוי קו בניין. ג. הגדלת תכסית קרקע.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 0ו08/09/20 ובילקוט הפרסומים 47ו6, התשע״א, עמ׳ ו49,

 בתאריך 0ו0/20ו/ו2.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 וו75ו, טל׳ 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית

 לתכנון ולבניה מעלה נפתלי, רח׳ האורנים ו, מעלות תרשיחא,

 טל׳ 04-9978030, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 וו75ו, טל׳ 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי

 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל, ד״נ מעלה

 הגליל, מעונה, טל׳ 04-9979659.

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.

 מרחב תכנון מקומי מעלה חרמון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מסי ג/ 18546

 שם התכנית: קאנטרי קלאב, אזור תעשייה מגידל שמס

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 מעלה החרמון מופקדת תכנית מפורטת מס׳ ג/ 8546ו, שינוי

 לתכנית ג/ 92ו6, כפיפות לתכניות ג/ ו607ו, תמא/ 34/ ב/ 5,

 תמא/ 35, תמא/ 34/ ב/ 4, ג/ 0486ו, תממ/ 2/ 3.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מג׳דל שמס.

 מטרת התכנית: הקמת קאנטרי קלאב - מרכז ספורט ונופש,

 קיבולת מתרחצים 67ו איש.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד משטח תעשייה

 ושטח בלא ייעוד לשטח ספורט ונופש. ב. קביעת שימושים

 מותרים. ג. קביעת זכויות והוראות בניה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 וו75ו, טל׳ 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי

 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה החרמון, מסעדה

 2439ו, טל׳ 677ו04-698.

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.

 מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי ג/ 16926

 שם התכנית: שינוי ייעוד מאזור תעשייה קלה ושטח

 חקלאי לאזור מגורים ואזור תיירות ונופש, חורפיש

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכנית מפורטת מס׳
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 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 27/08/2010 ובילקוט הפרסומים 6135, התשע״א, עמי 48,

 בתאריך 16/09/2010.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתבנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 04-6508555, ובן במשרדי הוועדה המקומית לתבנון

 ולבניה משגב, ד״נ משגב, טלי 04-9990102, ובל מעוניין רשאי

 לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תבנון מקומי משגב

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי גנ/ 18301

 שם התכנית: הגדלת שטחי בניה במגרש מסי 126, לבון

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התבנון והבניה,

 התשב״ה-1965, בדבר אישור תבנית מפורטת מסי גנ/ 18301, שינוי

 לתבנית ג/ במ/ 146.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: לבון. גושים וחלקות:

 גוש: 18809, חלקי חלקות: 6, 7.

 מטרת התבנית: תבנית להגדלת שטחי בניה במגרש מסי

 126 ביישוב לבון.

 עיקרי הוראות התבנית: א. הגדלת שטחי הבניה המותרים

 במגרש מסי 126, מ־250 מ״ר ל־310.33 מ״ר (בולל שטחי שירות).

 ב. שינוי בקו בניין.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 04/06/2010 ובילקוט הפרסומים 6105, התש״ע, עמי 3832,

 בתאריך 08/07/2010.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתבנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 04-6508555, ובן במשרדי הוועדה המקומית לתבנון

 ולבניה משגב, ד״נ משגב, טלי 04-9990102, ובל מעוניין רשאי

 לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תבנון מקומי עמק הירדן

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מסי ג/ 17758

 שם התכנית: תכנית מפורטת, קיבוץ בית זרע

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה-1965, בי במשרדי הוועדה המחוזית לתבנון

 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתבנון ולבניה

 עמק הירדן מופקדת תבנית מפורטת מסי ג/ 17758, שינוי

 לתבניות ג/ 4638, ג/ 5128, ג/ 12927, ג/ 6503, ג/ 11593.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: בית זרע. גושים

 וחלקות: גוש: 15169, חלקי חלקות: 42 - 44. גוש: 15170, חלקי

 חלקות: 19, 30. גוש: 15174, חלקות במלואן: 66, 67, 71, 73 - 82,

 85, 86, 89 - 92, חלקי חלקות: 60, 63, 65, 69, 70, 72, 83, 84,

 87, 88. גוש: 15175, חלקי חלקות: 22 - 25, 30.

 מטרת התבנית: א. תבנון מחדש של שטח המחנה, הסדרת

 ייעודי ושימושי קרקע. ב. הרחבת אזור המגורים, תוספת של 24

 יח״ד. ג. הגדרת זבויות בניה.

 מרחב תכנון מקומי מרום הגליל

 הודעה בדבר ביטול הודעה על אישור תכנית

 מפורטת והודעה מתוקנת בדבר אישור תכנית

 מפורטת מסי ג/ 8292

 שם התכנית: חמדת ימים, טירת יעל

 נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על אישור תכנית

 מפורטת מסי ג/ 8292 שפורסמה בעיתונים בתאריך 2/2008ו/9ו

 ובילקוט הפרסומים 5902, התשס״ט, עמי 859ו, בתאריך

 2009/ו9/0ו, וכי בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון והבניה,

 התשכ״ה-965ו, נמסרת בזה הודעה בדבר בדבר אישור תכנית

 מפורטת מסי ג/ 8292, שינוי לתכנית ג/ 97, ביטול לתכנית

 ג/ 603ו, אישור לפי תמ״א תמא/ ו3, תמא/ 8, ג/ 400.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חמדת ימים. גושים

.32 ,30 , ו  וחלקות: גוש: 5667ו, חלקי חלקות: 2-ו

 מטרת התכנית: א. הקצאת שטח להקמת מלונית כפרית

 בדגש מוזיקה וטבע. ב. לאפשר הוצאת היתרי בניה לפי סעיף

 45ו לחוק התכנית והבניה מכח התכנית. ג. ייעוד שטח לשמורת

 טבע הר מירון לפי חוק גנים לאומיים ושמורות טבע, אתרים

 לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ״ח-998ו.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד קרקע משטחים

 לתיירות ונופש, מגורים, חניה, ספורט ורחצה, גינון וייעור ודרך

 לשטח לשמורת טבע. ב. שינוי ייעוד קרקע משטח לשמורת טבע

 לשטחי תיירות ונופש, מגורים, חניה ודרך. ג. קביעת התכליות

 המותרות לכל ייעוד. ד. קביעת הוראות בניה. ה. קביעת הנחיות

 בינוי ועיצוב אדריכלי. ו. קביעת הנחיות סביבתיות. ז. קביעת

 הנחיות לפיתוח תשתיות הנדסיות.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 2005/ו4/0ו ובילקוט הפרסומים 5369, התשס״ה, עמי 4ו7ו,

 בתאריך 24/02/2005.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 וו75ו, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה מרום הגליל, מירון 0ו39ו, טלי 9806ו04-69, וכל מעוניין

 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי משגב

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי גנ/ 18262

 שם התכנית: הגדלת אחוזי בניה במגרש 201, לבון

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

 גנ/ 8262ו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: לבון. גושים וחלקות:

 גוש: 8809ו, חלקי חלקה: 6.

 מטרת התכנית: הגדלת שטחי בניה למגרש ו20.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי הגדרת זכויות בניה, הגדלת

 זה״כ שטחי בניה בלא שינוי בכל שאר ההוראות שבתכנית

 מאושרת.
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פוריה עילית. גושים

 וחלקות: גוש: 5323ו, חלקות במלואן: 58ו - 60ו, ו8ו - 84ו,

 203, 204, 5ו2. גוש: 5325ו, חלקות במלואן: 89, וו2, 4ו2,

.300 - 294 

 מטרת התכנית: א. העברת שטחים לצורכי ציבור למיקום

 חדש. ב. חילופי שטחים בין מגורים למבנים ומוסדות ציבור.

 ג. תוספת שטח למבנים ומוסדות ציבור והקטנת השטח שייעודו

 מגורים אי. ד. שינוי קו בניין צדי ואחורי בשטח מבנים ומוסדות

 ציבור מ־5 מ׳ ל־3 מי. ה. שינוי תכסית.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד משטח מבנים

 ומוסדות ציבור לשטח מגורים אי ודרך משולבת. ב. שינוי ייעוד

 משטח מגורים אי לשטח מבנים ומוסדות ציבור. ג. שינוי ייעוד
 משטח ספורט לשטח מבנים ומוסדות ציבור ודרך משולבת.

 ד. שינוי ייעוד משטח מגורים אי לדרך משולבת. ה. שינוי
 ייעוד משטח דרך מאושרת לשטח דרך משולבת. ו. שינוי ייעוד
 משביל למגורים ודרך משולבת. ז. ביטול שטח דרך מאושרת

 בתחום השטח המוצע למבנים ומוסדות ציבור.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 0ו20/08/20 ובילקוט הפרסומים 6וו6, התש״ע, עמי 4239,

 בתאריך 0ו05/08/20.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית
 וו75ו, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבניה עמק הירדן, טלי 04-6757636, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 יוסף ברון

 יושב ראש הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון

 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי אופקים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 מסי 23/ 03/ 102/ 136

 שם התכנית: מגרשים א/13, ב/13 ו-ג/13 ברחי

 הרצל, אופקים

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 אופקים מופקדת תכנית מפורטת מסי 23/ 03/ 02ו/ 36ו, שינוי

 לתכנית 23/ 03/ 02ו/ 93, כפיפות לתכנית 23/ מק/ 2049.

 איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה בלא הסכמת כל הבעלים

 בכל תחום התכנית.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אופקים. קואורדינאטה

 X63.970ו, קואורדינאטה 580.470¥שטח התכנית נמצא ברחי.

 הרצל 686 באופקים. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו

 כחול רצוף. גושים וחלקות: מסי גוש: 39556 מוסדר, חלק מהגוש,

 חלקה 3ו בשלמותה, חלקי חלקות: 83, 99, 00ו.

 מטרת התכנית: קביעת מגרשים המיועדים למסחר (תא

 שטח מסי ב/3ו) ומגורים גי (תאי שטח מסי ג/3ו) ברחי הרצל

 באופקים, על ידי איחוד וחלוקת מגרשים וקביעת שימושים,

 זכויות והוראות בניה.

 עיקרי הוראות התכנית: א. התוויית מערכת התנועה.

 ב. עדכון וקביעת ייעודי קרקע תכליות ושימושים מותרים.

 ג. הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי. ד. קביעת הוראות בדבר

 איכות הסביבה. ה. אישור התכנית בתחום רצועה לתכנון

 של דרך אזורית 759, לפי החלטת ולנת״ע מיתאריך 0ו/0ו/2ו.

 ו. צמצום רצועה לתכנון של מסילת ברזל לפי החלטת ולנת״ע

 מתאריך 0ו/0ו/2ו.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי

 התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק, רשאי להגיש

 התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית וו75ו,

 טלי 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה עמק הירדן, טלי 04-6757636.

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.

 מרחב תכנון מקומי עמק הירדן

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי ג/ 16982

 שם התכנית: מבני משק, חוקוק

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

 ג/ 6982ו, שינוי לתכנית ג/ 4208, אישור לפי תמא/ 35.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: חוקוק. גושים

 וחלקות: גוש: 5538ו, חלקי חלקות: 29, 62.

 מטרת התכנית: ייעוד קרקע למבני משק, חוות לולים,

 עופות לפיטום.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד מקרקע חקלאית

 לייעודים, מבני משק ודרך גישה. ב. הוראות לאיחוד וחלוקה

 מחדש. ג. קביעת זכויות ומגבלות בניה, הנחיות בינוי ועיצוב.

 ד. קביעת הוראות בדבר איכות הסביבה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 0ו6/04/20ו ובילקוט הפרסומים 6093, התש״ע, עמי 97ו3,

 בתאריך 0ו06/20/ו0.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 וו75ו, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה עמק הירדן, טלי 04-6757636, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי עמק הירדן

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי גנ/ 17170

 שם התכנית: ייעוד שטח למבני ציבור ומגורים,

 פוריה עילית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון והבניה,

 התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי גנ/ 70ו7ו, שינוי

 לתכנית ג/ 2265ו.
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 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 00ו84,

 טלי 08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה אופקים, שדי הרצל ו, אופקים 80300,

 טלי 08-9928542.

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.

 מרחב תכנון מקומי אילת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 מסי 2/ 03/ 235/ 11

 שם התכנית: מגרש 326, משעול הזית 4, שחמון 4,

 אילת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,

 התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

 הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה אילת מופקדת

 תכנית מפורטת מסי 2/ 03/ 235/ וו, שינוי וכפיפות לתכנית

 2/ 03/ 209, כפיפות לתכניות 2/ 02/ ו0ו, 2/ 02/ ו0ו/ 73,

 2/ במ/ ו5ו.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אילת. בין משעול

ה ט נ י ד ר ו א ו ק X .384.700 הזית לשדי ששת הימים. קואורדינטה 

 93.550¥ו. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 גושים וחלקות: מסי גוש: 40082 מוסדר, חלק מהגוש, חלקה

 בשלמותה: 2, חלקות בחלקן: חלק ווו. מסי גוש: 40092 מוסדר,

 חלק מהגוש, חלקות בחלקן: חלק 58.

 מטרת התכנית: תכנית זו מהווה מסגרת תכנונית המסדירה

 בניה קיימת במגרש 326. בתכנית זו מבוקשות: תוספת זכויות

 בניה, תוספת קומת מרתף, שינוי תכסית, שינוי קווי בניין

 לבריכה, לחדר מכונות ולחניה מקורה.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי זכויות בניה: מאושר:

 200 מ״ר שטח עיקרי. 30 מ״ר שטח שירות, 30 מ״ר שטח שירות

 לחניה. מוצע: 347 מ״ר שטח עיקרי 0ו מ״ר שטח שירות,

 57 מ״ר שטח שירות לחניה. תוספת בריכה: הקמת בריכת שחייה

 וחדר מכונות תת־קרקעי לבריכה בתחום קו השבר הגאולוגי

 באישור מהנדס וגאולוג בדבר זה. ב. שינוי מסי הקומות: מותר

 שתי קומות מעל לקרקע, מוצע 2 קומות מעל לקרקע וקומת

 מרתף. ג. שינוי מרווחי בניה נקודתיים כמצוין בתשריט ובנספח

 הבינוי. ד. שינוי בתכסית מרבית: מותר: 50ו מ״ר. מוצע: 27%

 (334 מ״ר). ה. קביעת הנחיות בינוי לפי נספח הבינוי.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 00ו84,

 עיקרי הוראות התכנית: א. איחוד וחלוקת מגרשים בלא

 הסכמת בעלים. ב. שינוי ייעוד תא שטח ב/3ו ממבנה ציבור עם

 יחידת מגורים עם חזית מסחרית למסחר. ג. שינוי ייעוד חלק

 מתא שטח א/3ו ממגורים אי למגורים גי. ד. קביעת שימושים,

 זכויות והוראות בניה למסחר ואזור מגורים גי. ה. קביעת קווי

 בניין. ו. קביעת תנאים למתן היתרי בניה. ז. קביעת תנאים

 להקמת חניה תת־קרקעית וזכות מעבר לרכב דרך שביל. ח. מתן

 זיקת הנאה למעבר לרכב בתא שטח 200 ו־ג/3ו.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 00ו84,

 טלי 08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה אופקים, שדי הרצל ו, אופקים 80300,

 טלי 08-9928542.

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.

 מרחב תכנון מקומי אופקים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 מסי 23/ 03/ 104/ 9

 שם התכנית: מגרשים 857, 858, שכונת שפירא,

 אופקים

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה אופקים מופקדת תכנית מפורטת מסי 23/ 03/ 04ו/ 9,

 שינוי לתכנית 23/ במ/ 60.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אופקים. שכונת

 שפירא. מגרשים 857, 858. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט

 בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: מסי גוש: 39634 רשום, חלק,

 חלקות בשלמותן: 22ו, 99ו, חלקות בחלקן: 348, 367, 369, ו37.

 מטרת התכנית: הגדלת זכויות בניה ושינויים בקוי הבניין

 במגרשים מסי 857, 858,שכונת שפירא, אופקים.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי בקווי הבניין והתאמתם

 למצב הקיים בפועל. ב. הגדלת אחוזי בניה ל־70% שטחים

 עיקריים לשני המגרשים מסי 857, 858 ו־6ו מ״ר שטח שירות

 לכל יח״ד. ג. קביעת התכליות והשימושים המותרים. ד. קביעת

 תנאים למתן היתרי בניה. ה. קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב

 אדריכלי.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק, רשאי
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 קואורדינטה דרום צפון - 93.300ו ^ גבולות התכנית: כמסומן

 בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: גוש: ו4008, חלקי

 חלקה: 22. גוש: ו4009, חלקה במלואה: 0ו, חלקי חלקות: 7, ו2.

 מגרש: 28 בהתאם לתכנית 2/ במ/ 8ו.

 מטרת התכנית: שינוי זכויות ומגבלות בניה כדי לאפשר

 הגדלת יחידות דיור ותוספת מרתפים בחללים קיימים מתחת

 למבנים הקיימים.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי זכויות הבניה כמפורט

 בטבלת זכויות הבניה ובנספח הבינוי. ב. שינוי מסי הקומות:

 מותר שתי קומות מעל לקרקע, מוצע 3 קומות מעל לקרקע

 וקומת מרתף. ג. שינוי מרווחי בניה. ד. שינוי בהוראות בינוי.

 ה. קביעת הנחיות בינוי לפי נספח הבינוי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 0ו09/20/ו2 ובילקוט הפרסומים 58ו6, התשע״א, עמי 968,

 בתאריך 0ו20/וו/08.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 00ו84,

 טלי 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 אילת, רחי חטיבת הנגב ו, אילת, טלי 4וו08-6367, וכל מעוניין

 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי אילת

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי 2/ 03/ 241

 שם התכנית: אלמוג - מגורים לעובדי בתי מלון

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

 2/ 03/ ו24, שינוי לתכנית 2/ 02/ ו0ו/ 47.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אילת. צפון אילת.

 בצמוד לרחי ששת הימים, סמוך ומערבית לשדרות התמרים.

 שכונת מ6. קואורדינטה מערב מזרח 386/600 זו/ קואורדינטה

 דרום צפון 94/725ו ^ גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו

 כחול רצוף. גושים וחלקות: רישום בשטח לא מוסדר. גושים

 בחלקיות: 40027, 40069.

 מטרת התכנית: א. תוספת זכויות בניה במגרש 20ו ותוספת

 שימוש לשטחי רווחה, פנאי וספורט. ב. תוספת יחידות דיור.

 ג. שינוי בקווי בניין הקבועים בתכנית. ד. שינוי של נספח

 בינוי.

 עיקרי הוראות התכנית: א. תוספת זכויות בניה. ב. תוספת

 של 36ו יחידות דיור. ג. קביעת הוראות בניה ותוספת שימוש

 בקומה העליונה לספורט, רווחה ופנאי. ד. שינוי קו הבניין קדמי

 לרחי ששת הימים בעבור מרפסות ל־8 מי. ה. שינוי קו הבניין

 צדי מ־5 מי ל־3 מי. ו. קו בניין צדי בעבור מרפסות יהיה 5.ו מי.

 ז. קו בניין בעבור מרפסות לכיוון מגרש מסי וו 0.0 מי. ח. התאמת

 החניות למסי יחידות הדיור. ט. קביעת הוראות בינוי ופיתוח.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 2/2009ו/ו3 ובילקוט הפרסומים 6036, התש״ע, עמי 095ו,

 בתאריך 2/2009ו/24.

 טלי 08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה אילת, רחי חטיבת הנגב ו, אילת,

 טלי 4וו08-6367.

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.

 מרחב תכנון מקומי אילת

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 מסי 2/ 03/ 135/ 61

 שם התכנית: שכונת יעלים, בית מסי 315, אילת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

 2/ 03/ 35ו/ ו6, כפיפות לתכניות 2/ 03/ 35ו/ 26, 2/ 03/ 35ו/ 8ו.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אילת. רחי יעלים,

 פינת סמטת המסילות, בית 5ו3. גבולות התכנית: כמסומן

 בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: גוש: 0ו400, חלקה

 במלואה: 68, חלקי חלקות: 03ו, 4וו, 50ו.

 מטרת התכנית: א. קביעת שטחי בניה מרביים לכ־88.2%,

 מתוכם כ־82.6% המהווים שטחים עיקריים. ב. קביעת קווי

 בניין לרבות קווי בניין 0. ג. קביעת מסי הקומות: 2 קומות וגובה

 בניה מרבי: 9 מי. ד. תכנון של יחידת אירוח ו (צימר) בכל יחידת

 דיור.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 0ו5/04/20ו ובילקוט הפרסומים 6083, התש״ע, עמי 2858,

 בתאריך 0ו06/05/20.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 00ו84,

 טלי 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 אילת, רחי חטיבת הנגב ו, אילת, טלי 4וו08-6367, וכל מעוניין

 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי אילת

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 מסי 2/ 03/ 202/ 5

 שם התכנית: שינוי בזכויות בניה, משעול פיקוס 3, 4,

 מערב 6, אילת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

 2/ 03/ 202/ 5, שינוי לתכנית 2/ במ/ 8ו.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אילת. משעול פיקוס.

 מסי בית 3, 4. מערב 6. קואורדינטה מערב מזרח - 385.675 זו/
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 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 00ו84,

 טלי 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 אשדוד, רחי הגדוד העברי 0ו, אשדוד 00ו77, טלי 08-8545304,

 וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי אשקלון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 מסי 4/ 02/ 101/ 174

 שם התכנית: אתר למיתקנים הנדסיים צפון אשקלון,

 תחנת משנה לחשמל ומיתקן לגזם

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 אשקלון מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי 4/ 02/ ו0ו/ 74ו,

 שינוי לתכנית 4/ 02/ ו0ו, כפיפות לתכניות תמא/ 34/ ב/ 4,

 תמא/ 39, 6/ 02/ 234/ 6, תמא/ 34/ ב/ 3.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשקלון. קואורדינטה

, קואורדינטה ו624.032. באזור צפון אשקלון, דרומית ו 6 2 . 7 ^ 

 למט״ש קיים ומזרחית לשמורת טבע ניצנים ונחל חממה. גבולות

 התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: מסי

 גוש: ו40 מוסדר, חלק מהגוש, חלקות בחלקן: 0וו, ווו. מסי

 גוש: ו97ו מוסדר, חלק מהגוש, חלקי חלקה: 34. מסי גוש: 972ו

 מוסדר, חלק מהגוש, חלקי חלקה: 29.

 מטרת התכנית: הקמת תחנת משנה לחשמל ומיתקן

 לאחסון וקיצוץ גזם בשטח למיתקנים הנדסיים בצפון אשקלון.

 עיקרי הוראות התכנית: ו. שינוי ייעוד קרקע משטח

 בייעוד חקלאי לשטח למיתקנים הנדסיים, לשטח פרטי פתוח

 ולדרך מוצעת. 2. קביעת השימושים המותרים בייעודי

 הקרקע השונים. 3. קביעת זכויות הבניה וגובה מרבי למבנים

 ומיתקני חשמל. 4. קביעת קווי בניין מרביים לבינוי המוצע.

 5. קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה. 6. קביעת הנחיות עיצוב

 אדריכלי. 7. מתן הנחיות סביבתיות. 8. קביעת הוראות לפיתוח

 השטח, לרבות השטח הפרטי הפתוח. 9. קביעת דרך הגישה

 לתחנת המשנה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 00ו84,

 טלי 08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה אשקלון, רחי הגבורה 7, אשקלון,

 טלי 08-6792355.

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 00ו84,

 טלי 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 אילת, רחי חטיבת הנגב ו, אילת, טלי 4וו08-6367, וכל מעוניין

 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי אשדוד

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 מסי 3/ 03/ 113/ 26

 שם התכנית: הוספת יחייד במתחם משולב למגורים,

 מסחר ותעסוקה, מגרש 1ג, קרית מעייר צפון

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

 3/ 03/ 3וו/ 26, שינוי לתכנית 3/ מק/ ו222, כפיפות לתכניות 3/

 03/ 3וו/ 5ו, 3/ 02/ ו0ו.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשדוד. צומת

 השדרות ירושלים והרצל בקרית מע״ר צפון. המתחם גובל

 עם מתחם המסחר והמשרדים מרכז הקריה ורחבתו הציבורית

 המרכזית מצדו הדרום-מערבי עם בניין המסחר והמשרדים

 יוניטרייד בצידו הדרומי, עם שדי ירושלים בצפון ושדי הרצל

 במזרח. קואורדינטה 66/000Xו; 66/200Xו, קואורדינטה

 ו633/575; ו633/750. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו

 כחול רצוף. גושים וחלקות: גוש: 2072, חלקות במלואן: 49,

 50, 54, חלקי חלקות: 33, 48, ו5, 53, 55 - 57, 75, 76. מגרש: וו

 בהתאם לתכנית 3/ 03/ 3וו/ 5ו.

 מטרת התכנית: תוספת יחידות דיור, תוספת קומות

 והגדלת זכויות בניה למגורים.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת הוראות בניה: א. הגדלת

 מסי יח״ד, מ־60 יח״ד ל־86ו יח״ד. ב. העברת זכויות בניה

 ממשרדים למגורים (סך הכל 9,200 מ״ר ותוספת 26,632 שטחים

 עיקריים למגורים (סך הכל 40,032). ג. הגבהת מבנים: מ־4

 קומות חניה תת־קרקעיות + קומת מסחר אחת הכוללת גלריות

 + 3 קומות חניה עיליות + 5 קומות של משרדים ומעליה קומה

 טכנית למיתקנים + וו קומות משרדים ו־8 קומות מגורים

 ב־2 מגדלים + קומה טכנית, סך הכל 30 קומות מעל הקרקע.

 ד. ל־2 קומות חניה תת־קרקעיות + קומת מסחרית אחת הכוללת

 גלריות + 8 קומות משרדים (3 מהן משולבות עם חניה עילית)

 + קומה טכנית כפולה הכוללת שירותים תומכים לדיירים,

 בית כנסת ומועדון דיירים + 28 קומות מגורים ב־2 מגדלים +

 קומה טכנית חלקית למיתקנים, סך הכל 39 קומות מעל הקרקע.

 ה. הגדלת זכויות בניה למסחר ב־500 מ״ר שטח עיקרי

 ו־500,ו מ״ר שטחי שירות, והפחתת שטחי בניה למשרדים

 מ־23,000 מ״ר ל־3,800ו מ״ר שטח עיקרי, ומ־500,וו מ״ר

 ל־2,400 מ״ר שטחי שירות מעל הקרקע. ו. שינוי צפיפות

 מ־7 ל־6.ו2 יח״ד לדונם. ז. הנחיות לעיצוב אדריכלי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 0ו8/08/20ו ובילקוט הפרסומים 40ו6, התשע״א, עמי 258,

 בתאריך 0ו0/20ו/07.
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 באר שבע מופקדת תכנית מפורטת מסי 5/ 02/ 02ו/ 90ו, שינוי

 לתכנית 5/ 02/ 02ו/ ו8, כפיפות לתכנית 5/ מק/ 2ו20.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע

. 572.645שטח התכנית  קואורדינאטה X75ו.77ו, קואורדינאטה ו

 נמצא בשכי נאות לון, ברחי משה וילנסקי 2ו, באר שבע. גבולות

 התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. מסי גוש: 38398

 מוסדר, חלק מהגוש, חלקה בשלמותה: 22, חלקי חלקה: 47.

 מסי גוש: 38400 מוסדר, חלק מהגוש, חלקי חלקה: 92.

 מטרת התכנית: שינוים במגרש (תא שטח) מסי 074ו המיועד

 למגורים אי, רחי משה וילנסקי 2ו, שכי נאות לון, באר שבע.

 עיקרי הוראות התכנית: א. הגדלת זכויות הבניה למטרה

 עיקרית מ־45% ל־64%. ב. הגדלת זכויות הבניה למטרת שירות

 מתחת למפלס הכניסה הקובעת מ־4%ו ל־25%. ג. שינוי מיקום

 חניות. ד. הגדלת התכסית המרבית מ־5%.ו4 (כולל 30 מ״ר של

 סככת רכב) ל־45%. ה. שינוי קווי בניין. ו. קביעת הנחיות בניה

 וקווי בניין קדמיים בעבור סככת צל הכוללת קירוי של שתי

 מקומות חניה. ז. קביעת הנחיות ומגבלות בניה בעבור בריכת

 שחייה פרטית פתוחה. ח. קביעת קווי בניין לבריכה. ט. קביעת

 תנאים למתן היתרי בניה. י. קביעת הוראות עיצוב אדריכלי

 כולל חומרי גמר של הגדרות.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק,

 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של

 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה

 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע

 00ו84, טלי 08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי

 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה באר שבע, רחי מנחם בגין 2,

 באר שבע, טלי 08-6463807.

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.

 מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 מסי 5/ 03/ 215/ 12

 שם התכנית: מגרש מגורים ברחי יצחק מודעי 15,

 שכונת רמות די, באר שבע

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 באר שבע מופקדת תכנית מפורטת מסי 5/ 03/ 5ו2/ 2ו, שינוי

 לתכניות 5/מק/2093, 5/במ/85ו.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.

 מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 מסי 5/ 02/ 102/ 186

 שם התכנית: בית מגורים, רחי שומרון 84, שכונת

 נאות לון, באר שבע

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 באר שבע מופקדת תכנית מפורטת מסי 5/ 02/ 02ו/ 86ו, שינוי

 לתכנית 5/ 02/ 02ו/ ו8, כפיפות לתכנית 5/ מק/ 2ו20.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע. שכונת

 נאות לון. רחי שומרון 84. קואורדינטה 630 .77ו ^ קואורדינטה

 572.583 ו. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 גושים וחלקות: גוש: ו3840 מוסדר, חלקה במלואה: 49, חלקי

 חלקה: 58.

 מטרת התכנית: תוספת לבית מגורים במגרש ו746 ברחי

 שומרון 84, שכונת נאות לון.

 עיקרי הוראות התכנית: א. הגדלת זכויות בניה למטרות

 עיקריות מ־40% ל־52%. ב. הגדלת תכסית מרבית מ־39%

 ל־52%. ג. תנאים למתן היתרי בניה. ד. עיצוב אדריכלי.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק,

 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של

 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה

 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע

 00ו84, טלי 08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי

 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה באר שבע, רחי מנחם בגין 2,

 באר שבע, טלי 08-6463807.

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.

 מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 מסי 5/ 02/ 102/ 190

 שם התכנית: מגורים במגרש מסי 1074, רחי

 משה וילנסקי 12, שכונת נאות לון, באר שבע

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
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 עיקרי הוראות התכנית: א. תוספת בחזית צדית על ידי

 הגדלת זכויות בניה ב־23 מ״ר. ב. הגדלת תכסית מרבית.

 ג. שינוי בקו בניין לתוספת בחזית צדית. ד. קביעת הנחיות

 לעיצוב אדריכלי. ה. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 0ו29/07/20 ובילקוט הפרסומים 05ו6, התש״ע, עמי 3838,

 בתאריך 0ו08/07/20.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 00ו84,

 טלי 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 באר שבע, רחי מנחם בגין 2, באר שבע, טלי 08-6463807, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 מסי 5/ 03/ 184/ 13

 שם התכנית: מגורים ברחי הר חרמון מסי 41,

 שכונת רמות באר שבע

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

 5/ 03/ 84ו/ 3ו, שינוי לתכניות 5/ 03/ 84ו/ א, 5/ 03/ 84ו.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע.

 מגרש ברחי הר חרמון ו4. שכונת רמות. קואורדינטה

. גושים וחלקות: גוש כ.ב. 6  75ו.82ו ^ קואורדינטה 575.850 ו

 לא מוסדר. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 מטרת התכנית: תוספת למגורים אי במגרש 07ו ברחי חרמון ו4,

 שכונת רמות באר שבע.

 עיקרי הוראות התכנית: ו. הגדלת היקפי בניה מרביים

 בעבור שטח למטרה עיקרית מ־98ו מייר ל־298 מייר. 2. הגדלת

 שטח למטרת שירות מ־55 מייר ל־63 מייר, על ידי תוספת מחסן.

 3. קביעת תכסית קרקע מרבית. 4. שינוי בקו בניין קדמי/חזית

 דרומית וצדי/חזית מערבית בעבור בניה עיקרית. 5. קביעת

 קו בניין לסככות. 6. קביעת קו בניין למחסן. 7. קביעת הנחיות

 לעיצוב אדריכלי. 8. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 0ו0/20ו/07 ובילקוט הפרסומים 47ו6, התשע״א, עמי 497,

 בתאריך 0ו0/20ו/ו2.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 00ו84,

 טלי 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 באר שבע, רחי מנחם בגין 2, באר שבע, טלי 08-6463807, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע.

. 574.950שטח  קואורדינאטות X775.ו8ו, קואורדינאטות ו

 התכנית נמצא בשכי רמות די, רחי יצחק מודעי 5ו. גבולות

 התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: מסי

 גוש 38392 מוסדר, חלק מהגוש, חלקה בשלמותה: 8ו, חלקי

 חלקה: 45.

 מטרת התכנית: הגדלת אחוזי בניה ושינוי גדר למגרש

 מסי 4 ברחי יצחק מודעי 5ו, שכי רמות די, על ידי שינויים

 בזכויות, הנחיות והגבלות בניה.

 עיקרי הוראות התכנית: ו. הגדלת שטחי בניה למטרות

 עיקריות מ־200 מ״ר ל־230 מ״ר. 2. הגדלת שטח שירות מעל

 למפלס הכניסה הקובעת מ־37 מ״ר ל־38 מ״ר. 3. שינוי בקווי

 בניין בעבור קורות מבטון המהוות חלק בלתי נפרד מהמבנה.

 4. קביעת תנאים בעבור הקמת מחסן נפרד מהבית. 5. קביעת

 קווי בניין בעבור מחסן. 6. שינויים בגובה ועיצוב גדר הפונה

 לרחוב. 7. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה

 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע

 00ו84, טלי 08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי

 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה באר שבע, רחי מנחם בגין 2,

 באר שבע, טלי 08-6463807.

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.

 מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 מסי 5/ 03/ 162/ 24

 שם התכנית: מבנה מגורים ברחי מאיר נקר 5,

 שכונת רמות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

 5/ 03/ 62ו/ 24, שינוי לתכניות 5/ 03/ 62ו/ 9, 5/ במ/ 34/ 5.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע. מגרש ברחי

 מאיר נקר 5, שכונת רמות. קואורדינטה 82.425ו ^ קואורדינטה

 575.200 ו. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 גושים וחלקות: בהסדר. גושים בחלקיות: 38063.

^ ו 2  מטרת התכנית: הרחבת מגורים אי במגרש מסי 8

 שכונת רמות, באר שבע.
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 39596 מוסדר, חלק מהגוש, חלקי חלקות: 89, 92.

 מטרת התכנית: הגדלת שטח בניה למגרש מגורים 4ו,

 רחי השיטה 22, מצפה רמון, על ידי שינויים בזכויות, הנחיות

 והגבלות בניה.

 עיקרי הוראות התכנית: א. הגדלת זכויות בניה במגרש

 (תא שטח) מסי 4ו המיועד לאזור מגורים אי (חד־משפחתי

 עם קיר משותף) למטרה עיקרית מ־50ו ל־220 מ״ר. ב. הגדלת

 שטח למטרת שירות מ־30 מ״ר ל־36 מ״ר (סככת חניה - 5ו מ״ר,

 מחסן - 2ו מ״ר וממ״ד - 9 מ״ר). ג. הגדלת שטח מחסן מ־6 מ״ר

 ל־2ו מ״ר. ד. קביעת תנאים להקמת מחסן נפרד מהבית.

 ה. קביעת קווי בניין בעבור סככת חניה. ו. קביעת קווי בניין

 למחסן. ז. קביעת קווי בניין למצללה. ח. קביעת תנאים למתן

 היתרי בניה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק,

 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של

 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה

 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע

 00ו84, טלי 08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי

 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מצפה רמון, שדי בן גוריון 8,

 מצפה רמון 80600, טלי 08-6586493.

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.

 מרחב תכנון מקומי ערד

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי 24/ 02/ 148

 שם התכנית: גבעות מזרחיות, ערד

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי 24/ 02/ 48ו, שינוי לתכניות 24/ 02/ ו0ו/ 22, 24/ 02/ ו0ו/ ו,

 24/ 03/ 05ו/ 5, כפיפות לתכנית תממ/ 4/ 4ו.

 איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים

 בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ערד. הגבעות

 הממוקמות בחלק הצפון מזרחי בערד, על אם הדרך למצדה

 (דרך מסי 99ו3), צפונית לשכונת רותם. קואורדינטה

 50ו.222^ קואורדינטה ¥575.550. גושים וחלקות:

 גוש: ו_00254ו מוסדר, חלקי חלקה: ו. גוש ו_00253ו מוסדר,

 חלקי חלקות: ו, 3. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול

 רצוף.

 מטרת התכנית: א. הקמת שכונת מגורים. ב. קביעת מערך

 ייעודי הקרקע בתחום התכנית וחלוקתם לשטחי מגורים א,

 שטחים למבני ציבור, שטחים למסחר ותעסוקה, דרכים ושטחים

 ציבוריים פתוחים. ג. הקצאת מגרשים לייעודי הקרקע השונים

 וקביעת הוראות ומגבלות בניה, לרבות זכויות בניה, הנחיות

 מרחב תכנון מקומי ירוחם

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת

 מסי 26/ 03/ 101/ 64

 שם התכנית: מגורים במגרש 364, רחי ההגנה 64/2,

 שכונת נאות הדר, ירוחם

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון והבניה,

 התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת מסי

 26/ 03/ ו0ו/ 64, שינוי לתכניות 26/ במ/ 35ו, 26/ במ/ 35ו/ ו.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירוחם. שכונת נאות

 הדר, רחי ההגנה 64. קואורדינאטה 93.075ו^ קואורדינאטה

 544.650 ו. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 גושים וחלקות: גוש: 39549, חלקות במלואן: 83, 84.

 מטרת התכנית: הגדלת שטח בניה למגרש מגורים 1564

 ברחי ההגנה 64/2, שכונת נאות הדר, ירוחם.

 עיקרי הוראות התכנית: ו. הגדלת זכויות בניה למטרה

 עיקרית במגרש (תא שטח) מסי 564 המיועד לאזור מגורים אי

 (חד־משפחתי עם קיר משותף) מ־25ו מ״ר ל־265 מ״ר. 2. הגדלת

 זכויות בניה למטרת שירות מ־29 מ״ר ל־33 מ״ר (סככת חניה

 5ו מ״ר, מבואה 8 מ״ר ומחסן 0ו מ״ר). 3. שינוי קו בניין צדי.

 4. קביעת קווי בניין בעבור סככת חניה ומחסן. 5. קביעת תנאים

 למתן היתרי בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 0ו0/20ו/08 ובילקוט הפרסומים 47ו6, התשע״א, עמי 499,

 בתאריך 0ו0/20ו/ו2.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 00ו84,

 טלי 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 ירוחם, רחי צבי בורנשטיין ו, ירוחם 80550, טלי 08-6598270, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מצפה רמון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 מסי 27/ 03/ 117/ 6

 שם התכנית: מגורים במגרש מסי 14,

 רחי השיטה 22, מצפה רמון

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 מצפה רמון מופקדת תכנית מפורטת מסי 27/ 03/ 7וו/ 6, שינוי

 לתכנית 27/ 03/ 7וו/ 4.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מצפה רמון.

ח ט ש 5 0 2 . 6 0 5  קואורדינאטה X80.495ו, קואורדינאטה . ¥

 התכנית נמצא ברחי השיטה 22, מצפה רמון. גבולות התכנית:

 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: מסי גוש:
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 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 00ו84,

 טלי 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 באר טוביה, באר טוביה, טלי 08-8503404, וכל מעוניין רשאי

 לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי באר טוביה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי 8/ 03/ 165

 שם התכנית: יער עזריקם

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון והבניה,

 התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי 8/ 03/ 65ו,

 שינוי לתכניות 8/ 03/ 26ו, 8/ 03/ 34ו, 8/ 03/ 46ו/ א, 8/ 03/ 37ו,

 8/ 03/ 40ו/ 3, 8/ 03/ 37ו/ 5, כפיפות לתכניות 8/ 02/ ו0ו,

 תמא/ 22.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מצומת עד הלום

 בצפון-מערב עד קרית מלאכי בדרום-מזרח ועד מושב גבעתי

 בדרום לאורך היישובים שתולים, שדה עוזיהו, אמונים, גבעתי,

 חצור, עזריקם, אורות, באר טוביה וכפר אחים. גושים וחלקות:

 גוש 83ו, חלקה 84, חלקי חלקות 7ו, 9ו, 23, 54, 56, 58, 60, 62,

 64, 66, 70, 72, ו8, 82, 83. גוש ו30, חלקי חלקות 28, 30, ו3, 32,

 49, 50, 92, 93, 98, 09ו, 29ו, 32ו. גוש 336, חלקה 77, חלקה ו8

 (חלק). גוש 337, חלקה 42ו, חלקי חלקות 38ו, 40ו, ו4ו. גוש 358,

 חלקה ו8 (חלק). גוש 543, חלקה 44 (חלק). גוש 2404, חלקות 42,

 43, חלקי חלקות ו3, 32, 33, 34, 35, ו4, 44, 48. גוש 2490, חלקי

 חלקות 2, 5, 9, 0ו, 2ו, 3ו. גוש ו249, חלקה 8, חלקי חלקות 2, 7,

 9, 0ו. גוש 2492, חלקי חלקות 32, 37. גוש 2493, חלקי חלקות 24,

 27. גוש 2495, חלקי חלקות 43, 44, 59, 60, 62. גוש 2503, חלקי

 חלקות 40, ו4, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 56. גוש וו25, חלקי

 חלקות 0ו, וו, 3ו, 4ו, 5ו, 9ו, 20, ו2. גוש 2ו25, חלקי חלקות

 8, 9, 0ו, 34, 35, 36, 37. גוש 3ו25, חלקות 29, 30, ו3, חלקי חלקות

 25, 26, 27, 44. גוש 4ו25, חלקי חלקות 2, 5, 6, 7, 8, 9, 0ו, וו, 2ו,

 4ו, ו5, 52. גוש 5ו25, חלקי חלקות 49, ו5, 52. גוש 6ו25, חלקי

 חלקות 3, 4, 8, 9. גוש 7ו25, חלקי חלקות 2, 3, 4, 5, 7, 8. גוש 2535,

 חלקי חלקות 20, ו2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 37, 38. גוש 2536,

 חלקות 28, 29, 46, חלקי חלקות 26, 27, 30, ו3, 45, 47, 49, 50.

 גוש 2542 (חלק). גוש 2544, חלקי חלקות וו, 2ו, 4ו, 5ו, 7ו, 22.

 גוש 2545, חלקי חלקות 7ו, 26, 27. גוש 2546 (חלק). גוש 2547,

 חלקי חלקות 24, 29. גוש 2549, חלקי חלקות 29, 34, 36, 40.

 גוש ו259, חלקי חלקות 20, 23, 26, 28, 30, 32, 38. גוש 2592,

 חלקות 8, 2ו, חלקי חלקות וו, 9ו. גוש 2593, חלקות 9, 0ו, וו,

 חלקי חלקות 3, 5, 6, 7. גוש 2594, חלקות 7, וו, חלקי חלקות

 2, 3, 4, 8, 9, 0ו. גוש 2595, חלקי חלקות 2, 3, 4, 8, 9. גוש 2596,

 חלקי חלקות 7ו, 8ו, 9ו, 20, ו2, 24, 25. גוש 2597, חלקי חלקות

 22, 70. גוש 2598, חלקה 32, חלקי חלקות 26, 27, 30, ו3. גוש 2599,

 חלקות 3ו, 7ו, חלקי חלקות וו, 6ו, 8ו. גוש 2752, חלקי חלקה 4.

 גוש 2755, חלקי חלקות 5, 3ו, 7ו. גוש 2759, חלקי חלקות 2, 3, 4.

 גוש 2760, חלקי חלקות 2, 3. גוש 2772 (חלק). גבולות התכנית:

 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 בינוי ועיצוב אדריכלי. ד. שינוי במערך ייעודי הקרקע משטח

 מדברי לא מוגדר למגורים א, שטח ציבורי פתוח, דרך חדשה,

 ושטח למבנים ומוסדות ציבור, משטח מדברי לא מוגדר למגורים

 א, שטח ציבורי פתוח, דרך חדשה ומבני ציבור, מדרך קיימת

 לשטח ציבורי פתוח ומגורים א. ה. הקצאת מגרשים לייעודי

 הקרקע השונים וקביעת הוראות ומגבלות בניה, לרבות זכויות

 בניה, הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

 עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת הנחיות לבניית שכונת

 מגורים הכוללת 246 יח״ד צמודי קרקע, הנחיות לשטחי

 תעסוקה ותיירות, אזור מסחרי, שטחים למבני ציבור, שטחים

 ציבוריים פתוחים, דרכים, אזורי נוף פתוח ותחנות טיפול במי

 נגר תחתי. ב. קביעת הוראות בינוי בשטחים המיועדים לבניה,

 לרבות קווי בניין מרביים, מסי קומות מרבי, התפלגות שטחי

 הבניה בין הקומות, גובה בניה מרבי וכיו״ב, כמפורט בפרק 4

 ובנספחי הבינוי והפיתוח. ג. קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.

 ד. קביעת הוראות לתשתיות ביוב מים וחשמל. ה. איחוד

 וחלוקה בהסכמת הבעלים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 0ו04/02/20 ובילקוט הפרסומים 6068, התש״ע, עמי 94ו2,

 בתאריך 0ו07/03/20.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 00ו84,

 טלי 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 ערד, ערד, טלי 2ו7ו08-995, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי באר טוביה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 מסי 8/ 03/ 120/ 16

 שם התכנית: תוספת שימוש למגרש משק עזר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

 8/ 03/ 20ו/ 6ו, שינוי לתכנית 8/ 03/ 20ו.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: אמונים.

 בתחום מועצה אזורית באר טוביה. מגרש 99. קואורדינטה

. גבולות התכנית: כמסומן  68.930ו ^ קוארדינטה 627.660 ו

 בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: גוש: 2505, חלקי

 חלקות: 6ו, 43, 44. מגרש: 99 בהתאם לתכנית 8/ 03/ 20ו.

 מטרת התכנית: הגדרת ייעוד מגורים משולב במסחר

 במגרש 99 במושב אמונים.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד ממשק עזר

 למגורים משולב מסחר. ב. קביעת השימושים המותרים.

 ג. קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי. ד. קביעת הוראות

 לפיתוח השטח. ה. קביעת הנחיות סביבתיות. ו. קביעת תנאים

 למתן היתר בניה. ז. קביעת השלבים לביצוע.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 0ו06/20/וו ובילקוט הפרסומים 05ו6, התש״ע, עמי 3844,

 בתאריך 0ו08/07/20.
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 מרחבי תכנון מקומיים שדרות, שמעונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 מסי 21/ 02/ 101/ 33

 שם התכנית: הקמת שכונת מגורים בצפון מערב שדרות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדות המקומיות לתכנון

 ולבניה שדרות ושמעונים מופקדת תכנית מיתאר מקומית

 מסי ו2/ 02/ ו0ו/ 33, שינוי לתכניות ו2/ 02/ ו0ו, 7/ 03/ 8ו2/ 2,

 7/ 02/ 303, 7/ 03/ 95ו/ 2.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שדרות - שער הנגב.

 גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. גושים

 וחלקות: גוש: 598, חלקות 30, ו5. גוש: 28וו, חלקות 8ו, 9ו,

 26, 27, 30, וחלקים מחלקות 6ו, 7ו, ו2, 28. גוש 879ו, חלקים

 מחלקות 0ו, וו, 2ו, 20. גוש 2486, חלקים מחלקות 2, 3, 09ו.

 מטרת התכנית: ו. הקמת שכונת מגורים בצפון מערב

 שדרות, בשטחים שהועברו לעיר שדרות מהמועצה האזורית

 שער הנגב. 2. שינוי ייעוד הקרקע מאזור חקלאי לאזור מגורים

 אי (בניה צמודת קרקע), שטח לבנייני ציבור, לשטח ציבורי

 פתוח, למיתקן הנדסי, לשמורת נוף ולדרכים. 3. קביעת הנחיות,

 זכויות ומגבלות בניה. 4. קביעת הוראות בדבר הקצאת שטחים

 ליער טבעי לשימור, לפי המתבקש מתכנית מיתאר ארצית

 תמ״א 22, ושימור אתרים ארכיאולוגיים. 5. הקלה בקו בניין

 מדרך מסי 34, מ־00ו מי מציר הדרך ל־85 מי מציר הדרך.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 00ו84,

 טלי 08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה שדרות, כיכר הנשיא, שדרות,

 טלי 08-6892745, ולמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 שמעונים, טלי 08-6899696.

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.

 מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 מסי 7/ 02/ 305/ 80

 שם התכנית: חקלאות, חברת שתיל (תדהר) בע״מ,

 מושב תדהר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 מטרת התכנית: א. פירוט מתחמי היער בהתאם לתמ״א

 22. ב. עדכון/התאמה/תיקונים לתמ״א 22 ביחס למצב תכנוני

 קיים ומאושר. ג. שינוי ייעוד קרקע משטח חקלאי לאזור יער

 נטע אדם קיים. ד. הוראות בדבר שימור וטיפוח יערות למען:

 שיפור נוף, העשרת המגוון הצמחי, תשתית לנופש, השבחת

 המרעה ושימור הקרקע. ה. שינוי ייעוד מיער לפי תמ״א 22

 לשטח חקלאי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 0/2009ו/30 ובילקוט הפרסומים 7ו60, התש״ע, עמי 459,

 בתאריך 2009/וו/04.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 00ו84,

 טלי 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 באר טוביה, באר טוביה, טלי 08-8503404, וכל מעוניין רשאי

 לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ערבה תיכונה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 מסי 30/ 03/ 306/ 1

 שם התכנית: תוספת מגורים לעובדים זמניים,
 מושב עין יהב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי

 30/ 03/ 306/ ו, שינוי לתכניות 30/ 03/ ווו/ 3, 30/ 03/ ווו/ 5,

 30/ 03/ ווו/ 2, 30/ מק/ 3006, 30/ 03/ ווו, 30/ 02/ 275.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עין יהב. התכנית

 מוצעת בתוך היישוב הקיים. אזור מגורים לאוכלוסיה זמנית

 בגזרה דרום מזרחית. קואורדינטה 507.400^ קואורדינטה

 222.400ו. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 39044, חלקי חלקה: ו.

 מטרת התכנית: הוספת שטח למגורים בעבור עובדים

 זמניים - 5ו יח״ד.

 עיקרי הוראות התכנית: ו. שינוי ייעוד שצייפ למטרת

 מגורים או בעבור 5ו יחידות. 2. קביעת התכליות המותרות

 בכל אחד מייעודי הקרקע ופירוטן. 3. קביעת זכויות, הוראות

 ומגבלות בניה. 4. קביעת הנחיות בינוי. 5. קביעת תנאים למתן

 היתרי בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 0ו30/07/20 ובילקוט הפרסומים 35ו6, התשע״א, עמי 56,

 בתאריך 0ו6/09/20ו.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 00ו84,

 טלי 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 ערבה תיכונה, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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 ג. קביעת זכויות ומגבלות בניה. ד. קביעת הוראות סביבתיות.

 ה. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 00ו84,

 טלי 08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה שמעונים, שדרות, טלי 08-6899696.

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.

 מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 מסי 7/ 03/ 311/ 21

 שם התכנית: הגדלת אחוזי בניה ותוספת חזית

 מסחרית למגרש 226, שכונה 2, ערערה בנגב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה שמעונים מופקדת תכנית מפורטת מסי 7/ 03/ וו3/ ו2,

 שינוי לתכנית 7/ 03/ וו3/ ו/ ב.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ערערה בנגב.

 קואורדינטות 563/850, 202/775, חלק משכונה 2, ליד בית ספר

 אבו ערר-א. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 גושים וחלקות: מסי גוש: 00084/9ו גוש רשום, חלק בחלקה,

 חלקה 57 בשלמותה, חלקי חלקה: 45 בחלק.

 מטרת התכנית: הגדלת זכויות הבניה, והוספת חזית

 מסחרית במגרש מסי 226, בשכונה 2, ערערה בנגב.

 עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת קווי הבניין המרביים

 במגרש. ב. הקמת חזית מסחרית בגודל של 200 מ״ר בקו בניין

 0 בחזית. ג. תוספת 2 יח״ד, סך הכל 4 יח״ד. ד. קביעת שטחי

 הבניה המרביים במגרש ל־900 מ״ר, מתוכם 600 מ״ר המהווים

 שטחים עיקריים. ה. קביעת התכליות והשימושים. ו. קביעת

 התנאים למתן היתרי בניה. ז. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 00ו84,

 טלי 08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה שמעונים.

 ולבניה שמעונים מופקדת תכנית מפורטת מסי 7/ 02/ 305/ 80,

 שינוי לתכניות 7/ 03/ 45ו, 7/ 02/ 305.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תדהר. קואורדינטה

, למושב תדהר 2  X64.200ו, קואורדינטה 587.300¥. בין כביש 5

 מדרום לכביש הכניסה למושב בתחום מועצה אזורית בני

 שמעון. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 גושים וחלקות: מסי גוש: 00394ו מוסדר, חלק מהגוש, חלקי

 חלקה: ו.

 מטרת התכנית: הסדרת שטחים לחקלאות במושב תדהר.

 עיקרי הוראות התכנית: א. הגדרת השימושים המותרים

 בקרקע חקלאית ודרכים. ב. הגדרת הנחיות, זכויות ומגבלות

 בניה. ג. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 00ו84,

 טלי 08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה שמעונים, טלי 08-6899696.

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.

 מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 מסי 7/ 03/ 278/ 2

 שם התכנית: מבנים חקלאיים בחלקה בי, מושב פריגן

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה שמעונים מופקדת תכנית מפורטת מסי 7/ 03/ 278/ 2,

 שינוי לתכניות 278/03/7, 255/02/7.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: פריגן.

 קואורדינטה X38.050ו, קואורדינטה . 570.800¥אזור חלקות בי

 במושב פריגן בתחום מועצה אזורית אשכול. גבולות התכנית:

 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: מסי גוש:

 00304ו חלק מהגוש, חלקה בשלמותה: 4.

 מטרת התכנית: הקצאת מגרש לחלקה בי במושב פריגן,

 וקביעת זכויות בניה לחלקה זו לצורך הקמת מבנים חקלאיים

 ומבנים המשמשים לאחסון ולאריזת התוצרת החקלאית.

 עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת גבולות חלקה בי.

 ב. שינוי ייעוד משטח שייעודו ייקבע בעתיד לקרקע חקלאית.
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 ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה שמעונים מופקדת תכנית מפורטת מסי 7/ 03/ 540,

 פירוט לתכנית תממ/4/4ו, כפיפות לתכנית תמא/35.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קואורדינטה

 56.743ו^ קואורדינטה 9ו¥577.0. מיתקן מקורות קיים מדרום

 לקיבוץ אורים, ממזרח לדרך 234. בתחום מועצה אזורית

 מרחבים. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 גושים וחלקות: מסי גוש: 00207/4ו מוסדר, חלק מהגוש, חלקי

 חלקה: ו.

 מטרת התכנית: ייעוד שטח בעבור תחנת שאיבת מי שפד״ן

 והמיתקנים הנלווים לה.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד קרקע חקלאית

 למיתקנים הנדסיים. ב. קביעת תכליות, הנחיות ומגבלות

 בניה. ג. קביעת שטחי בניה. ד. קביעת הוראות לפיתוח השטח,

 כולל תשתיות ושירותים. ה. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

 ו. קביעת מבנים להריסה. ז. קביעת הוראות למניעת מפגעים

 סביבתיים.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 00ו84,

 טלי 08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה שמעונים, טלי 08-6899696.

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.

 מרחבי תכנון מקומיים שמעונים, שקמים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 מסי 7/ 02/ 305/ 76

 שם התכנית: יערות להב, שומריה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדות המקומיות לתכנון

 ולבניה שמעונים ושקמים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי

 7/ 02/ 305/ 76, שינוי לתכניות ד/ ו79, ד/ 786, 7/ 02/ 305/ ו4,

 7/ 02/ 305, פירוט לתכניות תממ/ 4/ 4ו, תמייא / 8, תמייא / 22,

 כפיפות לתכניות תמא/ 4ו, תתל/ 3,4/ 9/ א, תמא/ 35, תמא/

 23, תמא/ ו3/ א/ ו2/ 2, תמא/ 34/ ב/ 4, תמא/ 34/ ב/ 3.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעות להב, אגן

 נחל שקמה עליון. בתחום מועצות אזוריות: בני שמעון, לכיש.

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתבנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם בן הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמבת ובהתאם

 לתקנות התבנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתבנית

 סמבויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.

 מרחב תבנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 מסי 7/ 03/ 311/ 23

 שם התכנית: הגדלת זכויות בניה ושינוי בקווי הבניין

 במגרש 9300, שכונה 2, ערערה בנגב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנון
 והבניה, התשב״ה-965ו, בי במשרדי הוועדה המחוזית לתבנון

 ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתבנון ולבניה

 שמעונים מופקדת תבנית מפורטת מסי 7/ 03/ וו3/ 23, שינוי
 לתבנית 7/ 03/ וו3/ ו/ ב.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תבנית שמבוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הבלולים בתבנית ומקומם: ערערה בנגב.
. 9300מגרש Y 563/600קואורדינטה ,X203/575 קואורדינטה 
 ליד המסגד בשבונה 2. גבולות התבנית: במסומן בתשריט בקו
 בחול רצוף. גושים וחלקות: מסי גוש: 0ו/00084ו רשום, חלקה 50

 בשלמותה, חלקי חלקה: 22.

 מטרת התבנית: הגדלת אחוזי בניה, שינוי קווי הבניין,

 הגדלת מס״ יח״ד במגרש 9300, שבי 2, ערערה בנגב.

 עיקרי הוראות התבנית: א. קביעת שטחי הבניה המרביים
 ל־000,ו מ״ר, מתובם 925 מ״ר המהווים שטחים עיקריים.
 ב. קביעת 4 יח״ד במגרש. ג. קביעת התבליות והשימושים.
 ד. קביעת התנאים למתן היתרי בניה. ה. קביעת שלבי ביצוע

 התבנית. ו. תנאים למתן היתרי בניה.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,
 בבניין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התבנית, ובן בל הזבאי לבך לפי סעיף 00ו לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית
 לתבנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 00ו84,

 טלי 08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתבנון ולבניה שמעונים, טלי 08-6899696.

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתבנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם בן הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי
 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמבת ובהתאם
 לתקנות התבנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתבנית

 סמבויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.

 מרחב תבנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 מסי 7/ 03/ 540

 שם התכנית: תחנת שאיבת מים - לב הנגב לאורים

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבנון

 והבניה, התשב״ה-965ו, בי במשרדי הוועדה המחוזית לתבנון
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 00ו84, טלי 08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי

 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שמעונים, טלי 08-6899696,

 ולמשרדי הוועדה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שקמים,

 טלי 08-8500705.

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.

 מרחב תכנון מקומי שקמים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 מסי 6/ 03/ 114/ 4

 שם התכנית: הרחבה קהילתית (72 יח״ד),

 מושב נועם

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה שקמים מופקדת תכנית מפורטת מסי 6/ 03/ 4וו/ 4,

 שינוי לתכנית 6/ 03/ 4וו, פירוט לתכנית 6/ 02/ 224, כפיפות

 לתכניות תממ/ 4/ 4ו, 6/ 03/ 4וו/ 3.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נועם. קואורדינטה

. מושב נועם נמצא דרומית  80.000ו ^ קואורדינטה 608.500 ו

 לעיר קרית גת, בתחום מועצה אזורית שפיר. גבולות התכנית:

 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: מסי גוש: ו296

 מוסדר, חלק מהגוש, חלקות בשלמותן: 9-4ו, ו34-2, 48-38,

 56-50, 60, חלקות בחלקן: ו-3, 37-35, 49, ו6, 67, 69; מסי גוש:

 2963 מוסדר, חלק מהגוש, חלקי חלקה: ו. מסי גוש: 2968 מוסדר,

 חלק מהגוש, חלקות בשלמותן: 34-8. מסי גוש: 3033 מוסדר,

 חלק מהגוש, חלקות בחלקן: 4, 9. מסי גוש: 2986 מוסדר, חלק

 מהגוש, חלקי חלקות: ו, 4ו.

 מטרת התכנית: תוספת 72 יח״ד להרחבה קהילתית במושב

 נועם.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד של קרקע חקלאית

 למגורים, דרכים, שצ״פ. ב. קביעת שימושים המותרים לכל

 ייעוד קרקע. ג. קביעת הוראות בניה: קביעת צפיפות, קביעת

 מרווחי בניה, קביעת גובה בניינים, הנחיות בינוי, הנחיות

 לעיצוב אדריכלי. ד. התוויית דרכים. ה. קביעת הוראות

 לפיתוח השטח, כולל תשתיות ושירותים כגון: דרכים, ביוב,

 ניקוז, תקשורת, חשמל, גז, וכוי. ו. קביעת תנאים למתן היתרי

 בניה. ז. קביעת שלבי ביצוע.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 קואורדינטה מערב מזרח - ¥589.000, קואורדינטה דרום צפון

- 87.000ו^ גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 גושים וחלקות: מסי גוש: 07ו3 מוסדר, חלקי חלקה: 29. מסי גוש:

 08ו3 מוסדר, חלקות בשלמותן: 0ו, וו, חלקות בחלקן: 4, 2ו, 4ו,

, 6ו,  7ו, 20, ו2. מסי גוש: 09ו3 מוסדר, חלקות בשלמותן: 9-וו

 חלקות בחלקן: 7, 8, 2ו. מסי גוש: 30ו3 מוסדר, חלקות בשלמותן:

 3, 4, 2ו, 5ו, 7ו, חלקות בחלקן: ו, 2, 8-5, וו, 4ו, 6ו, 8ו, ו2. מסי

 גוש: ו3ו3 מוסדר, חלקות בחלקן: 2, 4. מסי גוש: 32ו3 מוסדר,

 חלקות בחלקן: ו, 2. מסי גוש: 33ו3 מוסדר, חלקות בשלמותן: 4,

 7, וו, 2ו, 4ו, 6ו, 7ו, 8ו, 28, 29, ו3, ו43-4, חלקות בחלקן: ו-3, 5,

 6, 0-8ו, 3ו, 5ו, 9ו, 29, 40-36. מסי גוש: ו0000ו מוסדר, חלקות

 בחלקן: 3, 26, 28, 38. מסי גוש: וו000ו מוסדר, חלקות בחלקן:

 6, 6ו, 20, 24. מסי גוש: ו/2ו000ו מוסדר, חלקי חלקה: 2. מסי

 גוש ו/7ו002ו מוסדר, חלקי חלקה: ו. מסי גוש: 7/8ו002ו מוסדר,

 חלקי חלקה: ו. מסי גוש: ו/8ו002ו מוסדר, חלקי חלקה: ו. מסי

 גוש: ו/9ו002ו מוסדר, חלקות בשלמותן: 3, 4, 5, 7, חלקי חלקות:

 ו, 2, 6. מסי גוש: 9/2ו002ו מוסדר, בשלמות. מסי גוש: 9/3ו002ו

 מוסדר, חלקי חלקות: ו-4. מסי גוש: 9/4ו002ו מוסדר, חלקות

 בשלמותן: 2, 5, חלקי חלקות: ו, 3, 4. מסי גוש: 00220ו מוסדר,

 חלקי חלקות: ו, 2. מסי גוש: 00222ו מוסדר, בשלמות. מסי גוש:

 00224ו מוסדר, חלקי חלקות: ו-3. מסי גוש: 00224/2ו מוסדר,

 בשלמות. מסי גוש: 00225/3ו לא מוסדר, חלקה בשלמות: 8, חלקי

 חלקות: ו-4, 0ו, וו. מסי גוש: 00226ו מוסדר, חלקי חלקות: ו, 2.

 מסי גוש: 00226/2ו מוסדר, חלקות בשלמותן: 3, 5, חלקי חלקות:

 ו, 2, 4. מסי גוש: ו/00247ו מוסדר, בשלמות. מסי גוש: 00247/3ו

 מוסדר, חלקי חלקות: 2, 3, 5. מסי גוש: 00247/4ו מוסדר, חלקות

 בשלמותן: 4, 6, 7, חלקי חלקה: ו. מסי גוש: 00248ו מוסדר,

 חלקות בשלמותן: 4, 5, חלקי חלקות: ו-3, 9-6, וו-6ו. מסי גוש:

 00249ו מוסדר, חלקות בשלמותן: 5, 8, 0ו, 5ו, חלקי חלקות: ו-4,

, 6ו-24. מסי גוש: 00270ו מוסדר, חלקי חלקה: ו7.  6, 7, 9, וו-4ו

 מסי גוש: ו/00275ו מוסדר, בשלמות. מסי גוש: 00463ו מוסדר,

 חלקי חלקות: 5, 45, 53. מסי גוש: 00466ו מוסדר, חלקי חלקה:

 08ו. מסי גוש: וו4000 מוסדר, חלקי חלקה: ו. מסי גוש: 00ו400

 מוסדר, בשלמות. מסי גוש: 54ו400 מוסדר, בשלמות. מסי גוש:

 55ו400 מוסדר, בשלמות. מסי גוש: 400228 מוסדר, בשלמות.

 מטרת התכנית: א. דיוק ופירוט יערות בהתאם להוראות

 תמא/22. ב. שמירה על חקלאות אופיינית וייחודית לאזור.

 ג. קביעה ופיתוח של מוקדי נופש. ד. שימור וטיפוח הנוף.

 ה. טיפוח יער למרעה. ו. הסדרת זכויות מעבר לציבור בדרכים

 מקשרות.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד קרקע חקלאית ליער.

 ב. שינוי ייעוד קרקע משמורת טבע ליער. ג. שינוי ייעוד קרקע

 מיער לשמורת טבע. ד. קביעה מדויקת של גבולות היערות.

 ה. פירוט התכליות המותרות בסוגי היער השונים לפי תמ״א/22.

 ו. התוויית מערכת שבילים, דרכי יער וזיקות הנאה למעבר

 ברכב. ז. קביעת הוראות בניה והנחיות בינוי ועיצוב לשטחים

 המיועדים לפיתוח. ח. קביעת תנאים לביצוע התכנית.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק,

 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של

 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה

 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע
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 מרחב תכנון מקומי תמר

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי 10/ 02/ 100/ 79

 שם התכנית: מסוף אשלג במיתקן צפע

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי 0ו/ 02/ 00ו/ 79, שינוי לתכנית 0ו/95/03ו/ו, כפיפות

 לתכנית 0ו/00/02ו/35.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אזור תעשייה מישור

 רותם. בתחום מועצה אזורית תמר. קואורדינטה דרום צפון

. גבולות התכנית:  00ו.7ו2 ^ קואורדינטה מערב מזרח 550.700 ו

 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: מוסדר:

 גוש: 6וו00ו, חלקי חלקות: ו, 2. מגרשים: ו. ו.2, 2.2. 2.3, 2.6

 בהתאם לתכנית 0ו/95/03ו/ו.

 מטרת התכנית: הסדרת שימושי הקרקע וקביעת זכויות

 בניה ותנאים למתן היתרי בניה באזור הפריקה של מסוע אשלג

 במיתקן צפע.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד קרקע משטח

 למסוע אשלג צפע לשטח לתעשייה (מסוע) ושצ״פ. ב. קביעת

 שימושים מותרים לכל ייעוד קרקע. ג. קביעת זכויות בניה

 לשטחים עיקריים ולשטחי שירות. ד. קביעת הנחיות ומגבלות

 בניה. ה. קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 0ו05/08/20 ובילקוט הפרסומים ו3ו6, התש״ע, עמי 4600,

 בתאריך 0ו29/08/20.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 00ו84,

 טלי 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 תמר, נוה זהר, טלי ו08-668884, וכל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 אבי הלר

 יושב ראש הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הדרום

 הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
 בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

 פ.א.פ. יזמות המזרח הרחוק בע״מ

 (ח״פ 85-6ו246-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה

 הנ״ל תתכנס ביום וו6.20.ו, בשעה 0.30ו, אצל המפרק, רחי תמר

 8, נווה אפרים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד

 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 לזר מרקוביץ, מפרק

 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 00ו84,

 טלי 08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה שקמים, טלי 08-8500705.

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.

 מרחב תכנון מקומי שקמים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 מסי 6/ 03/ 120/ 7

 שם התכנית: קידוח יד מרדכי 18

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה שקמים מופקדת תכנית מפורטת מסי 6/ 03/ 20ו/ 7,

 שינוי לתכנית 6/ 03/ 20ו/ ו, פירוט לתכנית 6/ 02/ 234, כפיפות

 לתכניות תמא/ 35, תמא/ 34/ ב/ 5, תממ/ 4/ 4ו.

 איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קואורדינטה

 55.900ו^ קואורדינטה 2.300ו¥6. קידוח מי שתיה, מדרום

 מערב לקיבוץ כרמיה. בתחום מועצה אזורית חוף אשקלון.

 גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. גושים

 וחלקות: מסי גוש: ו43ו מוסדר, חלק מהגוש, חלקי חלקה: 54.

 מטרת התכנית: ייעוד שטח בעבור קידוח (באר) מים

 והמיתקנים הנלווים לו.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד קרקע שטח אגן

 שיקמה למיתקנים הנדסיים ושצ״פ. ב. קביעת תכליות, הנחיות

 ומגבלות בניה. ג. קביעת שטחי בניה. ד. קביעת הוראות לפיתוח

 השטח, כולל תשתיות ושירותים. ה. קביעת תנאים למתן היתר

 בניה. ו. קביעת הוראות להגנת הסביבה בכל הקשור לשימוש

 בחומרים מסוכנים, אמצעים להפחתת מפגעי רעש ואמצעים

 למיגון.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 00ו לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 00ו84,

 טלי 08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה שקמים, טלי 08-8500705.

 בהתאם לסעיף 03ו(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

 ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי

 תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם

 לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-989ו.
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 סנאפ ספורט בע״מ

 (ח״פ 350-8ו25-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה

 הנ״ל תתכנס ביום וו3.6.20ו, בשעה 8.30, במשרד המפרק, רחי

 בלוך ו4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

, עו״ד, מפרק  חיים שפרן

 וואי.אן.בי. דיגיטל בע״מ

 (ח״פ 424388-0-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום וו6.20.ו, בשעה 00.וו, ברחי זיבוטינסקי 35, רמת
 גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל
 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 דוד ביטון, עו״ד, מפרק

 רוני ברקו ניהול בע״מ

 (ח״פ 093-3ו35-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום וו6.20.ו, בשעה 00.וו, ברחי זיבוטינסקי 35, רמת
 גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג
 בפנקסים ובניירות של החברה.

 דוד ביטון, עו״ד, מפרק
 מיטס בע״מ

 (ח״פ 650-7ו27-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום וו6.20.ו, בשעה 9.00, ברחי מאנה ו2, תל

 אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג
 בפנקסים ובניירות של החברה.

 אורן מיטס, מפרק

 א.ג.י.א גרפיקה בע״מ

 (ח״פ 8-2ו435ו-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

 תתכנס ביום וו6.20.ו, בשעה 0.00ו, אצל המפרק, רחי פנקס 8ו,

 נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 ינון גטר, מפרק

 פיבוריט דירות להשכרה

 (ח״פ 846-9ו28-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום וו2.6.20, בשעה 0.00ו, אצל המפרקת, רחי מעגל,
 בית המדרש 0ו, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 ויויאנה סלומון, מפרקת

 בר אנוש בע״מ

 (ח״פ ו-26963ו-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום וו7.6.20ו, בשעה 2.00ו, אצל המפרק, רחי
 יגאל אלון 20ו, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 שי צימרינג, עו״ד, מפרק

 שרות חם בע״מ

 (ח״פ 527-4ו24-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום וו9.6.20ו, בשעה 6.00ו, ברחי דבורה הנביאה
 6/3ו, מודיעין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד

 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 משה אנגיל, מפרק
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 דודו אחזקות צ.מ.ה. בע״מ

 (ח״פ ו-256469-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

 תתכנס ביום וו28.5.20, בשעה 8.00, אצל לופז פלאח הדסה, רחי

 הגנה 0ו, הוד השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ח לופז א ל ח הדסה פ א ל  דוד פ

 מפרקים

 גל יבנה בע״מ

 (ח״פ 353259-8-ו5)

 (בפירוק מרצון)

ן ומינוי מפרק  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי באסיפה כללית שלא מן המניין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום וו20.3.20, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את יפה גוב־ארי, ת״ז 49ו086ו0,

 מרחי הירדן 9, מושב טל שחר, למפרקת החברה.

, מפרקת  יפה גוב־ארי

 גל יבנה בע״מ

 (ח״פ 353259-8-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה

 הנ״ל תתכנס ביום וו30.5.20, בשעה 0.00ו, ברחי הירדן 9, מושב

 טל שחר, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד

 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 יפה גוב־ארי, מפרקת

 בלו ווייב מדיה ב.פ.ל.פ בע״מ

 (ח״פ 442040-5-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה

 הנ״ל תתכנס ביום וו30.5.20, בשעה 0.00ו, ברחי עזרא הסופר

 וו/7, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד

 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 חגי ברגר, מפרק

 י.ד. מטר בע״מ

 (ח״פ 7-0ו0433-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום וו25.5.20, בשעה 2.00ו, ברחי זיבוטינסקי 33, רמת
 גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל
 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 מרים זפט, עו״ד, מפרקת

 פפריקה טעם במוסיקה בע״מ

 (ח״פ 302084-2-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה

 הנ״ל תתכנס ביום וו25.5.20, בשעה 8.00ו, ברחי מוריה 53,

 חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 אוהד סובול, עו״ד, מפרק

 הגמוניה אחזקות בע״מ

 (ח״פ 280666-2-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה

 הנ״ל תתכנס ביום וו26.5.20, בשעה 0.00ו, ברחי יהלום 9ו,

 פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד

 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 חגית רקובסקי, רו״ח, מפרקת
 לי-סל בע״מ

 (ח״פ 245764-9-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה

 הנ״ל תתכנס ביום וו26.5.20, בשעה 00.וו, במשרדי המפרק,

 דרך מנחם בגין 23, מגדל לוינשטיין, קומה 4ו, תל אביב, לשם

 הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק

 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה.

 אביב רויכמן, עו״ד, מפרק
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 דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.

 אמיר צלר, מפרק

 רוס ראש בע״מ

 (ח״פ 57-8ו326-ו5)

 (בפירוק מרצון)

ן ומינוי מפרקת ל פירוק מרצו  הודעה ע

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי באסיפה כללית שלא מן המניין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום וו27.2.20 התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד חגית רוס, ממשרד

 ציטבר ושותי, רחי מנחם בגין 7, רמת גן, למפרקת החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 חגית רוס, עו״ד, מפרקת

 מרפאות כפיר בע״מ

 (ח״פ 283699-0-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה

 הנ״ל תתכנס ביום וו0.5.20ו, בשעה 4.00ו, בשדי ניצה 20,

 נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

ץ אתלה, מפרק  כפיר כ

 טובה בגוש 3947 בע״מ

 (ח״פ 029886-2-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה

 הנ״ל תתכנס ביום וו2.5.20ו, בשעה 8.00ו, במשרד עורכי דין

 חיים קוסובסקי-שחור ושותי, מרחי הארבעה ו2, תל אביב, לשם

 הגשת דוח סופי של המפרקות, המראה כיצד התנהל הפירוק

 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה.

 טובה פלסקוב רחל פורר

 מ פ ר ק ו ת

 רנסנט בע״מ

 (ח״פ 353630-0-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה

 הנ״ל תתכנס ביום וו6.20.ו, בשעה 20.00, ברחי אברהם אבינו

 2/וו, אילת, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד

 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ר דם ארי, מפרק ח  ש

 בן נון בית מרקחת אילת בע״מ

 (ח״פ 34644-7ו-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

 תתכנס ביום וו6.20.ו, בשעה 9.00, ברחי אילות 4, אילת, לשם

 הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק

 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה.

 מריה לפטון גמפל, מפרקת

 אופנת בל - מאי 1983 נתניה בע״מ

 (ח״פ 099247-2-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

 תתכנס ביום וו4.6.20ו, בשעה 2.00ו, במשרדו של ד״ר דוד עציון,

 עו״ד, רחי החלוצים 2, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ל אדרי, מפרק א פ  ר

 פאנטק טכנולוגיות בע״מ

 (ח״פ 448638-0-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

 תתכנס ביום וו22.6.20, בשעה 0.00ו, במשרד עורכי דין ונוטריון

 שנהב ושותי, רחי הנחושת 4, רמת החי״ל, תל אביב, לשם הגשת

, בניסן התשע״א, 10,4,2011  64 ילקוט הפרסומים 6222, ו

 המחיר 25,92 שקלים חדשים ISSN 0334-3030 סודר במחי רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי




