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הודעה על מילוי מקום של שר
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (10ב)( )6לחוק הממשלה,
התשס"א( 12001-להלן  -החוק) ,כי הממשלה קבעה ,בהתאם
לסעיף (24א) לחוק–יסוד :הממשלה ,2כי השר אבי דיכטר ימלא
את מקום שר הביטחון ,מיום ג' בתשרי התשע"ג ( 19בספטמבר
 )2012ועד יום ח' בתשרי התשע"ג ( 24בספטמבר .)2012
בהתאם לסעיף (9ב) לחוק ,נמסרה הודעה לכנסת.
ח' בתשרי התשע"ג ( 24בספטמבר )2012
צבי האוזר
			
מזכיר הממשלה
__________
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .168
 2ס"ח התשס"א ,עמ' .158

תיקון הודעה בדבר אזורי השיפוט ומקום מושבם של
בתי הדין הרבניים האזוריים
לפי תקנות הדיון בבתי הדין הרבניים בישראל ,התשנ"ג
בהתאם לתקנה ו' לתקנות הדיון בבתי הדין הרבניים
בישראל ,התשנ"ג ,1מתפרסם בזה כי חבר דייני בית הדין
הרבני הגדול החליט ביוםי"ט באב התשע"ב ( 7באוגוסט )2012
לשנות את חלוקת אזורי השיפוט של בתי הדין האזוריים
ירושלים ,חיפה ,נתניה ופתח תקוה ,ולפיכך ההודעה בדבר
2
אזורי השיפוט ומקום מושבם של בתי הדין הרבניים האזוריים
תתוקן כדלקמן:
( )1במקום הקטע מתחת לכותרת "בית הדין הרבני האזורי
ירושלים; מקום מושבו  -ירושלים ":יבוא:
"ירושלים;
בית שמש ,הר טוב ,מוצא ,מוצא עילית ,מבשרת ציון,
שעלבים ,בית עוזיאל ,משמר איילון ,נוף איילון;
יישובי המועצה האזורית מטה יהודה;
יישובי אזור יהודה ושומרון :מדרום הר חברון ועד צומת
תפוח ,יישובי בקעת הירדן מעין גדי ועד עמק בית שאן;
היישובים מודיעין-מכבים-רעות ומודיעין עילית (סמכות
מקבילה גם לבית הדין הרבני האזורי פתח תקוה);".
( )2במקום הקטע מתחת לכותרת "בית הדין הרבני האזורי
חיפה; מקום מושבו  -חיפה ":יבוא:
"חיפה ,נשר ,קרית אתא ,קרית ביאליק ,קרית ים ,קרית
מוצקין ,עכו ,כרמיאל ,מעלות-תרשיחא ,נהריה ,כפר
הוורדים ,שלומי ,יקנעם עילית ,מגדל העמק ,נצרת ,נצרת
עילית ,עפולה ,זכרון יעקב ,עתלית;
יישובי המועצות האזוריות זבולון ,מטה אשר ,מעלה יוסף,
משגב ,הגלבוע ,מגידו ,עמק יזרעאל ,חוף הכרמל ,אלונה;".
( )3במקום הקטע מתחת לכותרת "בית הדין האזורי נתניה;
מקום מושבו  -נתניה ":יבוא:
"נתניה ,חדרה ,כפר יונה ,פרדסיה ,קדימה-צורן ,תל מונד,
אבן יהודה ,אור עקיבא ,בנימינה;
יישובי המועצות האזוריות חוף השרון ,לב השרון ,עמק חפר;
היישובים :ברקאי ,גן שמואל ,להבות חביבה ,מגל ,מענית,
מצר ,עין שמר ,גן השומרון ,כפר פינס ,מאור ,תלמי אלעזר,
___________
 1י"פ התשנ"ג ,עמ' .2298
 2י"פ התשנ"ה ,עמ' .2047
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אייל ,ניר אליהו ,רמת הכובש ,גבעת חן ,צופית ,צור נתן,
שדה ורבורג ,גן חיים ,נירית ,צור יצחק;".
( )4במקום הקטע מתחת לכותרת "בית הדין הרבני האזורי
פתח תקוה; מקום מושבו  -פתח תקוה ":יבוא:
"אלעד ,הוד השרון ,יהוד ,פתח תקוה ,ראש העין ,רמלה ,לוד;
מודיעין-מכבים-רעות ומודיעין עילית (סמכות מקבילה
גם לבית הדין הרבני האזורי ירושלים);
שוהם ,גני תקוה ,כוכב יאיר-צור יגאל ,סביון;
יישובי המועצה האזורית חבל מודיעין;
יישובי המועצה האזורית דרום השרון :גבעת השלושה,
חורשים ,נחשונים ,עינת ,גני עם ,גת רימון ,חגור ,ירחיב,
ירקונה ,כפר מל"ל ,כפר מעש ,כפר סירקין ,מגשימים ,נווה
ימין ,נווה ירק ,עדנים ,רמות השבים ,שדי חמד ,מתן;
היישובים :חשמונאים ,מתתיהו ,גני הדר".
תחילתה של הודעה זו מיום פרסומה (להלן  -יום
התחילה) והיא תחול אך ורק על התיקים החדשים שייפתחו
ביום התחילה או לאחריו; תיקים שכבר נפתחו ,אף אם לא היה
בהם דיון ,ימשיכו להידון בבית הדין שבו נפתחו.
י"ט באב התשע"ב ( 7באוגוסט )2012
(חמ )2433-3
		
		
		

הרב שלמה משה עמאר
הראשון לציון הרב הראשי לישראל
נשיא בית הדין הרבני הגדול

הודעה בדבר דחיית בחירות למועצה האזורית
בוסתאן אל מרג'
לפי פקודת המועצות המקומיות [נוסח חדש]
בתוקף סמכותי לפי סעיף (39ב) לפקודת המועצות
המקומיות [נוסח חדש] ,1וסעיף (4א) לחוק המועצות האזוריות
(מועד בחירות כלליות) ,התשנ"ד ,21994-ולאחר התייעצות
עם ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת ,אני קובע בזה
שהבחירות למועצה האזורית בוסתאן אל מרג' יתקיימו ביום
י' בכסלו התשע"ה ( 2בדצמבר  ;)2014מועד הבחירות שלאחר
מכן יהיה מועד הבחירות לכלל המועצות האזוריות בשנת
התשע"ח.2018-
ה' בחשוון התשע"ג ( 21באוקטובר )2012
(חמ )3-33
אליהו ישי
			
סגן ראש הממשלה ושר הפנים
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256
 2ס"ח התשנ"ד ,עמ' .248

מינוי פקידי יערות
לפי פקודת היערות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת היערות( 1להלן -
הפקודה) ,אני ממנה את המפורטים להלן לפקידי יערות לעניין
פיקוח על הפקודה:
שם

מס' זהות

עידן מעיין-וסרמן

036392975

שניר אבלס
__________
 1חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .600

061989620

ילקוט הפרסומים  ,6486ז' בחשוון התשע"ג23.10.2012 ,

שם

מס' זהות

מינוי

הלל עזרן
דוד עבדי
אילן שיפמן
מאיר אורבך
צחי שבח
יניב צייגר
זיו בירמן
עזרא חדד
עודד שני

022224638
056380421
023535172
032373292
038629648
033305079
033008046
058295429
022344782

לפי תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים) ,התשל"ה1975-
בתוקף סמכותי לפי תקנה (41ה) לתקנות רישוי עסקים
(הדברת מזיקים) ,התשל"ה ,11975-אני ממנה לעניין התקנה
האמורה את דוד הויכמן ,ת"ז  ,307011312לדרוש ממדביר
להציג לפניו את פנקס הרישום של פעולות ההדברה.

תוקף המינוי עד יום י"ח בטבת התשע"ג ( 31בדצמבר .)2012
ט"ז באלול התשע"ב ( 3בספטמבר )2012
(חמ )3-1385
אורית נוקד
			
שרת החקלאות ופיתוח הכפר
		

הסמכה
לפי חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח1968-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (28א)( )5לחוק רישוי עסקים,
התשכ"ח( 11968-להלן  -החוק) ,אני מסמיכה את יואב גואל,
ת"ז  ,028540425להיכנס בכל עת סבירה לחצרים שבהם עוסקים
בעסק טעון רישוי או שקיים יסוד סביר לחשוב שעוסקים
בהם בעסק כאמור ,כדי לבדוק אם מקיימים בו את הוראות
החוק והתקנות על פיו ,לרבות תנאים ברישיון או בהיתר זמני
שנקבעו לפי סעיף  7לחוק.
הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמך משמש
בתפקידו במשרד להגנת הסביבה.
ג' באלול התשע"ב ( 21באוגוסט )2012
(חמ )3-2495
גילי צימנד
			
הממונה על איכות הסביבה
___________
 1ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;204התשנ"ד ,עמ' .276

הסמכה
לפי חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח1968-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (28א)( )5לחוק רישוי עסקים,
התשכ"ח( 11968-להלן  -החוק) ,אני מסמיכה את דוד הויכמן,
ת"ז  ,307011312להיכנס בכל עת סבירה לחצרים שבהם עוסקים
בעסק טעון רישוי או שקיים יסוד סביר לחשוב שעוסקים
בהם בעסק כאמור ,כדי לבדוק אם מקיימים בו את הוראות
החוק והתקנות על פיו ,לרבות תנאים ברישיון או בהיתר זמני
שנקבעו לפי סעיף  7לחוק.
הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמך משמש
בתפקידו במשרד להגנת הסביבה.
י"ט באלול התשע"ב ( 6בספטמבר )2012
(חמ )3-2495
גילי צימנד
			
הממונה על איכות הסביבה
		
___________
 1ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;204התשנ"ד ,עמ' .276
ילקוט הפרסומים  ,6486ז' בחשוון התשע"ג23.10.2012 ,

מינוי זה יעמוד בתוקפו כל עוד הממונה משמש בתפקידו
במשרד להגנת הסביבה.
ג' באלול התשע"ב ( 21באוגוסט )2012
(חמ )3-1550
אורי שלום
			
המנהל
___________
 1ק"ת התשל"ה ,עמ'  ;1184התשנ"ג ,עמ' .812

מינוי
לפי תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים) ,התשל"ה1975-
בתוקף סמכותי לפי תקנה (41ה) לתקנות רישוי עסקים
(הדברת מזיקים) ,התשל"ה ,11975-אני ממנה לעניין התקנה
האמורה את יואב גואל ,ת"ז  ,028540425לדרוש ממדביר להציג
לפניו את פנקס הרישום של פעולות ההדברה.
מינוי זה יעמוד בתוקפו כל עוד הממונה משמש בתפקידו
במשרד להגנת הסביבה.
ג' באלול התשע"ב ( 21באוגוסט )2012
(חמ )3-1550
אורי שלום
			
המנהל
___________
 1ק"ת התשל"ה ,עמ'  ;1184התשנ"ג ,עמ' .812

הודעה על הגשת בקשה לשינוי שם מפלגה
בפנקס המפלגות
לפי חוק המפלגות ,התשנ"ב1992-
בהתאם לסעיף  9לחוק המפלגות ,התשנ"ב( 11992-להלן -
החוק) ,ותקנה  10לתקנות המפלגות (רישום ודיווח) ,התשנ"ג-
( 21993להלן  -התקנות) ,אני מודיע כי ביום ל' בתשרי התשע"ג
( 16באוקטובר  ,)2012הוגשה לי בקשה לשינוי שם מפלגת
"תקומה" לשם:
מפלגת "האיחוד הלאומי  -תקומה".
ניתן לעיין בבקשה ובמסמכים שצורפו לה במשרדי רשות
התאגידים  -רשם המפלגות במועד שיתואם מראש ,לאחר
תשלום האגרה שנקבעה לכך בתקנות המפלגות (אגרות),
התשנ"ג ,31993-בהתאם לסעיף (6א) ו–(ב) לחוק ,רשאי כל אזרח
ישראל בגיר שהוא תושב הארץ להתנגד לרישום המבוקש
באופן ובמועד שנקבעו בסעיף האמור ובתקנה (5א) לתקנות.
ל' בתשרי התשע"ג ( 16באוקטובר )2012
(חמ )3-2424
אלון בכר
			
ראש רשות התאגידים
			
רשם המפלגות
___________
 1ס"ח התשנ"ב ,עמ' .190
 2ק"ת התשנ"ג ,עמ' .722
 3ק"ת התשנ"ג ,עמ' .730
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הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובנייה
להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה),
 התשע"א ,2011-וחוק התכנון והבנייה,
חוקהליכיתכנוובניהלהאצתהבניהלמגורי
התשכ"ה-
2011–1965
התשע"א
)הוראותשעה(




חוקהתכנוובניה,התשכ"ה1965
גתקריתגת
מרחבתכנומקומי:
מחוז:דרו
מרחב ,תכנון מקומי קרית



הודעהבדברהפקדתתכניתלדיורלאומיברמה
מפורטתמס'4/140/03/9
שהתכנית:קריתגתצפומתח02

נמסרתבזההודעה,בהתאלסעי 17לחוקהליכיתכנו
ובניהלהאצתהבניהלמגורי)הוראותשעה(,התשע"א–
 ,2011ובהתא לסעי 89 לחוק התכנו והבניה,
התשכ"ה  1965 –כי במשרדי ועדה לדיור לאומי  מחוז
הדרו ובמשרדיהועדההמקומיתלתכנוולבניה קריית
גת ובאתר האינטרנט של משרד הפני:
 www.pnim.gov.ilובאתר האינטרנט של מגיש
התכנית www.mmi.gov.il:מופקדת תכנית לדיור
לאומיברמהמפורטתמס'4/140/03/9
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות.
המתייחסתלתכניותהבאות:

כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ובאתרי האינטרנט
שלמשרדהפניומגישהתכנית.
המעוניי רשאי להגיש התנגדות תו 60 ימי ממועד
פרסומהשלההודעההמאוחרתמביהפרסומיהבאי:
מועד הפרסו על גבי השלט האחרו שהוצב בתחו
התכנית ,מועד הפרסו האחרו מבי הפרסומי בעיתו,
מועד הפרסו באתר האינטרנט של משרד הפני,
למשרדי הוועדה לדיור לאומי  מחוז הדרו ,התקווה ,4
בארשבע,84100טלפו.08-6263880:



התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989
אביהלר
יו"רהועדהלדיורלאומי
מחוזדרו







מחוזירושלי

מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'/1938ד
שהתכנית:תוספתבניהבביתאבות"ביתברט"
בדרחברו56שכ'תלפיות







מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 131/03/6
שינוי 
 140/02/9
פירוט 
תממ 48/14/4/
כפיפות 
תמא 35/
כפיפות 
תמא 3/
כפיפות 
תמא/37/א 1/
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:




יישוב:קרייתגת.


קואורדינטה178250 :X
קואורדינטה615000 :Y
צפוניתלדרמס',35מזרחיתלדרמס'.40
גבולותהתכנית:
כמסומבתשריטבקוכחול.





גושיוחלקות:
גושמוסדר,3080חלקיחלקות20,17,16,7,2-4
מטרתהתכנית:
הקמת שכונת מגורי חדשה שהוגדרה כמתח02 
בתכנית המתאר החדשה של צפו קריית גת שאושרה
להפקדהמס'.140/02/9
עיקריהוראותהתכנית:
 .1שינוי יעוד מקרקע חקלאית ,נחל ודר למגורי,
מבני ציבור ,שטח ציבורי פתוח ,מתקני הנדסיי,
דרכי–הכלעפ"יהתשריט.
 .2התוויתדרכיחדשות.
 .3קביעתהשימושיהמותריבייעודיהקרקעהשוני.
 .4קביעתזכויות,הנחיותומגבלותבניה.
 .5קביעתהוראותלפיתוחהשטחיהפתוחי.
 .6קביעתתנאילמתהיתריבניה.
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נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו לבניה מחוז ירושלי ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה ירושלי מופקדת תכנית מתאר מקומית
ברמהמפורטתמס'/1938ד
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 62
ביטול 
/1938א 
ביטול 
 3770
ביטול 
/5166ב 
כפיפות 
 5022
כפיפות 








השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ירושלי,רחוב:דרחברו,56שכ'גאולי,
בירח'דרחברוורח'מרטו
הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול.
קואורדינטהX: 221225
קואורדינטהY: 629650
גושיוחלקות:מוסדר:
גוש30013:חלקותבמלוא.23:


















ילקוט הפרסומים  ,6486ז' בחשוון התשע"ג23.10.2012 ,

מטרתהתכנית:
הרחבתהמוסדותוספתשלמחלקהסיעודית






עיקריהוראותהתכנית:
א.קביעתהוראותבינויעבור:
.1תוספתשתיקומותמעללבנייהקיי.
.2תוספתאגחדשב6קומותמעלחניהתתקרקעית.
.3מעליתבחזיתצפומזרחיתשלהבניי.
.4הרחבתחדראוכל.
.5תוספתחדרחשמלבחזיתמערביתשלהחלקה.
ב.הגדלתשטחיהבניההמרבייבשטחב4,065מ"ר
ל 9,814מ"ר מתוכ 2,021 מ"ר שטחי שירות ו7,237
מ"רשטחיעיקריי.
ג .הגדלת מספר הקומות מ 4מעל מפלס ה 0.00ל6
קומות,ותוספתקומתחניהתתקרקעיתבאגהדרומיבלבד.
ד.קביעתהוראותבינויוקביעתתנאילמתהיתרבניהבשטח.
ה.קביעתהוראותבגימבנה,מדרגות,גדרותוספסלילהריסה.
ו.קביעתהוראותבגיעצילהעתקהולשימור.
ז.הריסתאגדרומיב3קומותסה"כשל1,218מ"ר.
ח.תוספתחניהתתקרקעית.




























כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il כל
מעונייבקרקע,בבנייאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת
עצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפיסעי
 100לחוק,רשאילהגישהתנגדותבתו 60ימיממועד
פרסומהשלההודעההמאוחרת ביהפרסומיבעיתוני,
למשרדי הועדה המחוזית לתכנו לבניה מחוז ירושלי,
שלומציו,1ירושלי 91010טלפו.02-6290263:העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו ולבניה
ירושלי,ככרספרא,1ירושלי,טלפו02-6296811:




התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989








מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'/7071ב
שהתכנית:תוספתלבניימגוריברחובהנביאי
שכ'מורשה






נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו לבניה מחוז ירושלי ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה ירושלי מופקדת תכנית מתאר מקומית
ברמהמפורטתמס'/7071ב
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות






ילקוט הפרסומים  ,6486ז' בחשוון התשע"ג23.10.2012 ,

המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 4457
שינוי 
 7071
שינוי 
 62
ביטול 
/5166ב 
כפיפות 
 5022
כפיפות 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ירושלירחוב:הנביאי26א.שכונתמורשה,
ביהרחובותהנביאיבדרו,שבטיישראלבמערב,
עידוהנביאבצפוויחיאדהאבמזרח.
הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול.
קואורדינטהX: 221475
קואורדינטהY: 632390
















גושיוחלקות:
לאמוסדר:
גוש30059:חלקיחלקות.18:
גוש30059:חלקותבמלוא.19:
גוש30059:חלקיחלקות.143,20:












מטרתהתכנית:
תוספתיח"דחדשהבחללגגרעפיקיי.






עיקריהוראותהתכנית:
.1שינויייעודמאזורמגורי2מיוחדלמגוריג'.
.2תוספתשל1יח"דבבנייBבתוחללגגרעפיקיי.
.3קביעתזכויותבניהבהיקשל 1490מ"רמתוכ701
מ"רעיקריו789מ"רשרות.
 .4קביעת גובה הבניי ל 4קומות וקומת חלל גג רעפי
מוגבהקיי.
.5קביעתתנאילמתהיתרבניה.














כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני.www.pnim.gov.i 
כל מעוניי בקרקע ,בבניי או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפיסעי
 100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי ממועד
פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי בעיתוני,
למשרדי הועדה המחוזית לתכנו לבניה מחוז ירושלי,
שלומציו ,1 ירושלי 91010 טלפו ,02-6290263 :עתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו ולבניה
ירושלי,ככרספרא,1ירושלי,טלפו.02-6296811:




התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989
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מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'11895
שהתכנית:הקמתבנייחדשב6קומותמעלקומות
חניה,שכ'שועפאת






נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו לבניה מחוז ירושלי ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה ירושלי מופקדת תכנית מתאר מקומית
ברמהמפורטתמס'11895
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
במ/3456/א 
ביטול 
 62
ביטול 
 5022
כפיפות 
/5166ב 
כפיפות 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ירושלי,שכונתשועפט,אבוזריק
הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול.
קואורדינטהX: 221975
קואורדינטהY: 636200




















גושיוחלקות:
לאמוסדר:
גוש30548:חלקיחלקות.47:


כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני.www.pnim.gov.il
כלמעוניי בקרקע,בבנייאובכלפרטתכנוניאחרהרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכ כל הזכאי לכ על פי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעיתוני ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנו לבניה מחוז
ירושלי,שלומציו ,1ירושלי 91010טלפו,02-6290263:
עתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו
ולבניה ירושלי ,ככר ספרא  ,1ירושלי ,טלפו:
.02-6296811




התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989








מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'/12303א
שהתכנית:תוספת2קומותוגגרעפילשתוספת2
יח"ד,רח'החשמונאי,20מקורברו






נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו לבניה מחוז ירושלי ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה ירושלי מופקדת תכנית מתאר מקומית
ברמהמפורטתמס'/12303א
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 62
ביטול 
 5022
כפיפות 
/5166ב 
כפיפות 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ירושלירחוב:קבונקי.7
יישוב:ירושלירחוב:החשמונאי.20
שכונתמקורברו,
הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול.
קואורדינטהX: 219825
קואורדינטהY: 633025










מטרתהתכנית:
הקמתבניי מגוריחדשב 6קומותמעל 2קומותחניה
תתקרקעית.






עיקריהוראותהתכנית:
שינויייעודהקרקעמאזורמגורי5מיוחדלאזורמגוריג'.
 קביעת בינוי עבור בניי מגורי חדש ב 6 קומות מעל
שתיקומותחניהתתקרקעיות.
 קביעת שטחי בניה מרביי למגורי ל 2477מ"ר
)מתוכ 1339 מ"ר עיקרי ו 1138מ"ר שירות בנוס ל
107מ"רלצורכימעויו.(
קביעתשימושיעבורמעויו.
קביעתקוויבנייחדשי.
הגדלתמספריחידותהדיורמ4ל.11
 הגדלת מספר הקומות מ 2ל 6קומות מעל  2קומות
חניהתתקרקעית.
קביעתהוראותבגיעצילהעתקה.
קביעתתנאילמתהיתרבניהבשטח.
קביעתהוראותבגימבנהלהריסה.
קביעתהוראותהפקעה.
קביעתשלביביצועלמימושהתכנית.












































גושיוחלקות:
מוסדר:
גוש30076:חלקותבמלוא.17:

מטרתהתכנית:
תוספת2קומותוגגרעפילשתוספת2יח"ד.
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ילקוט הפרסומים  ,6486ז' בחשוון התשע"ג23.10.2012 ,

עיקריהוראותהתכנית:
א.שינויייעודמאזורמגורי3לאזורמגוריב'.
ב.תותרתוספת 2קומותכשקומהאחרונה בנסיגהעבור
תוספת2יח"דחדשותוגגרעפי.
ג.קביעתמס'יח"דל4יח"ד.
ד.קביעתקוויבניילבניה,כאמור.
ה.הגדלתמספרקומותמ 2קומותוגגרעפיל 4קומות
וגגרעפי.
ו .הגדלת שטחי הבניה בשטח וקביעת ל 372.54מ"ר
שטחיעיקריי.
ז.קביעתהוראותבינויוקביעתתנאילמתהיתרבניהבשטח.
ח.קביעתהוראותשימור.
ט.קביעתהוראותבגימבנהעעמ'ימקורילהריסה
וחלקימבנינוספילהריסה.
י.קביעתהוראותבגיעלשימור.
יא.קביעתשלביביצועלתוספתבניה.


























כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני.www.pnim.gov.il 
כל מעוניי בקרקע ,בבניי או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפיסעי
 100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי ממועד
פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי בעיתוני,
למשרדי הועדה המחוזית לתכנו לבניה מחוז ירושלי,
שלומציו ,1 ירושלי 91010 טלפו ,02-6290263 :עתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו ולבניה
ירושלי,ככרספרא,1ירושלי,טלפו.02-6296811:




התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989







השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ירושלי,רחוב:רמב",54שכונתרחביה,
הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול.
קואורדינטהX: 220160
קואורדינטהY: 631250












גושיוחלקות:
מוסדר:
גוש30025:חלקותבמלוא.25:






מטרתהתכנית:
תוספת קומה ל 4קומות מאושרת וקירוי רמפה ירידה
לחניהברח'במימו,54רחביה.






עיקריהוראותהתכנית:
.1שינויבמעריעודיהקרקעכמפורטלהל:שינוי מאזור
מגורי2לאזורמגוריב'.
.2קביעתשטחיהבניהל 1,122.78מ"רמתוכ726.46
מ"רשטחעיקרי 112.22,מ"רשטחשירותמעלהקרקע
ו284.10מ"רשטחישירותמתחתלקרקע.
 .3השלמת הקומה הרביעית ותוספת של קומה חמישית
בנסיגהמעל4הקומותהמאושרותבהיתר.סה"כ5קומות
מעלמפלסהקרקע.
.4שינויגובההבניימ797.24ל.800.64
.5קביעתמס'יח"דהדיורבבניי ל 3יח"ד)תוספתשל1
יח"דל2יח"דמאושרות(.
 .6קביעת הוראות בגי בניי לשימור הכולל אפשרות
לתוספתבניה.
.7קביעתהוראותבגיעצילשימור.
.8קביעתהוראותבגישימורהחצרואופיהבניה.
.9קביעתהוראותבגישלביותביצוע.
.10קביעתהוראותבגיסטייהניכרת.
.11קביעתהוראותבגיחניהתתקרקעית.
 .12קביעת הוראות בגי בינוי ,פיתוח ותנאי להוצאת
היתרבניה.
.13תוספתבינויבקומותקרקעא,ב,ג'לשהרחבה.
 .14קביעת הוראות בגי קירוי רמפת חניה הכל בהתא
לנספחהבינוי.
























מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'13526
שהתכנית:תוספתקומהל4קומותמאושרות,סגירה
וקירוירמפהירידהלחניהברח'במימו54






נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו לבניה מחוז ירושלי ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה ירושלי מופקדת תכנית מתאר מקומית
ברמהמפורטתמס'13526
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 62
ביטול 
מק/5022/א 
כפיפות 
/5166ב 
כפיפות 

















כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני.www.pnim.gov.il 
כלמעוניי בקרקע,בבניי אובכלפרטתכנוניאחרהרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכ כל הזכאי לכ על פי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעיתוני ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנו לבניה מחוז
ירושלי,שלומציו ,1ירושלי 91010טלפו,02-6290263:
עתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו
ולבניה ירושלי ,ככר ספרא  ,1ירושלי ,טלפו02- :
.6296811
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התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989

מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'13549
שהתכנית:מסחרותיירותבמתחמלופארק
ירושלי








נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו לבניה מחוז ירושלי ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה ירושלי מופקדת תכנית מתאר מקומית
ברמהמפורטתמס'13549
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
/2948ב 
ביטול 
/5166ב 
כפיפות 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב :ירושלי ,רחוב:וילנאיזאב,2גבעתר,פינתשד'
הרצלדררביברח'וילנאי.2
הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול
קואורדינטהX: 218850
קואורדינטהY: 632500








ז.קביעתהוראותבינויוקביעתתנאילמתהיתרבניהבשטח.
ח.קביעתשלביביצועלהקמתעבודותהבניה,כאמור.
ט.קביעתהוראותבגיעצילשימורולעקירה.
י .קביעת הוראות בגי זיקת הנאה לרכב וזיקת הנאה
להולכירגל.
יא.קביעתהוראותבגיהרחבתדר.












כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני.www.pnim.gov.il 
כל מעוניי בקרקע ,בבניי או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפיסעי
 100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי ממועד
פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי בעיתוני,
למשרדי הועדה המחוזית לתכנו לבניה מחוז ירושלי,
שלומציו ,1 ירושלי 91010 טלפו ,02-6290263 :עתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו ולבניה
ירושלי,ככרספרא,1ירושלי,טלפו.02-6296811:




התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989









מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'13615
שהתכנית:הריסתבנייקייוהקמתבניימגורי
ומשרדיבשכונתשיחג'ארח



















גושיוחלקות:
מוסדר:
גוש30155:חלקותבמלוא.80:




נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו לבניה מחוז ירושלי ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה ירושלי מופקדת תכנית מתאר מקומית
ברמהמפורטתמס'13615
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 2969
שינוי 
 5022
כפיפות 
/5166ב 
כפיפות 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ירושלי,שכונתשיחג'ארח
הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול.
קואורדינטהX: 221700
קואורדינטהY: 633125








מטרתהתכנית:
תוספתבניהשלחדריאירוחלמלו,והוספתשטחימסחרוחניה.






עיקריהוראותהתכנית:
א.שינויבמעריעודיהקרקעכמפורטלהל:
.1מאזורשפ"פלאזורמסחרותיירות.
.2מאזורשפ"פלאזורדרמוצעת.
ב .קביעת הוראות בגי בניי / מבנה  /גדר להריסה 
הריסת חלקי מבנה המלו הקיי  קירוי הכניסה למלו,
נסבוקירויאולארועיקיי.
ג.קביעתקוויבנייחדשי.
ד .קביעת שטחי הבניה למלונאות בשטח בהיק של כ
21,936מ"רמה16,371מ"רעיקריו5,564מ"רשרות.
ה.קביעתשטחיהבניהלמחסרבשטחבהיקשלכ843
מ"ר,מה821מ"רעיקריו23מ"רשירות.
ו.קביעתהשימושיהמותריבשטחהתכניתלמלוומסחר.


































גושיוחלקות:
גוש30506:חלקותבמלוא.5:
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מטרתהתכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת בניי מגורי ומשרדי
חדשבשטח.






השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ירושלירחוב:בצלאל,37מרכזהעיר.
הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוהכחול.
קואורדינטהX: 220025
קואורדינטהY: 632130
גושיוחלקות:
לאמוסדר:
גוש30109:חלקותבמלוא.216:
מטרתהתכנית:
תוספת קומה אחת מעל  3קומות קיימות לש הרחבת
יח"דקיימתבקומההעליונה.
עיקריהוראותהתכנית:
א.שינויבמערייעודיהקרקעכמפורטלהל:
מאזורמגורי3לאזורמגוריומסחר.
ב.קביעתבינוילתוספתבנייהכמפורטלהל:
קביעת בינוי לתוספת קומה אחת לש הרחבת יח"ד
קיימתבקומההעליונה.
ג .הגדלת שטחי הבניה ל 253.50מ"ר ,מה253.50 
מ"רשטחעיקרי.
ד.הגדלתמספרהקומותמ3קומותל4קומות.
ה.קביעתקוויבניילבניה.
וקביעתתנאילהוצאתהיתרבניה.
ז.קביעתהוראותבגימבנהלהריסה.
ח.קביעתהוראותבגיעצילשימור.
ט.קביעתהוראותבגיחזיתמסחרית.

כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני.www.pnim.gov.il 
כלמעוניי בקרקע,בבנייאובכלפרטתכנוניאחרהרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכ כל הזכאי לכ על פי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעיתוני ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנו לבניה מחוז
ירושלי,שלומציו ,1ירושלי 91010טלפו,02-6290263:
עתקההתנגדותיומצאלמשרדיועדהמקומיתלתכנוולבניה
ירושלי,ככרספרא,1ירושלי,טלפו.02-6296811:








עיקריהוראותהתכנית:
שינויייעודמאזורמגורי5לאזורמגורימיוחדומשרדי.
קביעתזכויותבניהלבניימגוריומשרדיחדש.
 קביעתשטחיהבניהל 2240.52מ"רמתוכ1242.74
מ"רעיקרייו997.78מ"רשטחישירות.
הגדלתמס'יחידותדיורמ3ל.13
קביעתשלביביצועלהקמתבנייחדש.
קביעתהוראותבינויוקביעתתנאילמתהיתרבניהבשטח.
קביעתהוראותבגיהריסה.
קביעתהוראותלשימורוהעתקתועקירתעצי.




















כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני.www.pnim.gov.il 
כלמעוניי בקרקע,בבניי אובכלפרטתכנוניאחרהרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכ כל הזכאי לכ על פי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעיתוני ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנו לבניה מחוז
ירושלי,שלומציו ,1ירושלי 91010טלפו,02-6290263:
עתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו
ולבניה ירושלי ,ככר ספרא  ,1ירושלי ,טלפו02- :
.6296811




התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989









מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומית 
מס'13782
שהתכנית:בניימגוריברחובבצלאל37מרכזהעיר



נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה,התשכ"ה,1965כיבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
לבניה מחוז ירושלי ובמשרדי הועדה המקומית לתכנו
ולבניהירושלימופקדתתכניתמתארמקומיתמס'13782
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 1647
שינוי 
 931
ביטול 
 62
ביטול 
 5022
כפיפות 
/5166ב 
כפיפות 


ילקוט הפרסומים  ,6486ז' בחשוון התשע"ג23.10.2012 ,

























































התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989


מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמס'13912
שהתכנית:הרחבתשתייח"דרח'מדברסיני,שכ'
גבעתהמבתר










נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו לבניה מחוז ירושלי ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה ירושלי מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס'13912
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
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היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 62
ביטול 
 1424
ביטול 
/5166ב 
כפיפות 
מק/5022/א 
כפיפות 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ירושלי,רחוב:מדברסיני,6שכונתגבעתהמבתר,
הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול.
קואורדינטהX: 222150
קואורדינטהY: 634525
















גושיוחלקות:
לאמוסדר:
גוש30657:חלקותבמלוא.51:








מטרתהתכנית:
הרחבתשתייח"דקיימות,בקומתמרת,בביתדומשפחתי.

מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמס'13985
שהתכנית:הקמתבניימגוריחדשב6קומותברח'
מקורחיי,62שכ'מקורחיי






נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו לבניה מחוז ירושלי ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה ירושלי מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס'13985
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 62
ביטול 
 3045
ביטול 
/5166ב 
כפיפות 
 5022
כפיפות 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ירושלירחוב:מקורחיי,62שכונתמקורחיי
קואורדינטהX 220000
קואורדינטהY 628775
הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוהכחול.


















עיקריהוראותהתכנית:
.1שינויייעודמאיזורמגורי5מיוחדלאזורמגוריא'.
 .2קביעת בינוי לתוספות בניה בקומת המרת ,לש
הרחבתשתייח"דקיימות.
.3קביעתקוויבניילבניה.
.4קביעתהשימושיבשטחלמגורי.
.5קביעתשלביביצועלהקמתהרחבתהבניה.
.6קביעתהוראותבינויוקביעתתנאילמתהיתרבניהבשטח.
.7קביעתהוראותבגיהריסתמבני.
.8קביעתהוראותבגיעצילשימור.
 .9קביעת ס שטחי בתחו התכנית ל 613.04מ"ר
מתוכ541.91מ"רעיקריו71.13מ"רשרות.




























גושיוחלקות:
גוש30130:חלקיחלקות.88,9:






מטרתהתכנית:
הקמתבנייחדשב6קומותהכוללעד12יחידותדיור.






עיקריהוראותהתכנית:
.1שינויייעודשטחמאזורמגורי1לאזורמגוריד'.
.2קביעתבינויעבורבנייחדש.
.3קביעתהוראותלהריסתהבנייהקייוהריסתהקיר.
 .4הגדלת מס' הקומות מ 3קומות ל 6קומות ,מעל 3
קומותחנייהומחסני.
.5קביעתהיקשטחיהבניהל3301מ"ר,מה1487.9
מ"רשטחיעיקרייו1813.16מ"רשטחישירות.
.6קביעתמספריחידותהדיורלעד12יח"ד.
.7קביעתהוראותלחנייהבמגרש.
 .8קביעת קווי בניי חדשי לבניה החדשה  שינוי קווי
בנייוקביעתקוויבנייחדשי.
.9קביעתשלביביצועלמימושהתכנית.
.10קביעתתנאילמתהיתרבניה.










כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני.www.pnim.gov.il 
כל מעוניי בקרקע ,בבניי או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפיסעי
 100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי ממועד
פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי בעיתוני,
למשרדי הועדה המחוזית לתכנו לבניה מחוז ירושלי,
שלומציו ,1 ירושלי 91010 טלפו ,02-6290263 :עתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו ולבניה
ירושלי,ככרספרא,1ירושלי,טלפו.02-6296811:




התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989





















כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני.www.pnim.gov.il 
כל מעוניי בקרקע ,בבניי או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפיסעי
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ילקוט הפרסומים  ,6486ז' בחשוון התשע"ג23.10.2012 ,

 100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי ממועד
פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי בעיתוני,
למשרדי הועדה המחוזית לתכנו לבניה מחוז ירושלי,
שלומציו ,1 ירושלי 91010 טלפו ,02-6290263 :עתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו ולבניה
ירושלי,ככרספרא,1ירושלי,טלפו.02-6296811:




התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989









מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמס'14032
שהתכנית:תוספתיח"דבמגרשמגוריראסאלעמ'






נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה,התשכ"ה,1965כיבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
לבניה מחוז ירושלי ובמשרדי הועדה המקומית לתכנו
ולבניהירושלימופקדתתכניתמתארמקומיתמס'14032
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 62
ביטול 
 2668
ביטול 
/5166ב 
כפיפות 
מק/5022/א 
כפיפות 











השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ירושלי,שכונת:ראסעלעמ'.
קואורדינטהX 223350
קואורדינטהY 630350
הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוהכחול.



















התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989


מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'14046
שהתכנית:הריסתבנייקייובנייתבנייחדש
למגוריומסחררח'קנאיהגליל9שכ'גונ






















גושיוחלקות:
לאמוסדר:
גוש29988:חלקיחלקות.25:

 .4הגדלת שטחי הבניה המרביי בבניי א' וקביעת ל
 897מ"ר .מתוכ 815 מ"ר שטחי עיקריי 82 ,מ"ר
שטחישירותמעלהקרקע.
 .5הגדלת שטחי הבנייה המרביי בבניי ב' וקביעת ל
 1173מ"ר,מתוכ 560מ"רשטחיעיקריי 168,מ"ר
שטחישירותמעלהקרקעו 445מ"רשטחישירותוחניה
תתקרקעיי.
.6שינויקוויבנייוקביעתקוויבנייחדשי.
.7קביעתהוראותבינויוקביעתתנאילמתהיתרבניהבשטח.
.8קביעתהוראותבגימבניוגדרותלהריסה.
.9קביעתהוראותבגיעצילשימורולהעתקה.

כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני.www.pnim.gov.il 
כל מעוניי בקרקע ,בבניי או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפיסעי
 100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי ממועד
פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי בעיתוני,
למשרדי הועדה המחוזית לתכנו לבניה מחוז ירושלי,
שלומציו ,1 ירושלי 91010 טלפו ,02-6290263 :עתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו ולבניה
ירושלי,ככרספרא,1ירושלי,טלפו.02-6296811:



נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו לבניה מחוז ירושלי ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה ירושלי מופקדת תכנית מתאר מקומית
ברמהמפורטתמס'14046
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 62
ביטול 
 5022
כפיפות 
מק/5022/א 
כפיפות 
/5166ב 
כפיפות 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ירושלירחוב:קנאיהגליל,9שכונתגונ,
בפינתהרחובותקנאיהגלילואליעזרביאיר.










מטרתהתכנית:
יצירתמסגרתתכנוניתלשניבנינימגוריבני4קומות.









עיקריהוראותהתכנית:
.1שינויייעודשטחמאזורמגורי5מיוחדלמגוריג'.
.2קביעתבינוילבנייקייב 4קומותולמבנהחדשב4
קומות מעל קומת חניה תת קרקעית בהתא לנספח
הבינוי.
 .3קביעת מס' יחידות הדיור המרבי :בבניי א'  4 יח"ד,
ובבנייב'8יח"ד.
















ילקוט הפרסומים  ,6486ז' בחשוון התשע"ג23.10.2012 ,
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הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול.
קואורדינטהX: 219090
קואורדינטהY: 629110













גושיוחלקות:
מוסדר:גוש30172:חלקותבמלוא.38:






מטרתהתכנית:
הריסת בניי קיי ובניית בניי חדש למגורי וחזית
מסחריתו4קומותתתקרקעיותלחניותומחסני.






עיקריהוראותהתכנית:
.1שינויייעודמאזורמגורי5למגוריד'.
 .2קביעת בינוי לבניי חדש ב 7 קומות בנסיגות מעל 4
קומות תת קרקעיות עבור חניה ומחסני הכל בהתא
לנספחהבינוי.
.3קביעתקוויבנייחדשי.
.4קביעתהיקשטחיבניהל7004מ"רמה2725מ"ר
שטחיעיקרייו4279מ"רשטחישירות.
.5קביעתמס'יחידותדיורל31יח"ד.
 .6קביעת מס' הקומות ל 7 קומות ,ממפלס ה+ 0.00
קומות חמישית שישית ושביעית בנסיגות ו 4קומות תת
קרקעיותמתחתלמפלסה+0.00עבורחניותומחסני.
.7קביעתשימושיעבורמגוריומסחר.
.8קביעתתנאילמתהיתרבניה.
.9קביעתהוראותבגימבניו/אוגדרותלהריסה.
.10קביעתהוראותבגיעצילעקירה.
כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני.www.pnim.gov.il 
כל מעוניי בקרקע ,בבניי או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפיסעי
 100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי ממועד
פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי בעיתוני,
למשרדי הועדה המחוזית לתכנו לבניה מחוז ירושלי,
שלומציו ,1 ירושלי 91010 טלפו ,02-6290263 :עתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו ולבניה
ירושלי,ככרספרא,1ירושלי,טלפו.02-6296811:


























התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989






מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמס'14083
שהתכנית:בניימגוריחדשאבוטור






נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו לבניה מחוז ירושלי ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה ירושלי מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס'14083


440

איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
/1864א 
ביטול 
 62
ביטול 
 5022
כפיפות 
/5166ב 
כפיפות 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ירושלי.שכונתאבוטור
הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול.
קואורדינטהX: 222225
קואורדינטהY: 630475














גושיוחלקות:
לאמוסדר:
גוש29985:חלקותבמלוא.59:








מטרתהתכנית:
הקמתבניימגוריחדשבארבעקומותמעלקומתחניה
ליצירת8יח"ד.






עיקריהוראותהתכנית:
.1שינויייעודהקרקעמאזורמגורי5לאזורמגוריב'.
.2קביעתבניימגוריחדש,בהתאלנספחבינוי.
.3קביעתקוויבנייחדשי.
.4הגדלתשטחיהבניהבשטחוקביעתל 1304.26מ"ר
)מתוכ 746.68 מ"ר שטחי עיקריי ו 557.58מ"ר
שטחישירות.
.5הגדלתמס'קומותמ2ל.4
.6הגדלתמס'יח"דוקביעתל8יח"ד.
.7קביעתשלביביצוע.
.8קביעתהוראותבינויוקביעתתנאילמתהיתרבניהבשטח.
.9קביעתהוראותבגימבנהגדרלהריסה.
.10שינוי ייעודהקרקעממעברציבורילהולכירגללשביל
עזיקתהנאהלמעברברכב.
























כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני.www.pnim.gov.il .
כלמעוניי בקרקע,בבנייאובכלפרטתכנוניאחרהרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכ כל הזכאי לכ על פי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעיתוני ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנו לבניה מחוז
ירושלי,שלומציו ,1ירושלי 91010טלפו,02-6290263:
עתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו
ולבניה ירושלי ,ככר ספרא  ,1ירושלי ,טלפו02- :
.6296811




ילקוט הפרסומים  ,6486ז' בחשוון התשע"ג23.10.2012 ,

התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989








מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמס'14181
שהתכנית:תוספתשתיקומותלמגוריאבוטור






נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו לבניה מחוז ירושלי ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה ירושלי מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס'14181
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
/1864א 
שינוי 
/5222ב 
שינוי 
 62
ביטול 
/5166ב 
כפיפות 
 5022
כפיפות 








השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ירושלי,שכונתאבותור,
בצידההמזרחילאבותורדרומיתלסילוא
קואורדינטהX 222225
קואורדינטהY630200
הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול.
















מטרתהתכנית:
שינוי בקווי הבניי , הגדלת שטחי הבניה ומספר הקומות
המאושרותלמטרתמגורי.






עיקריהוראותהתכנית:
שינויייעודמאזורמגורי5לאזורמגוריב'.
קביעתהוראותבנייה:
.1קביעתמספריח"דמרביל13יח"ד.
 .2הגדלת מספר הקומות מ 2ל 4קומות מעל קומת
מרתחנייה.
.3קביעתסהשטחיבתכניתל1375מ"רעיקריו633
מ"רשירות.
.4שינויבקוויהבנייוקביעתקוויבנייחדשי.
.5קביעתהוראותבגיגדרותלהריסה.
















התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989









מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמס'14191
שהתכנית:תוספתיח"דוהרחבתיח"דבראסאלעמ'






נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו לבניה מחוז ירושלי ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה ירושלי מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס'14191
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 2668
ביטול 
 62
ביטול 
/5166ב 
כפיפות 
מק/5022/א 
כפיפות 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ירושלי,דרביתלחהישנהראסאלעמ'
הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוהכחול.
קואורדינטהX: 630850
קואורדינטהY: 223200

גושיוחלקות:
לאמוסדר.גושיבחלקיות.30899:








כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני.www.pnim.gov.il 
כלמעוניי בקרקע,בבנייאובכלפרטתכנוניאחרהרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכ כל הזכאי לכ על פי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעיתוני ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנו לבניה מחוז
ירושלי,שלומציו ,1ירושלי 91010טלפו,02-6290263:
עתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו
ולבניה ירושלי ,ככר ספרא  ,1ירושלי ,טלפו02- :
.6296811













גושיוחלקות:
לאמוסדר:
גוש29985:חלקיחלקות.912,48,41-40:

.6קביעתהוראותבינויותנאילהוצאתהיתרבנייה.
.7קביעתהוראותבגיעצילשימור.























מטרתהתכנית:
יצירתמסגרתתכנוניתליח"דחדשותוהרחבתיח"דבבניי
מגוריבראסעלעמ'.
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עיקריהוראותהתכנית:
.1שינויייעודשטחממגורי5מיוחדלמגוריב'.
.2קביעתבינויעבור:
א.תוספתבניהבקומתקרקעא'וב'לשהרחבתיח"דקיימות.
ב .תוספת קומה מעל גג הבניי הקיי לש תוספת 2
יח"דחדשות.
 .3קביעת שטחי בניה בהיק של  944מ"ר מתוכ924 
מ"רשטחיעיקרייו20מ"רשטחישירות.
.4הגדלתמס'הקומותהמרביימ2קומותל4קומות.
.5הגדלתמס'יח"דמ4ל7יח"ד.
.6קביעתקוויבנייחדשילבניה.
.7קביעתהוראותבגיעצילשימור.
.8קביעתהוראותבגימבנהוגדרותלהריסה.
.9קביעתהוראותלמימושהתכנית.
.10קביעתהוראותבינוי,פיתוחותנאילמתהיתרבניה.


























השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ירושלירחוב:ישי23א,שכונתאבוטור
הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול.
קואורדינטהX: 221620
קואורדינטהY: 630155












גושיוחלקות:
מוסדר:
גוש30019:חלקותבמלוא.18:








מטרתהתכנית:
התרתשימושבחללגגהרעפילשהרחבתיחידותדיור
בקומהשמתחת.






עיקריהוראותהתכנית:
שינויבמעריעודיהקרקעכמפורטלהל:
א.מאזורמגורי1לאזורמגוריב'.
ב.קביעתהוראותבגיעצילשימור.
ג.קביעתשטחיהבניהל876.88מ"רמתוכ677.78:מ"ר
שטח עיקרי ו מ"ר שטחי שירות מעל הכניסה הקובעת ו
162מ"רשטחישירותמתחתהכניסההקובעת.
ד .הסבת שטחי קיימי בחלל גג רעפי) שטח טכני
בעלייתהגג(לשטחעיקריהמיועדלמגורי.
ה .הוספת מרפסת פתוח המשכית למרפסת המאושרת
בהיתרבמפלס.+6.20
ו.קביעתהיקשטחישירותמתחתלכניסההקובעת.
ז.קביעתשלביביצועלהקמתתוספותהבניה,כאמור.
ח.קביעתתנאילמתהיתרבניה








כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפניwww.pnim.gov.il/ 
כלמעוניי בקרקע,בבניי אובכלפרטתכנוניאחרהרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכ כל הזכאי לכ על פי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעיתוני ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנו לבניה מחוז
ירושלי,שלומציו ,1ירושלי 91010טלפו,02-6290263:
עתקההתנגדותיומצאלמשרדיועדהמקומיתלתכנוולבניה
ירושלי,ככרספרא,1ירושלי,טלפו.02-6296811:






התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989








מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמס'14384
שהתכנית:הרחבתיח"דרח'ישי/23א,אבוטור






נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו לבניה מחוז ירושלי ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה ירושלי מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס'14384
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 2111
ביטול 
 62
ביטול 
 5022
כפיפות 
/5166ב 
כפיפות 
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כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני.www.pnim.gov.il 
כל מעוניי בקרקע ,בבניי או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפיסעי
 100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי ממועד
פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי בעיתוני,
למשרדי הועדה המחוזית לתכנו לבניה מחוז ירושלי,
שלומציו ,1 ירושלי 91010 טלפו ,02-6290263 :עתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו ולבניה
ירושלי,ככרספרא,1ירושלי,טלפו.02-6296811:




התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989








מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמס'14397
שהתכנית:תוספתיח"דבמגרשמגוריראסאלעמ'






נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית

ילקוט הפרסומים  ,6486ז' בחשוון התשע"ג23.10.2012 ,

לתכנו לבניה מחוז ירושלי ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה ירושלי מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס'14397
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 2668
שינוי 
 62
ביטול 
 5022
כפיפות 
/5166ב 
כפיפות 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ירושלי,שכ'ראסאלעמ',
הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול
קואורדינטהX: 223450
קואורדינטהY: 630650

מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמס'14414
שהתכנית:בניילמגורישכונתאטור






















מטרתהתכנית:
הקמתמבנהמגוריחדשב4קומות.





נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו לבניה מחוז ירושלי ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה ירושלי מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס'14414
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 2733
שינוי 
 62
ביטול 
/5166ב 
כפיפות 
מק/5022/א 
כפיפות 








השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ירושלי,שכונת:אטור,רחובאלחלה.
הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוהכחול.
קואורדינטהX: 223550
קואורדינטהY: 632125










עיקריהוראותהתכנית:
שינויייעודשטחמאזורמגורי6מיוחדלאזורמגוריב'.
.2קביעתהוראותלבינוימבנהב4קומות.
 .3הגדלת מס' הקומות המרבי ל 4קומות מעל קומת
חניהתתקרקעית.
.4קביעתהוראותלקומותחניהתתקרקעית.
.5הגדלתמס'יחידותהדיורהמרביוקביעתל9יח"ד.
.6שינויקוויבנייוקביעתקוויבנייחדשי.
 .7הגדלת שטחי הבניה המרביי וקביעת ל 2212 מ"ר.
 1670מ"רשטחיבניהמעלהקרקעו 188מ"רשטחיחניה
ומחסנימתחתלקרקע.שטחיהבניההעלקרקעייכוללי
1482מ"רשטחיעיקרייו188מ"רשטחישירות.
.8קביעתהוראותבינויוקביעתתנאילמתהיתרבניה.

כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני.www.pnim.gov.il 
כל מעוניי בקרקע ,בבניי או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפיסעי
 100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי ממועד
פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי בעיתוני,
למשרדי הועדה המחוזית לתכנו לבניה מחוז ירושלי,
שלומציו ,1 ירושלי 91010 טלפו ,02-6290263 :עתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו ולבניה
ירושלי,ככרספרא,1ירושלי,טלפו.02-6296811:
























התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989









גושיוחלקות:
לאמוסדר .גושיבחלקיות.30896:








מטרתהתכנית:
הקמתבניימגוריחדשב4קומותמעלקומתחניהתת
קרקעיתו8יח"ד.






עיקריהוראותהתכנית:
.1שינויייעודשטחממגורי5למגוריג'.
 .2קביעת בינוי להקמת בניי חדש למגורי ב 4 קומות
מעלקומתחניהתתקרקעית.
 .3הגדלת שטחי הבניה המרביי לבניי 1572 מ"ר
מתוכ 1006 מ"ר שטחי עיקריי ו 566מ"ר שטחי
שירות.
 .4קביעת מס' הקומות המרביי ל  4קומות מעל קומת
חניהתתקרקעית.
.5קביעתמס'יח"דל8יח"ד.
.6קביעתהוראותבגיסטייהניכרת.
.7קביעתהוראותבגיחניהתתקרקעית.
.8קביעתקוויבנייחדשילבניהכאמור.
.9קביעתהוראותבינוי,פיתוחותנאילמתהיתרבניה.
.10קביעתשלביביצועלמימושהתכנית.

כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני.www.pnim.gov.il 
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כל מעוניי בקרקע ,בבניי או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפיסעי
 100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי ממועד
פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי בעיתוני,
למשרדי הועדה המחוזית לתכנו לבניה מחוז ירושלי,
שלומציו ,1 ירושלי 91010 טלפו ,02-6290263 :עתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו ולבניה
ירושלי,ככרספרא,1ירושלי,טלפו.02-6296811:




התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989





מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומית 
מס'101-0056192
שהתכנית:תוספתגלרייתעזרתנשיבביתכנסת
קייברמתביתהכר






נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנו ולבניה ירושלי מופקדת תכנית מתאר
מקומיתמס'101-0056192
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 10438
שינוי 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ירושלי.רח'טובמשה.
קואורדינטהX: 218300
קואורדינטהY: 631000






2.2.3קביעתשטחיהבניה:
קביעתתוספתשטחבמגרשמס'101בהיקשלכ80
מ"ר.
סה"כ978מ"רמתוכ668מ"רעיקריעבורביה"כ10,
מ"רשירותו300מ"רעיקריעבורגניהילדי.
 2.2.4הגדלת מספר קומות בבניי משתי קומות לשלוש
קומות.
2.2.5קביעתהשימושיבשטחלביתהכנסתוגניילדי.
2.2.6קביעתשלביביצועלהקמתהבנייה,כאמור.
 2.2.7קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאי למת היתר
בניהבשטח.
















כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני,www.pnim.gov.il 
כל מעוניי בקרקע ,בבניי או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפיסעי
 100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי ממועד
פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי בעיתוני,
למשרדי הועדה המחוזית לתכנו לבניה מחוז ירושלי,
שלומציו ,1 ירושלי 91010 טלפו ,02-6290263 :עתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו ולבניה
ירושלי,ככרספרא,1ירושלי,טלפו.02-6296811:




התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989








מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'/5526א
שהתכנית:תוספותבניהבחזיתותהבניילהרחבת
יח"דקיימותגבעתקומונה
















גושיוחלקות:
מוסדר:
גוש30338:חלקותבמלוא.285:


נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתברמהמפורטתמס'/5526א
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 62
ביטול 
 1144
ביטול 
 5526
ביטול 
 5022
כפיפות 
/5166ב 
כפיפות 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ירושלירחוב:דוברשלו,2שכונתגבעתקומונה,
הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול.










מטרתהתכנית:
הוספת שטחי למבנה קיי שתאפשר בנייה של גלריית
עזרתנשילביתכנסתקיי.






עיקריהוראותהתכנית:
2.2.1הוספתגלרייתעזרתנשיבחללקיישלביתהכנסת.
הגבהתחדרמדרגותופירמעליתהקיימיהקומהאחתוהוספת
שטחמבואהלשיצירתנגישותלעזרתנשי.
כלהתוספותהמבוקשותאינחורגותמקונטורהבנייהקיי.
2.2.2קביעתבינויכמפורטלהל:
קביעת בינוי עבור הקמת בית כנסת בתא שטח מס'
,101בהתאלקוויהבנייהמופעיבתשריט.
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גושיוחלקות:
מוסדר:
גוש30299:חלקותבמלוא.26:
קואורדינטהX: 633710
קואורדינטהY: 219755








המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 5649
ביטול 
 62
ביטול 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב :ירושלי ,רחוב:שדבצבייצחק ,גסאקר,השטח
הידוע כמגרש הספורט של "מרכז ברלי "הכל על פי
הגבולותהמסומניבתשריטבקוהכחול.
גושיוחלקות:
מוסדר:
גוש30156:חלקיחלקות.130:
גוש30864:חלקיחלקות.22:
קואורדינטהX: 219700
קואורדינטהY: 632400








מטרתהתכנית:
תוספותבניהבחזיתותהבניילהרחבתיח"דקיימות.
 השלמת קומה ה' לקומה מלאה להרחבת יח"ד קיימות
שמתחתיה.








עיקריהוראותהתכנית:
שינויייעודמאזורמגורי2מיוחדלאזורמגוריג'.
 קביעת בינוי להרחבת יח"ד קיימות בחזיתות הבניי,
בהתאלנספחהבינוי.
 קביעת בינוי להשלמת קומה ה' להרחבת יח"ד קיימות
שמתחתיה,בהתאלנספחהבינוי.
קביעתקוויבנייחדשילבניה,כאמור.
קביעתתוספתשטחיבניה580.63,מ"רלשטחעיקריו
122.92מ"רלשטחשרות,סה"כתוספת703.55מ"ר.
 הגדלת שטחי הבניה בשטח  ,וקביעת ל 4074מ"ר
)מתוכ 3163 מ"ר שטחי עיקריי , ו 911מ"ר שטחי
שירות(.
קביעתהוראותבינויוקביעתתנאילמתהיתרבניהבשטח.
 קביעת הוראות בגי גדר  ,סככה ומרפסות וסגירות
מרפסותלהריסה.
קביעתהוראותבגיעצילשימור.
קביעתשלביביצועלמימושהתכנית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 16/03/2012ובילקוט הפרסומי ,6388 התשע"ב ,עמ'
,2961בתארי.07/03/2012
התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
לבניה מחוז ירושלי ,שלומציו ,1 ירושלי,91010 
טלפו .02-6290263 :וכ במשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה ירושלי ,ככר ספרא  ,1ירושלי ,טלפו:
 ,02-6296811וכל המעוניי רשאי לעיי בה בימי
ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il
































מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתמס'7532
שהתכנית:הקמתמאגרמיתתקרקעיומתקני
להפעלתובגסאקר,שד'בצבי






נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתמס'7532
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
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מטרתהתכנית:
בנייתמאגרמיתתקרקעיומתקנילהפעלתו.






עיקריהוראותהתכנית:
 .1שינוי ייעוד שטח משטח פתוח ציבורי לשטח פתוח
ציבוריומתקהנדסי.
 .2קביעת בינוי לבניית מאגר מי מתחת לשטח פתוח
ציבורי המשמש כמגרשי ספורט ומתקני לתפעול בריכת
המי,הכלבהתאלנספחהבינוי.
 .3קביעת שטחי בניה מרביי לבניה בשטח כולל של
5,030.00מ"ר.
 .4קביעת גובה הבניה המרבי לבניה שמעל למפלס
הקרקעל5.0מטר.
.5קביעתהוראותבגימבניוגדרותלהריסה.
.6קביעתהוראותבגיעצילעקירה,לשימוראוהעתקה.
 .7קביעת שטח ע זכות מעבר לכלי רכב והוראות
לפיתוחוותחזוקתו.
.8קביעתהוראותבינויוקביעתתנאילמתהיתרבניהבשטח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 09/12/2011ובילקוט הפרסומי ,6354 התשע"ב ,עמ'
,1782בתארי.05/01/2012
התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
לבניה מחוז ירושלי ,שלומציו ,1 ירושלי,91010 
טלפו .02-6290263 :וכ במשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה ירושלי ,ככר ספרא  ,1ירושלי ,טלפו:
 ,02-6296811וכל המעוניי רשאי לעיי בה בימי
ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il


























מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'/9035א
שהתכנית:הרחבתמחסניבקומתמרתקיימת,
ביתמס'3ברח'המו,רוממה






נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתברמהמפורטתמס'/9035א
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איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 62
שינוי 
 3423
שינוי 
מק 9035/
ביטול 
 2267
ביטול 
/5166ב 
כפיפות 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ירושלי,רחוב:המו,3שכונתרוממה,
קואורדינטהX 219/465
קואורדינטהY 633/100
הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול.



מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'12529
שהתכנית:תוספתיח"דוקומותלבניימגוריקיי,
ביתחנינה





















גושיוחלקות:
מוסדר:
גוש30075:חלקותבמלוא.17:








נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתברמהמפורטתמס'12529
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
במ/3457/א 
שינוי 
 62
ביטול 
מק/5022/א 
כפיפות 
תמא 15/
כפיפות 
/5166ב 
כפיפות 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב :ירושלי ,ביתחנינה,חלקהבצדהמזרחישלדר
רמאללהירושליבביתחנינה.
הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול.














מטרתהתכנית:
הרחבתמחסניבקומתמרתקיימתשלמבנהלשימור,
ללאפגיעהבמראההחיצונישלהמבנה.












גושיוחלקות:
לאמוסדר:
גוש30614:חלקותבמלוא.250:
קואורדינטהX: 221715
קואורדינטהY: 637060

עיקריהוראותהתכנית:
א .שינוי ייעוד מאזור מגורי 2 לאזור מגורי ב' בהתא
להגדרותהחדשותבמבא"ת.
ב .קביעת בינוי להרחבת מחסני בקומת מרת קיימת
במפלס2.80בתחוקונטורהבניי,בהתאלנספחהבינוי.
ג .הגדלת שטחי הבניה לשרות בקומת מרת סה"כ מ
מטרתהתכנית:
69.00מ"רקיימיל174.46מ"ר.
תוספתיח"דוקומותלבניימגוריקיי.
השטחיהעיקריינותריללאשינוי 522.00מ"רסה"כ
שטחיבניה.711.46
עיקריהוראותהתכנית:
ד.קביעתתנאילהיתרבניהבשטח.
.1שינויייעודקרקעמאזורמגורי1לאזורמגוריב'.
ה.קביעתהוראותלשימור.
.2הגדלתאחוזיבניהמ 75%שטחעיקריל156%שטח
ו.קביעתהוראותעצילשימור.
מרבי.
בתארי
בעיתוני
פורסמה
הודעה על הפקדת התכנית
.3קביעתקוויבניי.
 16/04/2010ובילקוט הפרסומי ,6080 התש"ע ,עמ'
.4תוספתשל2קומותמעל2קומותקיימות.
,2711בתארי.28/04/2010
.5קביעתשטחיבניהבהיקשל 1297.43מתוכ1090
התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
מ"רשטחיעיקרייו207.43שטחישרות.
לבניה מחוז ירושלי ,שלומציו ,1 ירושלי,91010 
.6תוספת4יח"דחדשות.
טלפו .02-6290263 :וכ במשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה ירושלי ,ככר ספרא  ,1ירושלי ,טלפו.7:הגדלתמס'הקומותמ3ל5קומות.
 ,02-6296811וכל המעוניי רשאי לעיי בה בימי
.8קביעתהוראותבינויוקביעתתנאילמתהיתרבניהבשטח.
ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר
.9קביעתהוראותבגיהריסה.
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il

.10הוראותלטיפולבעצילשימור.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 30/12/2011ובילקוט הפרסומי ,63687 התשע"ב ,עמ'
,2281בתארי.26/01/2012
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התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
קביעתהוראותבגימבנהלהריסה.
לבניהמחוזירושלי,שלומציו ,1ירושלי 91010טלפו:
קביעתהוראותלהוצאתהיתרבניה.
 .02-6290263וכ במשרדי הועדה המקומית לתכנו
קביעתחזיתמסחרית.

ולבניה ירושלי ,ככר ספרא  ,1ירושלי ,טלפו:

 ,02-6296811וכל המעוניי רשאי לעיי בה בימי
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר
 06/05/2012ובילקוט הפרסומי ,6429 התשע"ב ,עמ'
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il
,4607בתארי.10/06/2012

התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
לבניה מחוז ירושלי ,שלומציו ,1 ירושלי,91010 
מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
טלפו .02-6290263 :וכ במשרדי הועדה המקומית
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתמס'/12554א
לתכנו ולבניה ירושלי ,ככר ספרא  ,1ירושלי ,טלפו:
שהתכנית:ביתמרקחתומגוריצורבאחר
 ,02-6296811וכל המעוניי רשאי לעיי בה בימי
ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מתאר

מקומיתמס'/12554א

איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתברמה
היתריאוהרשאות
מפורטתמס'12699
המתייחסתלתכניותהבאות:
שהתכנית:תוספת2קומותחדשותוהרחבתיח"ד
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
שועפט


א
/
2302
שינוי 
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
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ביטול
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתברמהמפורטתמס'12699
מק/5022/א 
כפיפות 
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
/5166ב 
כפיפות 

היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא

:
הכלוליבתכניתומקומ
השטחי
היתריאוהרשאות
יישוב:ירושלי
המתייחסתלתכניותהבאות:

אלמשאהד
'
צורבאהר,רח
מספרהתכנית 
סוגהיחס 

X
221/725
קואורדינטה
במ/3456/א 
ביטול 

Y
627/130
קואורדינטה
 5022
כפיפות 

.
הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול
/5166ב 
כפיפות 

גושיוחלקות:
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
לאמוסדר.
יישוב:ירושלי,שכ'שועפט,ממערבלדרשועפט

.
30787
:
גושיבחלקיות
הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול.

מטרתהתכנית:
גושיוחלקות:
הגדלתאחוזיבניה.
גוש30560:חלקותבמלוא.1:























































































עיקריהוראותהתכנית:
שינויייעודשלקרקעמאזורמגורי5מיוחדלמגוריב'.
קביעתמס'יח"דל2יח"דלמגורי.
קביעתמספרהקומותהמרביל3קומות.
קביעתגובהמרביל11.30מטרמעל0.00
 קביעתשטחיהבניההמרביילסה"כהבניי ל362.10
מ"ר )מתוכ 312.59 מ"ר שטחי עיקריי ו 49.51מ"ר
שטחישירות(.
קביעתקוויבניימרבייחדשי.
קביעתהוראותבגיחניהעילית.
קביעתהוראותבינויופיתוח.
קביעתשטחימסחרושימושימסחרייבקומתקרקע.


















קואורדינטהX: 222225
קואורדינטהY: 634975







מטרתהתכנית:
הרחבת יח"ד קיימות ותוספת  2קומות חדשות עבור
תוספת4יח"דחדשות.






עיקריהוראותהתכנית:
.1שינויייעודמשטחללאתכנולאזורמגוריא'ולדר.
.2קביעתהבינוייהבאיבשטח.
א קביעת בינוי לתוספות בניה בקומת הכניסה מפלס
) (+ 3.38לש הרחבת יחידות הדיור הקיימות בה,
בהתאלנספחבינויובהתאלקייבשטח.
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מטרתהתכנית:
הרחבותדיורבבניימס'62ברח'אגסי,שכונתהרנו.

ב קביעתבינוילתוספת 2קומותמעלהבניי הקיילש
תוספת4יחידותחדשות,בהתאלנספחבינוי.
.3קביעתשטחיהבניהבשטחל 1304.20מ"ר)מתוכ
עיקריהוראותהתכנית:
 1260.55מ"ר שטחי עיקריי ו 43.65מ"ר שטחי
שירות(.
.1קביעתבינוילתוספותבניהכמפורטלהל:
.4קביעתמספריחידותל8יחידותדיור.
 קביעת בינוי לתוספות בניה מפלסי,5.82 ,8.74 
 , +11.64 ,+8.73 ,+5.82 ,+2.91 ,+0.00 ,2.91לש
.5קביעתקוויבנייחדשי.
הרחבת יחידות הדיור הקיימות בה ,בהתא לנספח
.6קביעתשלביביצועלתוספתהבניה.
בינוי.
.7קביעתהוראותבגיבנייגדרלהריסה.
 קביעת בינוי לתוספת קומה מעל הבניי הקיי לש

.
קביעתהוראותבינויוקביעתתנאילמתהיתרבניהבשטח
.8
הרחבת יחידות הדיור הקיימות בקומה בהתא לנספח
.9קביעתהוראותבגיעצילשימור/העתקה.
הבינוי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
.2קביעתקוויבניילבניה,כאמור.
 27/01/2012ובילקוט הפרסומי ,6374 התשע"ב ,עמ'
.3הגדלתשטחיהבניהבשטחוקביעתל 4639.82מ"ר
,2483בתארי.09/02/2012
)מתוכ 3682.96 מ"ר שטחי עיקריי ו 956.86מ"ר
התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
שטחישירות(.
לבניה מחוז ירושלי ,שלומציו ,1 ירושלי,91010 
 .4הגדלת מספר הקומות מ 4קומות ל 5קומות מעל
טלפו .02-6290263 :וכ במשרדי הועדה המקומית
קומתהכניסה)מפלס.(+0.00
לתכנו ולבניה ירושלי ,ככר ספרא  ,1ירושלי ,טלפו:
.5קביעתשלביביצועלהקמתתוספותהבניה,כאמור.
 ,02-6296811וכל המעוניי רשאי לעיי בה בימי
.6קביעתהוראותבינויוקביעתתנאילמתהיתרבניהבשטח.
ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי

 19/02/2010ובילקוט הפרסומי ,6068 התש"ע ,עמ'

,2152בתארי.07/03/2010
מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתברמה
לבניה מחוז ירושלי ,שלומציו ,1 ירושלי,91010 
מפורטתמס'12874
טלפו .02-6290263 :וכ במשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה ירושלי ,ככר ספרא  ,1ירושלי ,טלפו:
שהתכנית:הרחבותדיורבבניימס'62ברח'אגסי,
 ,02-6296811וכל המעוניי רשאי לעיי בה בימי
שכונתהרנו
ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מתאר


מקומיתברמהמפורטתמס'12874




























































איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 62
שינוי 
במ/3592/א 
שינוי 
 5166
כפיפות 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ירושלירחוב:אגסישמעו,62שכונתהרנו
גוש30265חלקה7ארעיתישנה.
הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול.

גושיוחלקות:
מוסדר:
גוש30265:חלקותבמלוא.125:
קואורדינטהX: 632350
קואורדינטהY: 217080



מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'13094
שהתכנית:בנינימגוריברחובגדרה,שכ'רוממה

































נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתברמהמפורטתמס'13094
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל
הבעליבכלתחוהתכנית/בחלקמתחוהתכנית
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 62
ביטול 
/5166ב 
כפיפות 











השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ירושלירחוב:גדרה,שכונתרוממה,
הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול.
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גושיוחלקות:
מוסדר:
גוש30235:חלקותבמלוא.53,47-49:
גוש30235:חלקיחלקות.121,67,50:
קואורדינטהX: 219000
קואורדינטהY: 633300

ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il














מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'13367
שהתכנית:תוספתבניהבשכונתראסאלעמ'













מטרתהתכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת  2בנייני מגורי חדשי
ותוספתלמבנהקיילשיצירת49יח"דחדשות.








נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתברמהמפורטתמס'13367
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 2668
שינוי 
 62
ביטול 
 5022
כפיפות 
/5166ב 
כפיפות 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ירושלירחוב:אלסוויח,שכונתראסאלעמ',
הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול.


עיקריהוראותהתכנית:
א.שינויבמעריעודיהקרקעכמפורטלהל:
.1מאזורמגורי5לאזורמגוריומבניציבור
.2מאזורמגורי5לאזורמגוריב'.
.3מאזורמגורי5לשטחציבוריפתוח.
.4מאזורמגורי5לדרמוצעת.
.5מאזורמגורי5לשביל
.6משטחלפיתוחנופילשטחציבוריפתוח.
ב .קביעת הוראות להקמת  2מבני מגורי חדשי בתא
שטח.001
ג.קביעתהוראותלתוספתקומה+קומתחללגגרעפי
עלביתקיילשימורבתאשטח.002
ד .קביעת השימושי המותרי בשטח התכנית למגורי
ומבניציבורבתאשטח.001
גושיוחלקות:
למעבר
הנאה
ולזיקת
הנאה
ה .קביעת הוראות לזיקת
לאמוסדר:
רגלי.
גוש29987:חלקיחלקות.44:
ו.קביעתהוראותבגימבני/גדרותלהריסה.
קואורדינטהX: 223050
ז.קביעתהוראותבגיעצילעקירה/לנטיעה.
קואורדינטהY: 630515
ח .קביעת קווי בניי מרביי לכל אחד מתאי השטח
המיועדילבניה.
מטרתהתכנית:
ט.קביעתהוראותלאיחודוחלוקהמחדש,בחלקמתחוהתכנית.
תוספת2קומותמעלבנייקיי.
י.קביעתהוראותלישותמ"א.38
עיקריהוראותהתכנית:
יא .קביעת שטחי בניה בתא שטח  001בהיק של
.1שינויייעודקרקעממגורי5מיוחדלמגוריב'.
 8478.3מ"ר ,מה 4363.7 מ"ר שטחי עיקריי ו
.2קביעתבינוילתוספת 3קומותמעלבניי קייבקומה
 4114.6מ"ר שטחי שרות  ,ובתא שטח  002בהיק של
מעלקומתחניהחלקית.
 1125מ"ר ,מה 814 מ"ר שטחי עיקריי ו 311מ"ר
שטחישירות.
 .3הגדלת מס' הקומות המרביי מ 2קומות ל 4קומות
מעלקומתחניהחלקית.
יב.קביעתמס'יחידותהדיורל 40יח"ד בתאשטח001
ול9יח"דבתאשטח.02
.4הגדלתמס'יח"דמ2יח"דל4יח"ד.

יג.קביעתהוראותלשימור.
 .5קביעת שטחי הבניה ל 728 מ"ר מתוכ 606.4 מ"ר
שטחיעיקריי121.6מ"רשטחישירות.
יד.קביעתתנאילקבלתהיתרבניהולקבלתהיתראיכלוס.
.6קביעתקוויבנייחדשילתוספתבניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 29/07/2011ובילקוט הפרסומי ,6288 התשע"א ,עמ'
.7קביעתהוראותבגיבנייניוגדרותלהריסה.
,6253בתארי.31/08/2011
 .8קביעת הוראות בגי עצי לשימור ,רישו התכנית,
התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
חלחולמינגרוחיזוקממ"די.
לבניה מחוז ירושלי ,שלומציו ,1 ירושלי,91010 
.9קביעתהוראותבינויופיתוחותנאילמתהיתרבניה.
טלפו .02-6290263 :וכ במשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה ירושלי ,ככר ספרא  ,1ירושלי ,טלפו.10:קביעתשלביביצועלמימושהתכנית.
 ,02-6296811וכל המעוניי רשאי לעיי בה בימי
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.6קביעתהוראותבינויוקביעתתנאילמתהיתרבניהבשטח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 11/05/2012ובילקוט הפרסומי ,6429 התשע"ב ,עמ'
.7קביעתהוראותבגיעצילשימור.
,4608בתארי.10/06/2012
.8קביעתהוראותבגימבנהלהריסה.
התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
לבניה מחוז ירושלי ,שלומציו ,1 ירושלי,91010 
 12/08/2011ובילקוט הפרסומי ,6298 התשע"א ,עמ'
טלפו .02-6290263 :וכ במשרדי הועדה המקומית
,6750בתארי.26/09/2011
לתכנו ולבניה ירושלי ,ככר ספרא  ,1ירושלי ,טלפו:
התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
 ,02-6296811וכל המעוניי רשאי לעיי בה בימי
לבניה מחוז ירושלי ,שלומציו ,1 ירושלי,91010 
ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר
טלפו .02-6290263 :וכ במשרדי הועדה המקומית
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il

לתכנו ולבניה ירושלי ,ככר ספרא  ,1ירושלי ,טלפו:

 ,02-6296811וכל המעוניי רשאי לעיי בה בימי
ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר
מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il
ראישורתכניתמתארמקומיתברמה
הודעהבדב


מפורטתמס'13458
שהתכנית:תוספתבניהלבניימגוריקייברח'
מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
שחל,23שכ'גבעתמרדכי
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתברמה
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
מפורטתמס'13715
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
שהתכנית:הרחבתיח"דקיימותותוספתקומהו2
מקומיתברמהמפורטתמס'13458
יח"דחדשות,רח'עליהכה,שכ'תלארזה
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
היתריאוהרשאות
מקומיתברמהמפורטתמס'13715

:
לתכניותהבאות
המתייחסת
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה


מספרהתכנית

סוגהיחס
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
 62
ביטול 
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
/5166ב 
כפיפות 

מספרהתכנית 
סוגהיחס 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
 1138
שינוי 
יישוב:ירושלירחוב:שח"ל,23שכונתגבעתמרדכי,
 2748
שינוי 
הכלעלפיהגבולותהמסומניבקוכחול.

 62
ביטול 
גושיוחלקות:
 5166
כפיפות 
מוסדר:
 5022
כפיפות 

גוש30184:חלקותבמלוא.54:
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
קואורדינטהX: 629690
יישוב:ירושלי,רחוב:עליהכה,34תלארזה,
קואורדינטהY: 218780
בירח'עליהכהלרח'אהלייוס.
מטרתהתכנית:
הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול.

הרחבתיחידותדיורקיימותבבניימגורי.
גושיוחלקות:
עיקריהוראותהתכנית:
מוסדר:
.1שינויבמעריעודיהקרקעכמפורטלהל:
גוש30080:חלקותבמלוא.259:
מאזורמגורי5לאזורמגוריב'.
קואורדינטהX: 220485
.2קביעתבינוילתוספותבניהכמפורטלהל:
קואורדינטהY: 633855
 קביעת בינוי לתוספות בניה בחזית דרומית בכל קומות
מטרתהתכנית:
הבניי,לשהרחבתיחידותהדיורהקיימותבה.
תוספותבניהבחזיתותהבניילהרחבתיח"דקיימות.
.3שינויקוויבנייוקביעתקוויבנייחדשילבניה,כאמור.
תוספתקומהעבורבניית2יח"דחדשות.
.4הגדלתשטחיהבניהבשטחוקביעתל 2811.59מ"ר
)מתוכ 2348.97 מ"ר שטחי עיקריי ו 462.62מ"ר

שטחישירות(.

.5קביעתשלביביצועלהקמתתוספותהבניה,כאמור.
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גושיוחלקות:
לאמוסדר:
גוש30067:חלקותבמלוא.17:
קואורדינטהX: 220570
קואורדינטהY: 632740

עיקריהוראותהתכנית:
שינוייייעודמאזורמגורי2לאזורמגוריג'.
 קביעת בינוי בכל קומות הבניי להרחבת יח"ד קיימות,
בהתאלנספחהבינוי.
 קביעתבינוילתוספתקומהעבורבניית 2יח"דחדשות,
בהתאלנספחהבינוי.
מטרתהתכנית:
קביעתקוויבניילבניה,כאמור.
השלמת קומה שלישית ותוספת קומה רביעית על בניי
 קביעתתוספת שטחיבניה 1113 ,מ"ר לשטחעיקרי ו
קיילשהרחבתביתכנסת.
92מ"רלשטחשרות,סה"כתוספת1305מ"ר.
ר
"
מ
2727
 הגדלת שטחי הבניה בשטח  ,וקביעת ל
עיקריהוראותהתכנית:
)מתוכ 2091 מ"ר שטחי עיקריי ,ו 636מ"ר שטחי
א.שינוי ייעודמאזורמגורימיוחדלאזורמבניומוסדות
שירות(.
ציבורלדת.
קביעתהוראותבינויוקביעתתנאילמתהיתרבניהבשטח.
ב.קביעתהבינוייהבאיבשטח:
קביעתהוראותבגימבנהלהריסה.
.1קביעתבינוילהשלמתהקומהבמפלס.+3.77
קביעתהוראותבגיעצילעקירהושימור.
 .2קביעת בינוי לבניית קומה נוספת במפלס + 7.53
קביעתשלביביצועלמימושהתכנית.
במקוגגהרעפישתשמשכ"עזרתנשי."
בתארי
בעיתוני
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה
ג .הגדלת שטחי הבניה בהיק של  900מ"ר ,מה850 

'
עמ
,
א
"
התשע

,
6298
 02/09/2011ובילקוט הפרסומי 
מ"רשטחיעיקרייו50מ"רשטחישרות.
,6755בתארי.26/09/2011
ד.קביעתקוויבניילבניהכאמור.
התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
ה.הגדלתמספרהקומותמשתיקומותמעלקומהחלקית
לבניה מחוז ירושלי ,שלומציו ,1 ירושלי,91010 
לשלושקומותמעלקומהחלקית.
טלפו .02-6290263 :וכ במשרדי הועדה המקומית
.קביעתשימושיעבורביתהכנסתושירותינילווי.
ו

לתכנו ולבניה ירושלי ,ככר ספרא  ,1ירושלי ,טלפו:
 ,02-6296811וכל המעוניי רשאי לעיי בה בימי
ז.קביעתשלביביצועלהקמתתוספותהבניהכאמור.
ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר
ח.קביעתהוראותבדברחלקימבנהלהריסה.
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il
ט.קביעתהוראותבינויוקביעתתנאילמתהיתרבניהבשטח.

י.קביעתהוראותבגיחזיתלשימור.
מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתברמה
 20/04/2012ובילקוט הפרסומי ,6416 התשע"ב ,עמ'
מפורטתמס'13764
,3968בתארי.16/05/2012
שהתכנית:השלמתקומהותוספתקומהלהרחבת
התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
לבניה מחוז ירושלי ,שלומציו ,1 ירושלי,91010 
ביתכנסתוישיבהרח'פריחדש,זכרומשה
טלפו .02-6290263 :וכ במשרדי הועדה המקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
לתכנו ולבניה ירושלי ,ככר ספרא  ,1ירושלי ,טלפו:
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
 ,02-6296811וכל המעוניי רשאי לעיי בה בימי
מקומיתברמהמפורטתמס'13764
ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il

היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
המתייחסתלתכניותהבאות:
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתברמה
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
מפורטתמס'13940
 2874
ביטול 
שהתכנית:יצירתמסגרתתכנוניתלתוספתקומות
/2874ב 
ביטול 
בג'בלמוכבר
 62
ביטול 
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
 5022
כפיפות 
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
/5166ב 
כפיפות 
מקומיתברמהמפורטתמס'13940

איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
יישוב:ירושלירחוב:פריחדש,28שכונתזכרו,
היתריאוהרשאות
הכלעפ"יהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול.
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המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
/2683א 
שינוי 
 62
ביטול 
 5022
כפיפות 
/5166ב 
כפיפות 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ירושלי.
שכ'ג'בלמוכבר,
קואורדינטהX 223/150
קואורדינטהY627/845
הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול.

גושיוחלקות:
לאמוסדר.
גושיבחלקיות.31240:

מטרתהתכנית:
הרחבתבנייקייותוספתקומות.

מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
הודעהבדברביטולהודעתאישורתכניתמתאר
מקומיתברמהמפורטת
והודעהמתוקנתבדבראישורתכניתמתארמקומית
ברמהמפורטתמס'12824
שהתכנית:תוספתקומהלהרחבתיח"דותוספות
בניהליח"דקיימותברח'שח"ל,32שכ'גבעתמרדכי










נמסרתבזההודעהעלביטולהודעתאישורתכניתמתאר
מקומית ברמה מפורטת מספר  12824שפורסמה
בעיתוני בתארי 02/09/2011 ובילקוט הפרסומי
 ,6298התשע"א ,עמ'  ,6746בתארי .26/09/2011 וכי
בהתא לסעי 117 לחוק התכנו והבניה ,התשכ"ה
 ,1965נמסרת הודעה בדבר בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתברמהמפורטתמס'12824
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 1083
שינוי 
 62
ביטול 
עיקריהוראותהתכנית:
 1083
כפיפות 

א.שינויבמערייעודיהקרקעכמפורטלהל:
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
שינוישטחמאזורמגורי6לאזורמגוריב'.
יישוב:ירושלירחוב:שח"ל,32שכונתגבעתמרדכי,
ב.קביעתהבינוייהבאיבשטח:
קואורדינטהX 629/950 629/850
.1קביעתבינוילהרחבתבנייקייבשתיקומותהבניי.
קואורדינטהY 218/725 - 218/775
 .2קביעת בינוי לתוספת קומת קרקע תחתונה מתחת
הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול.
למפלסהבנייהקיי.

הקיי
הבניי
מעל
קומה
לתוספת
 .3קביעת בינוי
גושיוחלקות:
וההרחבההמתוכננת.
מוסדר:
ג.קביעתקוויבניילבניה,כאמור
גוש30184:חלקותבמלוא.26:
ד.הגדלתשטחיהבניהוקביעתל 854 מ"ר 792)מ"ר

שטחיעיקרייו62מ"רשטחישירות(.
מטרתהתכנית:

.
קביעתשלביביצועלהקמתתוספותהבניהכאמור
ה.
 תוספתבניהל 4 יח"דקיימותבחלקהבקומותמרת,
ו.קביעתהוראותלהריסתמבניוחלקימבני.
קרקעוראשונהקיימות.
תוספתקומהלהרחבתדיורליח"דמס'3ו.4
ז.קביעתהוראותבינויוקביעתתנאילמתהיתרבניהבשטח.

קביעתהוראותלהריסה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי

 13/01/2012ובילקוט הפרסומי ,6396 התשע"ב ,עמ'
עיקריהוראותהתכנית:
,3226בתארי.25/03/2012
א.שינויבמעריעודיהקרקעכמפורטלהל:
התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
שינויייעודמאזורמגורי5לאזורמגוריב'.
לבניה מחוז ירושלי ,שלומציו ,1 ירושלי,91010 
ב .הגדלת שטחי הבניה מרביי ל 817.00מ"ר מתוכ
טלפו .02-6290263 :וכ במשרדי הועדה המקומית
 773.00מ"רמעלהכניסההקובעת ו 44.00מ"ר מתחת
לתכנו ולבניה ירושלי ,ככר ספרא  ,1ירושלי ,טלפו:
הכניסההקובעת.
 ,02-6296811וכל המעוניי רשאי לעיי בה בימי
ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר
ג.קביעתבינוי לתוספתקומהב'חדשהמעלקומתקרקע
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il
להרחבתיח"ד3ו.4


ד.קביעתבינוילתוספתבקומתמרתלשהרחבתיח"ד
קיימתבקומהשמעל.
ה.קביעתמספריח"דל4יח"דבלבד.
ו.קביעתקוויבניילבניה,כאמור.
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ז.הגדלתמספרהקומותמ2קומותע"גקומתמרתל3
קומותמעלקומתמרת.
ח.קביעתשלביביצועלהקמתתוספתהבניה,כאמור.
ט.קביעתהוראותבינויוקביעתתנאילמתהיתרבניהבשטח.
י.קביעתהוראותלהריסה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 02/07/2010ובילקוט הפרסומי ,6116 התש"ע ,עמ'
,4219בתארי.05/08/2010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנו
לבניה מחוז ירושלי ,שלומציו ,1 ירושלי ,91010 טלפו:
  02-6290263וכ במשרדי הועדה המקומית לתכנו ולבניה
ירושלי,ככרספרא,1ירושלי,טלפו02-6296811:
כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il




















מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'13914
שהתכנית:הרחבותדיורברח'סירני23שכ'קריתהיובל
































מטרתהתכנית:
תוספת שטחי בניה לבניי קיי ,הרחבת שטח מגורי
והכשרתעבירותבניה.


עיקריהוראותהתכנית:
.1שינויבמעריעודיהקרקעכמפורטלהל:
ממגורימיוחדלמגוריב'.






ילקוט הפרסומים  ,6486ז' בחשוון התשע"ג23.10.2012 ,























נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתברמהמפורטתמס'13914
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 62
ביטול 
 4660
ביטול 
 5022
כפיפות 
/5166ב 
כפיפות 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ירושלירחוב:סירני,23שכונתקריתיובל
הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול.

גושיוחלקות:
מוסדר:
גוש30414:חלקותבמלוא.10:
קואורדינטהX: 216685
קואורדינטהY: 629780











.2קביעתבינוילתוספותבניהכמפורטלהל:
 קביעתבינוילתוספותבניהבקומותמרת,כניסה,א'ו
ב' ,לש הרחבת יחידות הדיור הקיימות בה ,בהתא
לנספחבינוי.
.3קביעתקוויבניילבניה,כאמור.
 .4הגדלת שטחי הבניה בשטח וקביעת ל 704.03מ"ר
)מתוכ692.98מ"רשטחיעיקרייו11.05מ"רשטחי
שירות(.
.5קביעתהשימושיבשטחלמגורי.
.6קביעתשלביביצועלהקמתתוספותהבניה,כאמור.
.7קביעתהוראותבינויוקביעתתנאילמתהיתרבניהבשטח.
.8קביעתהוראותבגימבנה,גדרותופרגולותלהריסה.
.9קביעתהוראותבגיעצילשימור.
.10קביעתהוראותלהריסהואיטו.
.11קביעתמספריחידותדיורל4יחידות.
.12קביעתמס'הקומותל3קומותעללמפלסה.0.00
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 27/04/2012ובילקוט הפרסומי ,6429 התשע"ב ,עמ'
,4609בתארי.10/06/2012
התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
לבניה מחוז ירושלי ,שלומציו ,1 ירושלי,91010 
טלפו .02-6290263 :וכ במשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה ירושלי ,ככר ספרא  ,1ירושלי ,טלפו:
 ,02-6296811וכל המעוניי רשאי לעיי בה בימי
ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il







מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:מטהיהודה
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמס'מי/500/ה
שהתכנית:עיבויהיישובנטשינויייעודשטח
והוספתיח"דבכלמגרשלמגורי.ישובנט






נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו לבניה מחוז ירושלי ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנוולבניהמטהיהודהמופקדתתכניתמתארמקומית
מס'מי/500/ה
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
מי 200/
שינוי 
מי/500/ד 
שינוי 
מי/500/ו 
שינוי 
מי 462/
שינוי 
מי 945/
שינוי 
תממ 11/1/
כפיפות 
תממ 12/1/
כפיפות 
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השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:נט,נט
קואורדינטהX 205750-207500
קואורדינטהY 638500-637250
הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול.

גושיוחלקות:
גוש29528:חלקיחלקות.29,24:
גוש29545:חלקיחלקות.16,21:
גוש29555:חלקיחלקות.23-22,19-20,14:
גוש29556:חלקיחלקות.1:
גוש29557:חלקיחלקות.1:
גוש29882:חלקותבמלוא.11,98,3:
גוש29882:חלקיחלקות.7,54,1:
גוש29887:חלקותבמלוא.21:
גוש29887:חלקיחלקות.6,3:
גוש29888:חלקותבמלוא.1:
גוש29888:חלקיחלקות.5,2:
גוש29889:חלקיחלקות.6,1:
גוש29904:חלקיחלקות.3:
גוש29905:חלקותבמלוא.12:
גוש29905:חלקיחלקות.5:
גוש29881:חלקיחלקות.9,5-6,3:

מטרתהתכנית:
 .1ההרחבה הפנימית של הישוב המוסיפה יחידת דיור
אחתנוספת,עלהיחידההקיימת,בכלמגרש,בביתנוס,
אובמבנהאחד.
 .2שינוי ייעוד משטח חקלאי א' במגרשי המשולבי
)חקלאיב'וחקלאימיוחד(לשטחחקלאימיוחד.
הרחבתכבישי,ביטולוקביעתדרכיחדשות.
שינוי מיקו שטח למגורי ושטח חקלאי מיוחד בתחו
המגרשיהמשולבי.
שינוימדרלשבילעזיקתמעבר.
שינויייעודמשטחלמבניציבורלשטחמסחרי.
שינויייעודמשטחציבורילדר.
שינויייעודמשטחחקלאיב'למגורי.
 .3קביעת בינוי עבור הבניי הקיי והחדש בכל מגרש
למגורימיקוהבתיבמגרש.
.4קביעתתוספתשטחיבניהלכליחידתדיורבהיקשל
 83מ"ר מה 58 מ"ר שטחי עיקריי 25 ,מ"ר שטחי
שירות.
.5שינויקוויהבנייוקביעתקוויבנייחדשילבתילחניה
ולמבנהחקלאי.
.6תוספתשל71יחידותדיור.
.7תוספתמרתמתחתלמפלס 00שלעד 50מ"רלכל
יחידתדיור.
.8קביעתשלביביצועלמימושהתכנית.
.9קביעתתנאילמתהיתרבניה.














































.10קביעתהוראותבגיבנינילהריסה.
.11קביעתשימושיעבורהמבניהמותרי.
.12הסדרתכבישהגישהלישובוהחיבורלכביש.425






כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני.www.pnim.gov.il 
כלמעוניי בקרקע,בבנייאובכלפרטתכנוניאחרהרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכ כל הזכאי לכ על פי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעיתוני ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנו לבניה מחוז
ירושלי ,שלומציו ,1 ירושלי ,91010 טלפו:
 .02-6290263העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומיתלתכנוולבניהמטהיהודה,טלפו02-9900888:




התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989

דליתזילבר
יו"רהועדההמחוזית
לתכנוולבניהמחוזירושלי










מחוזתלאביב






מחוז:תלאביב,מרחבתכנומקומי:הרצליה
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'הר/1693/א
שהתכנית:תוספתשטחילביתהוריביתיוליאנה






























454













נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה הרצליה מופקדת תכנית מתאר מקומית
ברמהמפורטתמס'הר/1693/א
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
הר/253/א 
שינוי 
הר 1693/
שינוי 
הר/מק/2000/מע 
כפיפות 
תממ 5/
כפיפות 
תמא 35/
כפיפות 
תמא 36/
כפיפות 
הר/1706/א 
כפיפות 









ילקוט הפרסומים  ,6486ז' בחשוון התשע"ג23.10.2012 ,

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:הרצליהרחוב:רזיאלדוד22א.

גושיוחלקות:
גוש6543:חלקותבמלוא.59:












מטרתהתכנית:
תוספתשטחלמבנהביתאבותקיילצורהשלמתקומה
רביעית והקצאת שטחי לאחסו ולפעילות שוטפת של
דייריהבית.
שינויקובניימערבי.








עיקריהוראותהתכנית:
.1קביעתזכויותבניהלשטחיעיקרייולשטחישירות.
.2קביעתהנחיותומגבלותבניה.
.3קביעתהוראותבינויועיצובאדריכלי.
.4קביעתתנאילמתהיתרבניה.


המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
הר/253/א 
שינוי 
הר 352/
שינוי 
הר 1316/
שינוי 
תמא 36/
כפיפות 
תממ 5/
כפיפות 
תמא/23/א 
כפיפות 
הר 1087/
כפיפות 
הר 1270/
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:הרצליהרחוב:ביהודה.
יישוב:הרצליהרחוב:העצמאות.
יישוב:הרצליהרחוב:בגוריו.
ביהודה,העצמאות,בגוריו,מתחאגד,מרכזהעיר






















כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפניwww.pnim.gov.i/ 
כלמעוניי בקרקע,בבניי אובכלפרטתכנוניאחרהרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכ כל הזכאי לכ על פי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעיתוני ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנו ולבניה מחוז
תל אביב ,דר בגי ,125 תל אביביפו  ,67012טלפו:
.03-7632586
קבלתקהלבוועדההמחוזיתבימיא',ג',ה'ביהשעות
14:0011:00
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו
ולבניההרצליה,סוקולוב22הרצליהטלפו09-9591545:

גבולותהתכנית:
השטח שבי הרחובות ב יהודה ,העצמאות וב גוריו 
מתחתחנהמרכזית









התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989








מחוז:תלאביב,מרחבתכנומקומי:הרצליה
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'הר1972/
שהתכנית:מגורימסחרומבניציבורמתחהתחנה
המרכזית






נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה הרצליה מופקדת תכנית מתאר מקומית
ברמהמפורטתמס'הר1972/
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלי
בכלתחוהתכנית/בחלקמתחוהתכנית
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות








ילקוט הפרסומים  ,6486ז' בחשוון התשע"ג23.10.2012 ,







גושיוחלקות:
גוש6538:חלקותבמלוא.13:
גוש6538:חלקיחלקות.36:
מטרתהתכנית:
פינויהתחנההמרכזיתברח'בגוריופינתרח'העצמאות
ממרכז העיר וקביעת יעודי  של אזור מגורי ,מסחר,
בנייניציבורשצ"פוחניהציבוריתתתקרקעית.












עיקריהוראותהתכנית:
.1איחודוחלוקהשלקרקעבהסכמתהבעלי.
 .2שינוי ייעוד מאזור מרכז תחבורה לאזור מגורי ד',
לאיזור משולב של מגורי ומסחר ,שטח למבני ולבנייני
ציבור ,שטח ציבורי פתוח מעל חניה ציבורית ,והגדרת
זיקותהנאה.
.3קביעתתכניתבינויוזכויותבניה.
א .תאי שטח   501 ,502 ,503מגורי 3 :בנייני
הכוללי 10 קומות  +ק .טכנית ,ע"ג מרת חניה .בכל
בניי42יח"ד,סה"כ126יח"ד.
ב .תאי שטח   601 ,602מגורי ומסחר 2 :בנייני
הכוללי קומה מסחרית וגלריה ,קומת ביניי 23 ,קומות
מגורי+ק.טכנית,ע"גמרתחניה.
בכלבניי107יח"דסה"כ214יח"ד.
ג.בכלמגרשיהמגוריתמהיליחידותהדיוריהיהמגוו.
ד.תאישטח 401,402מבניציבורושטחציבוריפתוח:
5קומותע"גמרתחניהציבורית,ושטחיתתקרקעיי.
ה .תא שטח   201שטח ציבורי פתוח :מרת חניה
ציבורית.
ו.תאישטח102/101דרמוצעת/דר.
.4קביעתמבנילהריסה.
.5קביעתהוראותבנייהותנאילמתהיתרבנייה.
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.6קביעתהוראותלפיתוחהשטח.
.7קביעתהנחיותסביבתיות.









כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני.www.pnim.gov.il 
כלמעוניי בקרקע,בבניי אובכלפרטתכנוניאחרהרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכ כל הזכאי לכ על פי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעיתוני ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנו ולבניה מחוז
תל אביב ,דר בגי ,125 תל אביביפו  ,67012טלפו:
.03-7632586
קבלתקהלבוועדההמחוזיתבימיא',ג',ה'ביהשעות
14:0011:00
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו
ולבניההרצליה,סוקולוב22הרצליהטלפו09-9591545:








התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989








מחוז:תלאביב,מרחבתכנומקומי:הרצליה
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'הר2164/
שהתכנית:שינוייייעודקרקערח'הנוטעכפרשמריהו




נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה הרצליה מופקדת תכנית מתאר מקומית
ברמהמפורטתמס'הר2164/
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
הר/1664/א 
שינוי 
הר/410/א 
שינוי 
הר 1914/
שינוי 
הר 708/
שינוי 
הר/253/א 
שינוי 
הר 1807/
שינוי 
תפג 374/
שינוי 
הר/1635/א 
ביטול 
הר/מק/1635/ב 
ביטול 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:כפרשמריהורחוב:הנוטע.
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מטרתהתכנית:
אישור לבניית בניי למסחר ומשרדי ,קביעת הפקעה
להרחבתדר.






עיקריהוראותהתכנית:
.1אישורייעודקרקעמאזוריחידהמסחריתלמסחרומשרדי.
.2קביעתזכויותבניה.
.3קביעתהנחיותבינויועיצובאדריכלי.
.4שינויבקובנייקבועבתכנית.
.5קביעתתנאילמתהיתרבניה.
.6הרחבתדר.
















כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני.www.pnim.gov.il 
כלמעוניי בקרקע,בבניי אובכלפרטתכנוניאחרהרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכ כל הזכאי לכ על פי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעיתוני ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנו ולבניה מחוז
תל אביב ,דר בגי ,125 תל אביביפו  ,67012טלפו:
.03-7632586
קבלתקהלבוועדההמחוזיתבימיא',ג',ה'ביהשעות
14:0011:00
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו
ולבניההרצליה,סוקולוב22הרצליהטלפו09-9591545:
התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989








גושיוחלקות:
גוש6674:חלקותבמלוא.166,164:
גוש6674:חלקיחלקות.163:














מחוז:תלאביב,מרחבתכנומקומי:קריתאונו
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'קא421/
שהתכנית:מתזיקותמעברברח'הס






נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה קרית אונו מופקדת תכנית מתאר מקומית
ברמהמפורטתמס'קא421/
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
תממ 200/
שינוי 
תממ 153/
שינוי 
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מספרהתכנית 
קא/מק 139/
תממ/200/ב 
תמא 3/
תמא 2/4/
תממ 341/
קא/מק 122/

סוגהיחס 
כפיפות 
כפיפות 
כפיפות 
כפיפות 
כפיפות 
כפיפות 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:קריתאונורחוב:הס.12,14

מחוז:תלאביב,מרחבתכנומקומי:רמתג
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמס'רג1468/
שהתכנית:תוואיחיבורדררפאלאיתלדרשיב"א




נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנוולבניהרמתגמופקדתתכניתמתארמקומיתמס'
רג1468/
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
תממ 156/
שינוי 
תממ 219/
כפיפות 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:רמתג.
גבולותהתכנית:
מצפוחלקה)82חקלאי(
ממזרחחלקות)546-549,598מגורי(
מדרוחלקה)204דרשיב"א(
ממערבחלקה)207חקלאי(
גושיוחלקות:
גוש6177:חלקיחלקות.207,204,82,8:














גושיוחלקות:
גוש6494:חלקותבמלוא.157-158:
גוש6494:חלקיחלקות.289:

מטרתהתכנית:
הסדרת המעבר להולכי רגל למגרשי ללא נגישות ברח'
הס,ללאשינויבזכויותהבניההמאושרות.














עיקריהוראותהתכנית:
הסדרת המעבר להולכי רגל למגרשי ללא נגישות ברח'
הסע"י:
 .1קביעת זיקת הנאה למעבר רגלי לכלל הציבור בתחו
חלקה157לחלקות158ו159כמסומבאותב'בתשריט.
 .2קביעת זיקת הנאה למעבר רגלי הדדית בי חלקות
157ו158כמסומבאותא'בתשריט.
.3קביעתקוויבנייכמסומבתשריט.












כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני.www.pnim.gov.il 
כלמעוניי בקרקע,בבניי אובכלפרטתכנוני אחרהרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכ כל הזכאי לכ על פי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעיתוני ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנו ולבניה מחוז
תל אביב ,דר בגי ,125 תל אביביפו  ,67012טלפו:
.03-7632586
קבלתקהלבוועדההמחוזיתבימיא',ג',ה'ביהשעות
.11:00-14:00
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו
ולבניהקריתאונו,קריתאונו.






התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989



























מטרתהתכנית:
שינוי ייעוד משטח חקלאי לדר על מנת לאפשר חיבור
דררפאלאיתלדרשיב"א.






עיקריהוראותהתכנית:
שינויייעודמשטחחקלאילדר.






כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני.www.pnim.gov.il 
כלמעוניי בקרקע,בבנייאובכלפרטתכנוניאחרהרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכ כל הזכאי לכ על פי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעיתוני ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנו ולבניה מחוז
תל אביב ,דר בגי ,125 תל אביביפו  ,67012טלפו:
.03-7632586
קבלתקהלבוועדההמחוזיתבימיא',ג',ה'ביהשעות
14:0011:00
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו
ולבניהרמתג,המעגל,26רמתג,טלפו03-6753515:
























התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989
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מחוז:תלאביב,מרחבתכנומקומי:רמתג
הודעהבדבראישורתכניתמפורטתברמהמפורטת
מס'רג/2/1255/ב
שהתכנית:מגוריסביונימגרחובהחולה

.2חלוקתזכויותבנייהביהמגרשיעפ"יטבלאותהאיזו.
 .3שינוי בינוי בהתאמה לתשתיות עירוניות קיימות
ובהתאלחלוקתהמגרשיהחדשה,כאמור.
.4קביעתזכויותבניהמתכלותל5שני.
.5קביעתתנאילהיתרבניהולשלביותהביצוע.
 .6נית יהיה בעת הוצאת היתר בניה להעביר עד 10
יחידות דיור ממגרש למגרש בתחו התכנית ,בהסכמת
בעלי הזכויות ,כל עוד לא ישתנה מספר יחידות הדיור
הכוללבתחוהתכנית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 14/08/2009ובילקוט הפרסומי ,5998 התשס"ט ,עמ'
,5773בתארי.14/09/2009
התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
ולבניה מחוז תל אביב ,דר בגי ,125 תל אביביפו
 ,67012טלפו .03-7632588 :וכ במשרדי הועדה
המקומית לתכנו ולבניה רמת ג ,המעגל  ,26רמת ג,
טלפו,03-6753515:וכלהמעוניי רשאילעייבהבימי
ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il














נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
ברמהמפורטתמס'רג/2/1255/ב
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל
הבעליבכלתחוהתכנית/בחלקמתחוהתכנית
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
רג 2/1255/
כפיפות 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:רמתגרחוב:החולה.10,12,4,8
החולה8-14נווהיהושע

גושיוחלקות:
גוש6180:חלקותבמלוא.531,520,516,496:
גוש6180:חלקיחלקות.125:
גוש6181:חלקותבמלוא.638637:
גוש6181:חלקיחלקות.640,611:



























מחוז:תלאביב,מרחבתכנומקומי:רמתהשרו
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתמס'רש1065/
שהתכנית:שכונתהמחתרות















מטרתהתכנית:
חלוקה חדשה של מגרש ,כמשמעותו בפרק ג' סימ ז',
ללאהסכמתבעליוללאשינויבשטחהכוללשלכל ייעוד
בתחוהתכניתדהיינו:
 .1איחוד וחלוקה חדשה ללא הסכמת בעלי לפי פרק ג'
סימז'לחוק.
.2קביעת3מגרשימשנהלאזורמגורי.
.3שינוי ייעודמאזורמגורילשצ"פומשצ"פלמגוריללא
שינויבסה"כהשטחישלכליעוד.
.4חלוקתזכויות בנייה ויחידות הדיורבי המגרשיעפ"י
טבלאותאיזו.
 .5שינוי בינוי בהתאמה לתשתיות עירוניות קיימות
ובהתאלחלוקתהמגרשיהחדשה,כאמור.
.6שינויבקוויהבניהבהתאמהלחלקותהמשנההחדשות.
.7שינויבשלביהביצועובתנאילהיתר.
.8קביעתזכויותבניהמתכלות.






















עיקריהוראותהתכנית:
.1חלוקתמגרשמגורימיוחדIל3מגרשימשנה,101,
,102ו103ללאשינויבשטחהכוללשלכלייעודקרקע.
א.שטחמגרש101יהיה1229מ"ר.
ב.שטחמגרש102יהיה1213מ"ר.
ג.שטחמגרש103יהיה1282מ"ר.














נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתמס'רש1065/
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
רש/267/א 
שינוי 
רש 267/
שינוי 
רש/210/א 
שינוי 
רש/מק 843/
כפיפות 
רש/מק 863/
כפיפות 








השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:רמתהשרורחוב:המחתרת.
גבולותהתכנית:
מצפואזורחקלאיבגוש6599
ממזרחרחובבוסתנאי
מדרוחלקות497-499,494,482-485,480בגוש6599
ממערבגבולגוש6600
















גושיוחלקות:
גוש 6599:חלקותבמלוא,658-699,559,549-557,547:
.720-721,700-717








458

ילקוט הפרסומים  ,6486ז' בחשוון התשע"ג23.10.2012 ,

מטרתהתכנית:
הגדלת זכויות בניה )שטחי עיקריי בלבד( למגורי א'
מיוחד ללא שינוי בשטחי השירות ו/או בקווי הבניי וללא
תוספתשליח"ד.






עיקריהוראותהתכנית:
תוספתלשטחהעיקריהממוצעליח"דמ160מ"ר(48%)
ל200מ"ר(60%)
שינויבתכסיתהמותרתמ25%ל.40%
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 23/12/2011ובילקוט הפרסומי ,6354 התשע"ב ,עמ'
,1810בתארי.05/01/2012
התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
ולבניה מחוז תל אביב ,דר בגי ,125 תל אביביפו
 ,67012טלפו .03-7632588 :וכ במשרדי הועדה
המקומית לתכנוולבניה רמתהשרו ,רמת השרו טלפו:
 ,03-5401434וכל המעוניי רשאי לעיי בה בימי
ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il











מספרהתכנית 
תמא/34/ב 4/
תמא 35/

סוגהיחס 
כפיפות 
כפיפות 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:תלאביביפורחוב:הכרמל.
יישוב:תלאביביפורחוב:קהילתעד.
יישוב:תלאביביפורחוב:יוטוב.
יישוב:תלאביביפורחוב:רביעקיבא.
יישוב:תלאביביפורחוב:הללהזק.
יישוב:תלאביביפורחוב:רבגמליאל.
יישוב:תלאביביפורחוב:רבימאיר.
יישוב:תלאביביפורחוב:מל".
יישוב:תלאביביפורחוב:ישכו.
יישוב:תלאביביפורחוב:חבשושחיי.
יישוב:תלאביביפורחוב:תרמ"ב.
יישוב:תלאביביפורחוב:סמהכרמל.
יישוב:תלאביביפורחוב:קפאחיחיה.
יישוב:תלאביביפורחוב:נחליאל.
יישוב:תלאביביפורחוב:כנפינשרי.
יישוב:תלאביביפורחוב:דניאל.
יישוב:תלאביביפורחוב:כרמלית.
יישוב:תלאביביפורחוב:הכובשי.
יישוב:תלאביביפורחוב:גדרה.
שכונתכרהתימני.
רח'הכרמלכלהאיזוגיי,זוגיי2-22
רח'גדרהכלהזוגיי
רח'יוטובכלהזוגיי
רח'הללהזקו18,16,9
רח'רביעקיבא24,22,20,18,17,15
רח'רבגמליאל23-28
רח'רבימאיר42,40,38,33,31,29,27,25,23
רח'מל"48-43,41,39
רח'ישכו40,38,36,45,41
רח'חייחבשוש35,40-37,42
רח'תרמ"בכלהזוגיי37,35,
סמטתהכרמלכולו
רח'קאפחיחיא7-1
רח'נחליאל8-1
רח'כנפינשרי17,16,15,2
רח'דניאלמזרחיתלרחובהכובשי
רח'כרמליתמזרחיתלרחובהכובשי
רח'הכובשי55-22
רח'קהילתעד14-12


































מחוז:תלאביב,מרחבתכנומקומי:תלאביביפו
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'תא3888/
שהתכנית:תוכניתלשיקושוקהכרמלוהשוק
המערבי






נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה תל אביב מופקדת תכנית מתאר מקומית
ברמהמפורטתמס'תא3888/
איחוד וחלוקה :תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד
וחלוקהבתכניתעתידיתהנגזרתמתכניתזו
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
תא/ע 1/
שינוי 
תא 2407/
שינוי 
תא 2510/
שינוי 
תא/איי/יפו 
ביטול 
תא 39/
ביטול 
תא 1200/
ביטול 
תא/2650/ב 
כפיפות 
תא/ע 
כפיפות 
תא/ח 
כפיפות 
תא/ג 
כפיפות 
תממ 5/
כפיפות 
תמא 18/
כפיפות 
תמא 13/
כפיפות 
תא 3380/
כפיפות 
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גבולותהתכנית:
התכנית כוללת את "שוק הכרמל"" ,השוק המערבי"
)מדרו ל"שוק הכרמל" מצפו לרחוב דניאל( ,חניו
הכרמלית )הכולל חלק מג הכובשי ,(מגרשי ממערב
ל"שוק המערבי" המשמשי חניו ציבורי ,חניו אחוזות
החו מדרו ל"שוק המערבי" המשמש לפעילותו של
השוקומגרשיביהרחובותהכרמל,יוטובוגדרה.






גושיוחלקות:
גוש6918:חלקיחלקות.87-86,1:
גוש6919:חלקיחלקות.13:
גוש 7001:חלקות במלוא,125-126 ,121-117 ,115-93 :
.139,134-136
גוש7001:חלקיחלקות.137,123:
גוש7002:חלקותבמלוא.6:
גוש7002:חלקיחלקות.9,7,3:
גוש7465:חלקותבמלוא.52,50-49,43-35:
גוש7465:חלקיחלקות.51,44:
גוש7466:חלקותבמלוא.85,81,79,71-50:
גוש7466:חלקיחלקות.80,74-73:
























מטרתהתכנית:
 .1קביעת יעודי ושימושי ,זכויות והוראות בניה
ועקרונותבינוילכלתחוהתכנית,במטרהלהסדירלאחר
אישור התכנית ,בי היתר ,את זכויות סוחרי השווקי
בתחוהתכנית.
 .2שיקו" שוק הכרמל"" ,שוק הבשר" וה"שוק המערבי"
במקומ.השיקויאפשרשיפוראיכות החיי,התחדשות
עירוניתושיפורהממשקביהשוקלמגורי.
 .3הקמת מרכז לוגיסטי )מנהלת שוק ,אזור פריקה
וטעינה,מרכזלטיפולבפסולתושירותיציבוריי(שיטפל
במטרדיהנובעימתפעולהשוק.
.4קביעתשטחיציבורלשכונתכרהתימניבשטחשלא
יקטמהקייבתכניתתקפה.2510
.5התחדשותעירוניתע"ייצירתרצאורבני ומתזכויות
למגוריואזורעירובשימושי.
.6פתרוחניהתתקרקעימתחתלמבניציבורוהמרכזהלוגיסטי.
















עיקריהוראותהתכנית:
 .1שינוי ייעוד קרקע מ"דר קיימת" ל"מבני ומוסדות
ציבור"בתחו"שוקהכרמל"ו"שוקהבשר".
 .2שינוי ייעוד מ"דר מוצעת" לשימושי מעורבי:
"מגורי,מסחרותיירות"בדופהשוק.
 .3שינוי ייעוד קרקע מ"אזור לתכנו בעתיד" לשימושי
מעורבי":מגורי,מסחרותיירות"בדופהשוק.
 .4שינוי ייעוד קרקע מ"בניי ציבורי מיוחד" ל"מבני
ומוסדותציבור"בשוקהמערבי.
.5שינויי ייעודקרקעמ"בנייציבורימוצע:עבורשימושי
של "מסו תחבורה ציבורית" ל" :מבני ומוסדות ציבור",
"שטחציבוריפתוח"במסוהכרמלית,גהכובשי.
 .6שינוי ייעוד קרקע מ"מגורי "ל"מבני ומוסדות ציבור"
ביהרחובותהכובשיוהמשרחובכנפינשרי.
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 .7שינוי ייעוד מ"מלאכה  תעשיה זעירה" ל"מסחר
ומשרדי"ביהרחובותדניאלוהכרמלית.
.8קביעתהשימושיהמותריבכלייעודקרקע.
 .9קביעת הוראות הבנייה עבור המגרשי בכל היעודי
בנושאי הבאי ,או בחלק ,כנדרש :בינוי ,זכויות בניה,
קווי בניי ,גובה בנייני ומספר קומות ,צפיפות הבניה,
תכסית,זיקותהנאה.
.10התוויתדרכיחדשות.
 .11קביעת הוראות לעריכת איחוד וחלוקה במתחמי
המסומני לאיחוד וחלוקה ,בתכנית עתידית הנגזרת
מתכניתזו.
 .12קביעת תנאי למת היתרי בניה כולל דרישות
לתכניתעיצובעבורחלקימהתכנית.
 .13קביעת הוראות לפיתוח שטח ולמערכות תשתית
הכוללות :דרכי ,ביוב ניקוז ותיעול ,חשמל ומאור,
תקשורת,פינויאשפהוכו'.
.14קביעתהנחיותסביבתיותבנושאגגותירוקי,אנרגיה
מתחדשת,מינגר,טיפולבפסולתומיחזור.


















כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני.www.pnim.gov.il 
כלמעוניי בקרקע,בבנייאובכלפרטתכנוניאחרהרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכ כל הזכאי לכ על פי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעיתוני ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנו ולבניה מחוז
תל אביב ,דר בגי ,125 תל אביביפו  ,67012טלפו:
.03-7632586
קבלתקהלבוועדההמחוזיתבימיא',ג',ה'ביהשעות:
14:0011:00
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו
ולבניה תל אביב ,שד' ב גוריו ,68 תל אביביפו ,טלפו:
.03-5217162








התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989



מחוז:תלאביב,מרחבתכנומקומי:תלאביביפו
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'תא/3813/א/מח
שהתכנית:תוספתבניהליח"דברח'בורלא35













נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתברמהמפורטתמס'תא/3813/א/מח
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות








ילקוט הפרסומים  ,6486ז' בחשוון התשע"ג23.10.2012 ,

המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
תא 1435/
שינוי 
תא/ג 1/
שינוי 
תא/ג 
שינוי 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:תלאביביפו,רחוב:בורלאיהודה.35
גבולותהתכנית:
מגרשפינתיקייביהרחובותיהודהבורלאוהאוזנרדב

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:תלאביביפורחוב:רקנאטי.9,13,11,15,7,5

גבולותהתכנית:
המתחממוקברובע,1שכונתרמתאביבג'ותחוע"י
הרחובות:רחובאחימאירמצפוורחוברקנאטיממזרח.












גושיוחלקות:
גוש6628:חלקיחלקות.814:
גוש6628:חלקותבמלוא.819-815:



















מטרתהתכנית:
א .חידוש עירוני ושיפור תנאי המגורי הקיימי תו
השתלבותבמרקהקיי.
ב .התכנית מאפשרת פינוי של  96יחידות דיור והקמת
של198יחידותדיורחדשות.
ג .המתח כולל הקמת שלושה מגדלי מגורי בני 17
קומותמעלקומתקרקעכלאחדומעליהחדריוחללי
למתקניטכנייעלהגג.


גושיוחלקות:
גוש7221:חלקותבמלוא.17:








מטרתהתכנית:
הוספהבדיעבדשלחדריציאהלגגבשטחשל23מ"ר.








עיקריהוראותהתכנית:
הוספה בדיעבד של חדר יציאה לגג בשטח של  23מ"ר,
מעל קומה ששטחה פחות מ 80%מהקומה הטיפוסית
בבניי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 23/03/2012ובילקוט הפרסומי ,6403 התשע"ב ,עמ'
,3484בתארי.22/04/2012
התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
ולבניה מחוז תל אביב ,דר בגי 125 תל אביביפו
 67012טלפו .03-7632588 :וכ במשרדי הועדה
המקומית לתכנו ולבניה תל אביב ,שד' ב גוריו ,68 תל
אביביפו ,טלפו,03-5217162:וכלהמעוניי רשאילעיי
בה בימי ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il













מחוז:תלאביב,מרחבתכנומקומי:תלאביביפו
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'תא/3850/מח
שהתכנית:רמתאביבג'רח'רקאנטיהתחדשותעירונית



ילקוט הפרסומים  ,6486ז' בחשוון התשע"ג23.10.2012 ,

















נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתברמהמפורטתמס'תא/3850/מח
איחוד וחלוקה :תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד
וחלוקהבתכניתעתידיתהנגזרתמתכניתזו
היתריבנייה והרשאות :תכניתשמכוחה לאנית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
תא/828/ג 
שינוי 
תא 2031/
שינוי 
תמא/34/ב 4/
כפיפות 
תא/ע 1/
כפיפות 
תא/ג 1/
כפיפות 













עיקריהוראותהתכנית:
א.שינוייעודיקרקעממגוריג'1למגוריד'.
ב.קביעתתכליותושימושימותריבתחוהתכנית.
ג.קביעתהוראותבניהבתחוהתכנית:
 קביעת זכויות והוראות בניה להקמת  198יחידות
דיור22,356,מ"רעיקרי.
 קביעת מספר קומות מרבי לבינוי 17 קומות מעל
קומתקרקעומעליהחדרי וחללילמתקניטכניי
עלהגג.
קביעתהנחיותבינוי.
קביעתקוויבניהמזעריי.
ד .קביעת הוראות להכנת תכניות בינוי ופיתוח בתחו
התכנית.
ה .קביעת הוראות בדבר בנייני ,גדרות ומדרגות
להריסה.
ו.קביעתהוראותבדברתנועהוחניה.
ז.קביעתתנאילמתהיתרבניה.
ח.קביעתהוראותלהכנתתכניתלאיחודוחלוקה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 13/05/2011ובילקוט הפרסומי ,6233 התשע"א ,עמ'
,4067בתארי.08/05/2011
התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
ולבניה מחוז תל אביב ,דר בגי 125 תל אביביפו
 67012טלפו .03-7632588 :וכ במשרדי הועדה
המקומית לתכנו ולבניה תל אביב ,שד' ב גוריו ,68 תל
אביביפו ,טלפו,03-5217162:וכלהמעוניי רשאילעיי
בה בימי ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפני.www.pnim.gov.il 




















גילהאורו
יו"רהועדההמחוזית
לתכנוולבניהמחוזתלאביב
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המותר מ 6קומות ל 7קומות
 הגדלת מספר הקומות 
מעל מפלס הכניסה הקובעת לעד 25 קומות כולל קומת
הכניסהוהלובי.
קביעתשטחיעיקרייושטחישירותלשימושישוני.
קביעתהוראותבינויוקביעתתנאילמתהיתרבניה.
 איחוד וחלוקה ללא הסכמת כל הבעלי בחלק מתחו
התוכנית.




מחוזחיפה










מחוז:חיפה,מרחבתכנומקומי:חדרה
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמס'חד1498/
שהתכנית:נוי,גבעתאולגהמערב










נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנוולבניהחדרהמופקדת תכניתמתאר מקומיתמס'
חד1498/
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל
הבעליבכלתחוהתכנית/בחלקמתחוהתכנית
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
חד 762/
שינוי 
חד/762/א 
שינוי 
חד/762/י 
שינוי 
חד 850/
שינוי 
חד 947/
שינוי 
חד/450/ג 
שינוי 
חד/450/ה 
שינוי 
חד/מק/450/ו 
שינוי 
חד/450/ב 
שינוי 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב :חדרה ,ממערב לגבעת אולגה ,בי הרחובות
רחבעזאבי,משמרהי,ראשהנקרה.
קואורדינטהX: 189000
קואורדינטהY: 705250




















גושיוחלקות:
גוש10570:חלקותבמלוא.497:
גוש10570:חלקיחלקות.523,525:






התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989


מחוז:חיפה,מרחבתכנומקומי:חדרה
הודעהבדבראישורתכניתמפורטתברמהמפורטת
מס'חד1418/
שהתכנית:מרכזמסחריומשרדיממערבלדרמס'
4ומצפולפרויקט"שעריחדרה".

נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
ברמהמפורטתמס'חד1418/
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל
הבעליבכלתחוהתכנית/בחלקמתחוהתכנית
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
חד 1/
שינוי 
חד 19/
שינוי 
חד/450/ה 
שינוי 
תמא/34/ב 4/
כפיפות 
תמא 3/
אישורע"פתמ"א 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:חדרה.דרמס',4רח'קלז,רח'באראורה
















מטרתהתכנית:
שינוי ייעודממגורינופשד'וד' 1למגוריג',בהיקשל
כ600יח"ד,שטחציבוריפתוחשטחלמוסדציבוריומתק
הנדסי על מנת לאפשר את הקמתו של אזור מגורי
מיוחד.






עיקריהוראותהתכנית:
 שינוי ייעודשלמגרשי 482/4 482/1ממגורינופשד'
וד'1למגוריג'ושטחציבוריפתוחומוסדציבורי.
 שינוי ייעודממגורינופשד'למתקהנדסיבחלקממגרש
.482/1
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כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני.www.pnim.gov.il 
כלמעוניי בקרקע,בבנייאובכלפרטתכנוניאחרהרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכ כל הזכאי לכ על פי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעיתוני ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנו ולבניה מחוז
חיפה ,שד' הפלי" ,15 חיפה  ,33095טלפו:
 .04-8633455העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומיתלתכנוולבניהחדרה,הלליפה,9חדרה,38100
טלפו.04-6303113:

















גושיוחלקות:
גוש10054:חלקיחלקות.127:




ילקוט הפרסומים  ,6486ז' בחשוון התשע"ג23.10.2012 ,

גוש10036:חלקיחלקות.89:
גוש 10054 :חלקות במלוא,120 ,115 ,112-113 ,11 :
.126125
122גוש10054:חלקיחלקות.,117,114,109-110,22:








מטרתהתכנית:
הקמתמרכזמסחריומשרדיממערבלדרראשיתמס'.4




מספרהתכנית 
חד 765/
חד/450/ה 

סוגהיחס 
שינוי 
כפיפות 


השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:חדרהרחוב:הנשיאויצמ.32










עיקריהוראותהתכנית:
 שינוי ייעוד מאיזור מגורי מוכרז כחקלאי למסחר
ומשרדי בגובה  10קומות ובשטח של  12483מ"ר,
לדרכי,לשצ"פולשפ"פ.
מטרתהתכנית:
קביעתהוראותבניהובינוי.
החלפת שטחי הדדית בי אזור מגורי ומסחר לשטח
ציבוריפתוחבחלקה29בגוש,10036לצוריצירתגישה
 קביעת דרכי חדשות ,הרחבת דרכי קיימות וקביעת
למגרשפרטי.
גשרהולכירגלבהתאלתכניתכוללתלאיזור.
 איחודוחלוקהמחדשללאהסכמתהבעלילפיפרקג',
עיקריהוראותהתכנית:
סימז'לחוק.
 החלפתשטחיהדדיתבימע"רמגוריומסחרלשצ"פ

.
שינויקובניי

לצור יצירת נגישות מרחוב הנשיא למגרש מגורי
סימומבנילהריסה.
ומסחר.
קביעתזכותמעבר.
 קביעת הוראות לפיתוח השצ"פ ,בהתא לתכניות
המאושרות.
 הקלה בקו בניי מדר מס'  4לחניה עילית וחניה תת
קרקעית,בצפוהתכנית16מ'מגבולההמערביובדרו
קביעתהוראותבניה,בהתאלתכניותהמאושרות.

התכנית30מ'מגבולה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
בתארי
בעיתוני
פורסמה
התכנית
הודעה על הפקדת
 04/10/2011ובילקוט הפרסומי ,6317 התשע"ב ,עמ'
 26/02/2010ובילקוט הפרסומי ,6073 התש"ע ,עמ'
,482בתארי.10/11/2011
,2379בתארי.24/03/2010

התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
ולבניהמחוזחיפה,שדהפלי" 15חיפה 33095טלפו:
ולבניהמחוזחיפה,שדהפלי"15חיפה33095
 .04-8633455וכ במשרדי הועדה המקומית לתכנו
טלפו .04-8633455 :וכ במשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניהחדרה ,הלליפה  ,9חדרה  ,38100טלפו:ולבניה חדרה ,הלל יפה  9חדרה  38100טלפו04- :
 ,6303113וכל המעוניי רשאי לעיי בה בימי ובשעות
,04-6303113
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר האינטרנט
וכל המעוניי רשאי לעיי בה בימי ובשעות שהמשרדי
של משרד הפני. www.pnim.gov.il
האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד

הפני.www.pnim.gov.il 

מחוז:חיפה,מרחבתכנומקומי:חיפה
מחוז:חיפה,מרחבתכנומקומי:חדרה
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתמס'חפ/1141/כג2/
הודעהבדבראישורתכניתמפורטתברמהמפורטת
שהתכנית:איחודוחלוקהבהסכמתבעליושינוי
מס'חד1527/
ייעודמאתרלבנייציבורילאזורמגוריא'
החלפתשטחיהדדיתביאזורמגורי
שהתכנית:
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו

ומסחרלשטחציבוריפתוח
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
גושיוחלקות:
גוש10036:חלקותבמלוא.29:










































































נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
ברמהמפורטתמס'חד1527/
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
חד/מק/1001/ג 
שינוי 
חד 1001/
שינוי 






ילקוט הפרסומים  ,6486ז' בחשוון התשע"ג23.10.2012 ,

לתכנו ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה חיפה מופקדת תכנית מפורטת מס'
חפ/1141/כג2/
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
חפ/מק/229/י 2/
שינוי 
חפ/229/ה 
שינוי 
חפ 229/
שינוי 
חפ/1141/א 
שינוי 
חפ/229/י 5/
כפיפות 
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מספרהתכנית 
חפ/מק/1400/תט 
חפ/1141/ז 
חפ/229/ד 
חפ/מק/1400/גב 
חפ/מק/1400/יב 4/
חפ/מק/1400/יב 1/
חפ/1400/יב 
חפ/מק/1400/פמ 

סוגהיחס 
כפיפות 
כפיפות 
כפיפות 
כפיפות 
כפיפות 
כפיפות 
כפיפות 
כפיפות 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב :חיפה ,בי רחוב פינלנד  21לחיבור ע רחוב
נורבגיהבשכונתדניה,חיפה








גושיוחלקות:
גוש12257:חלקיחלקות.41:
גוש12257:חלקותבמלוא.338,39:
גוש12257:חלקיחלקות.356,246:










מטרתהתכנית:
תכנית איחוד וחלוקה בהסכמה לפי פרק ג' סימ ז' לחוק
ובמסגרתהשינוי ייעודהקרקעמאתרלבנייציבורילשצ"פ
ולאזורמגוריא'עפ"ימבא"תתוהתאמתזכויותהבניה,
גובה הבניי ,ושאר הוראות הבניה לחלקות המגורי
בסביבה.






עיקריהוראותהתכנית:
 שינוי ייעוד מאתר לבניי ציבורי לאזור מגורי א' לפי
מבא"תולשצ"פ.
 קביעת הוראות בניה בהתא להוראות הבניה לאזור
מגוריא'מיוחדעפ"יהתכניתחפ/1141/א.
 תוספת זכויות בניה  (6%)אשר נית לאשר במסגרת
הקלה.
 שינוי ייעוד הקרקע בחלק מחלקה  41מאתר לבניי
ציבוריללאאופימסחרילאזורמגוריא'עפ"ימבא"ת.












כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
מעונייבקרקע,בבנייאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת
עצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפיסעי
 100לחוק,רשאילהגישהתנגדותבתו 60ימיממועד
פרסומהשלההודעההמאוחרתביהפרסומיבעיתוני,
למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבניהמחוזחיפה,שד'
הפלי" ,15חיפה ,33095טלפו.04-8633455:העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו ולבניה
חיפה,ביאליק,3חיפה,טלפו.04-8356807:




התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989
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מחוז:חיפה,מרחבתכנומקומי:חיפה
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתברמהמפורטת
מס'חפ/1332/כ
שהתכנית":קסטרא"תוספתשימושיוזכויותבניה






נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה חיפה מופקדת תכנית מפורטת ברמה
מפורטתמס'חפ/1332/כ
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
חפ/1332/ג 
שינוי 
חפ/1400/שש 
שינוי 
ג 400/
שינוי 
חפ/2036/א 
שינוי 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב :חיפה רחוב :פלימ משה  ,8במבואותיה הדרומיי
שלחיפה.














גושיוחלקות:
גוש10733:חלקיחלקות.52:
גוש10735:חלקיחלקות.58,50,48,24:
גוש11359:חלקיחלקות.9-10:










מטרתהתכנית:
הקמתשנימבנילדיורמוגומשרדיתוקביעתזכויות
והוראותבניהותגבורזכויותבאתרקסטרא.






עיקריהוראותהתכנית:
חלוקתהמגרשהקיילשניתאישטחוקביעתיעוד:
תאשטח:1ביעודוהמאושראטרקציה תיירותיתמשולב
במסחר.
תא שטח  :2,3ב ייעוד מגורי מיוחד ומשרדי במקו
שטחחקלאי.
הסדרתאזורהכניסהלקסטרא.
קביעתהוראותוזכויותבניהבתאישטחמספר2ו.3
תוספתזכויותבניהבתאשטח.1
קביעתזיקתהנאהלמעברכלירכבבתאישטחמספר2ו.3
קביעתזיקתהנאהלמעברהולכירגלבתאישטחמספר
.1,2,3




















כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני.www.pnim.gov.il 
כלמעוניי בקרקע,בבנייאובכלפרטתכנוניאחרהרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכ כל הזכאי לכ על פי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי

ילקוט הפרסומים  ,6486ז' בחשוון התשע"ג23.10.2012 ,

 100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי ממועד
בעיתוני ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנו ולבניה מחוז
חיפה ,שד' הפלי" ,15 חיפה  ,33095טלפו:
פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי בעיתוני,
 .04-8633455העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
למשרדי הועדה המחוזית לתכנו ולבניה מחוז חיפה ,שד'
הפלי",15חיפה,33095טלפו.04-8633455:
מקומית לתכנו ולבניה חיפה ,ביאליק  ,3חיפה ,טלפו:
.04-8356807
העתק התנגדות יומצא למשרדי :ועדה מקומית לתכנו
ולבניהחיפה,ביאליק,3חיפה,טלפו.04-8356807:
התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
העובדות שעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר

וסדריעבודתו,(תשמ"ט.1989

מחוז:חיפה,מרחבתכנומקומי:חיפה
מחוז:חיפה,מרחבתכנומקומי:חיפה
הודעהבדברביטולהודעתהפקדתתכניתמפורטת
והודעהמתוקנתבדברהפקדתתכניתמפורטתמספר
הודעהבדברהכנתתכניתמתארמקומיתמס' 
חפ2271/
חפ/2185/א
שהתכנית:הוספתזכויותבנייהלייעודמסחרבקומת
שהתכנית:חלוקהחדשהבמורדותלינקולותלאהרו
הקרקעברציאהרורוזנפלד)19מסעדתנפטו(
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 77 לחוק התכנו
נמסרת בזאת הודעה על ביטול הודעת הפקדת תכנית
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר הכנת שינוי לתכנית
מפורטת מס' חפ 2271 /שפורסמה בעיתוני בתארי
מתאר מקומית תכנית מספר חפ /2185 /א  –חלוקה
 25/03/2011ובילקוט הפרסומי ,6131 התש"ע ,עמ'
חדשהבמורדותלינקולותלאהרו.
 ,4577בתארי .29/08/2010 וכי בהתא לסעי89 
תחוהתכנית:
לחוקהתכנווהבניה,תשכ"ה,1965–מופקדתבמשרדי
הועדה המחוזית לתכנו ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי
יישוב:חיפה.
הועדה המקומית לתכנו ולבניה חיפה תכנית מפורטת
על המורד המערבי של הכרמל מתחת לרח' הרופא ורח'
מספרחפ2271/
לינקולעדדרויינשלפרוייד,ובקטעמדרולדרפרוייד.
המתייחסתלתכניותהבאות:
גושיוחלקות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
גוש10683:חלקותבמלוא.22-3:
חפ/229/ד 
שינוי 
גוש10683:חלקיחלקות.2-1:
חפ/229/ה 1/
שינוי 
גוש 10684 :חלקות במלוא,40  27 ,21-23 ,19-18 :
חפ/229/ה 
שינוי 
.117-42
חפ 654/
שינוי 
גוש10684:חלקיחלקות.26,20,17,16-13:
חפ 107/
שינוי 

גוש10733:חלקיחלקות.47,30-27,25:
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
גוש10735:חלקיחלקות.53,24:
יישוב:חיפהרחוב:רציאהרו.19
גוש10789:חלקותבמלוא.156-121,11859:
רציאהרורוזנפלד,19בתגלי
גוש 10789:חלקיחלקות,119,58,25,18,10:גושי
בשלמות.10776,10732:
גושיוחלקות:
גוש10777:חלקותבמלוא.74-32,291:
גוש10929:חלקותבמלוא.12:
גוש10778:חלקותבמלוא.38-37:
גוש10929:חלקיחלקות.43:
גוש10788:חלקותבמלוא.8:
גוש11697:חלקיחלקות.12:
גוש10788:חלקיחלקות.15,2:
מטרתהתכנית:
גוש10789:חלקותבמלוא,31-26,24-21,19,9,6-5:
.57-36
שינויבקוהבנייעלמנתלהגדיראתתחוהשטחהמסחרי.
 תיגבור זכויות הבניה בקומת הקרקע במפלס הרחוב
מטרתהתכנית:
למטרותמסחר.
איחוד וחלוקה חדשה ללא הסכמת בעלי לפי
כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
פרק ג' סימ ז' לחוק התכנו והבניה לצור
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
הקמתשכונתמגוריבהיקשל3174יח"ד.
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il
הקצאת מגרשי בניה חדשי למגורי ,תכנו
הרואה
אחר
כל מעוניי בקרקע ,בבניי או בכל פרט תכנוני
מחדש של מערכת הדרכי בשכונה תו חיבור
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפיסעי
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למער הדרכי הקיי ,הקצאת שטחי ציבור:
אתרי לבניני ציבור ,שטחי ציבוריי פתוחי,
שבילי,מתקניהנדסייוכד'.
קביעתזכויותוהוראותבנייהופיתוח.
התכניתמהווהשינוילתכניותהבאות:
חפ–229/תכניתהמתארשלחיפה,אשר
פורסמהלמתתוקבע"ר422מיו.15.2.34
חפ/229/ה–קביעתאחוזיהבניההמותרי
במרחבהתכנושלהעירחיפהבאיזוריהמאושרי
לבנייהלמגוריפורסמהלמתתוקבי"פ3021מיו
.2.2.84
חפ/718/א–פיקוחעלפיתוחהבניהבאיזור
מגוריא'.פורסמהבי"פ1554מיו.25.9.69
חפ/1/ד–אחוזתהרברטסמואל,פורסמהבע"ר
1154מיו.18.12.41
חפ/1400/יב–מבניבמרווחי,פורסמהלמת
תוקבי"פ4402מיו.21.4.96
חפ/מק/1400/יב–1/מבניבמרווחי–
השלמה,פורסמהלמתתוקבי"פ4626מיו
.8.3.98
חפ/מק/1400/גב–גובהבנייניבאיזורי
מגורי,פורסמהלמתתוקבי"פ4896מיו
.26.6.00
חפ–1687/קטעמרחובד"רוינשלשינויתוואי,
פורסמהלמתתוקבי"פ2504מיו.11.1.97
חפ/מק/1400/יב–4/גגוני,פורסמהלמת
תוקבי"פ5293מיו.29.4.04
חפ/מק/1400/פמ–פרגולותמשולב,פורסמה
למתתוקבי"פ5501מיו.28.2.06
חפ/229/י–5/שטחישירות,עליותגג,מרתפי
וגזוזטראותבמבנימגוריבהתאמהלתקנות
חישובשטחיארציות,
פורסמהלמתתוקבי"פ6388מיו.7.3.12
חפ/1332/ג–ייעודקרקעוהוראותבינויבשטח
תיירותקייטונופש,פורסמהלמתתוקבי"פ
2754מיו.1.10.81
חפ/מק/1400/תט–תחנותטרנספורמציה
)השנאה(,פורסמהלמתתוקבי"פ4536מיו
.26.6.97
חפ–1400/תכניתמתארשלחיפה,פורסמה
להפקדהבי"פ2642מיו.3.7.80
בהתאלסעי78לחוק,במהלתקופתהכנת
התכנית,לאיאושרוהיתריבניהבתחוהתכנית
האמורהלמעטבתחודרכימאושרותדרמס'
11ודרפרויד/וינשל/פלימ.
תוקההודעהחצישנהמיופרסומהברשומות.


מחוז:חיפה,מרחבתכנומקומי:חיפה
הודעהבדבראישורתכניתמפורטתמס'חפ2087/
שהתכנית:הרחבתשכונתכבביר


















































נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
מס'חפ2087/
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
חפ/1400/יב 
שינוי 
חפ/מק/1400/יב 1/
שינוי 
חפ/1024/ד 
שינוי 
חפ/1024/ג 
שינוי 
חפ/1024/א 
שינוי 
חפ/מק/948/ב 1/
שינוי 
חפ/מק/948/ב 
שינוי 
חפ/מק/1400/גב 
שינוי 
חפ/229/ה 1/
שינוי 
חפ/229/ה 
שינוי 
חפ/229/ד 
שינוי 
חפ/718/א 
שינוי 
חפ 1989/
שינוי 
חפ/1595/א 
שינוי 
חפ 416/
שינוי 
חפ 317/
שינוי 
חפ 229/
שינוי 
חפ/948/א 
שינוי 
תמא 35/
כפיפות 
תמא 38/
כפיפות 
חפ/2087/ב 
כפיפות 
חפ/מק/1400/תט 
כפיפות 
תמא/34/ב 3/
כפיפות 
תמא/34/ב 4/
כפיפות 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב :חיפה.שכונתכבביר,רחובות:כבירי,רענ,רובה
אלמוהדי,גלאלאלדיעודה,עמיקישראל.










גושיוחלקות:
גוש10736:חלקיחלקות.1:
גוש10755:חלקותבמלוא.86-68:
גוש10755:חלקיחלקות.89:
גוש 10756 :חלקי חלקות,25 ,23 ,21 ,19 ,16-12 ,2 :
.30-29,27
גוש10757:חלקיחלקות.18-17,13,8,21:
גוש11726:חלקותבמלוא.34-33,31,2520,181:
גוש11726:חלקיחלקות.32:
גוש11727:חלקותבמלוא.31-24,221:
גוש11728:חלקותבמלוא.24,101:
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גוש11728:חלקיחלקות.2322:
גוש11729:חלקותבמלוא.17-1:
גוש12135:חלקותבמלוא.3-2:
גוש12135:חלקיחלקות.18,16,135,1:
גוש12136:חלקותבמלוא.261:
גוש 10755 :חלקות במלוא,54 49 ,43 ,40 ,18 16 :
.102,99,9590
גוש 10755:חלקיחלקות,48-44,4241,3936,32:
.97,87
















מטרתהתכנית:
א.תגבורשטחבניהעיקריבשכונתכבבירל 95% תו
קביעתהוראותבנייהחניהופיתוחלצורהרחבתהדירות
הקיימות,מתאפשרותלהסדרתהבנייההקיימתותוספת
יח"דבמגרשיהקיימיכאשרסה"כיהיובשכונהכ900
יח"ד.
ב.התוויתכבישמחברבישכונתכבבירלרח'מגורשיספרד.








הסדרת גישה בטיחותית ברכב לאתר הבריכה ואפשרות
להקמתבריכתמינוספתחדשהבעתיד.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 11/03/2011ובילקוט הפרסומי ,6222 התשע"א ,עמ'
,3584בתארי.10/04/2011
התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי" ,15 חיפה ,33095
טלפו .04-8633455 :וכ במשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה חיפה ,ביאליק  ,3חיפה ,טלפו04- :
 ,8356807וכל המעוניי רשאי לעיי בה בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר האינטרנט
של משרד הפני. www.pnim.gov.il


מחוז:חיפה,מרחבתכנומקומי:קריות
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתמס'ק/374/א
שהתכנית:מסחרומשרדיבשד'גוש92קריתמוצקי

נמסרתבזההודעה,בהתאלסעי 89לחוקהתכנווהבניה,
התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנו ולבניה
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנו ולבניה קריות
מופקדתתכניתמפורטתמס'ק/374/א
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ק 131/
שינוי 
ק 374/
שינוי 
ק 130/
שינוי 
תמא 38/
כפיפות 
ק/316/ח 
כפיפות 
תמא/34/ב 4/
כפיפות 
ק/130/א 
כפיפות 












עיקריהוראותהתכנית:
שינויסיווגמגרשיהבניהמאיזורמגוריא'עלפיתכניות
מאושרות לאיזור מגורי ב' על פי מבא"ת אשר בו שטח
הבניה העיקרי הוא  95%משטח המגרשי נטו )לאחר
הפרשות להרחבת הדרכי (וכ ,קביעת הוראות בנייה
חניה ופיתוח לצור הרחבת הדירות הקיימות ותוספת
יח"דבמגרשיהקיימי.
 התווית דר גישה חדשה נוספת לשכונה מכוו מערב,
תו שינוי ייעוד הקרקע לדר ומת הוראות לפיתוח נופי
שלהדר.
 שינוי ייעודשלחלקמשטחציבוריפתוחהנמצאמתחת
לג המשחקי שמול המסגד )חלקה  86בגוש (10755
לאתרלמבניציבורלשימושחינו,רווחהוקהילה.
קביעתהוראותלהסדרתבנייהקיימת.
הסדרתשימושיקרקעקיימיתושינויסיווגהקרקעבהתא
לשימושי הקיימי בפועל :שינוי יעודה של חלקה  14בגוש
 11729משטח פרטי פתוח לאיזור מגורי ב' ) 2על פי
מבא"ת(ואשרעליהקייבניימגורישנבנהבהתא
להחלטתועדהמחוזיתמשנת.1962
 הקצאת חטיבת קרקע בסמיכות לצומת הרחובות מור
ולבונה )ככר קיימת( לשטח ציבורי פתוח שישמש כפארק
שכונתי.
 הסדרתרוחבדרכיקיימותבתחוהתכניתעפ"ימצב
קייבפועלובתותחוהרוחבשל13מ'עפ"יהוראות
תכניתחפ229/ד'וכ,קביעתהסדריתנועהוחניהחדשי
בתחוהתכניתובסביבתה.
 ביטול הגבלת בניה בחלקה  80בגוש  10755ועל חלק
מחלקה  8בגוש ) 10757בקצה רח' רבוה( אשר בגינה,
נדרשלאחד
את השטחי הנ"ל למגרש בנייה אחד בגודל ובצורה
כמאושרבתכניתחפ.317/
 שינוי יעודה של חלק מחלקה  1בגוש  12135משטח
שמורתטבעלשטחלמתקניהנדסייאשרעליהקיימת
בריכתמי,
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השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:קריתמוצקירחוב:שדגושמשה.92
קואורדינטהX: 207367207204
קואורדינטהY: 748743748625










גושיוחלקות:
גוש10428:חלקיחלקות.278,7,5:
גוש11564:חלקיחלקות.174,171,164,85:








מטרתהתכנית:
הקמתמבנהלמסחרומשרדיבשד'גושפינתשד'ויצמ
בקריתמוצקי.






עיקריהוראותהתכנית:
 שינוי ייעודקרקעמאתרלמוסדציבורילייעודשלמסחר
ומשרדי.




467

גוש 11009:חלקותבמלוא,90 85,83  68,33 23:
קביעת 2חלופותבינויופרוטזכויותוהוראותהבניהלכל
.111-110,94,92
חלופה.
גוש11009:חלקיחלקות.9795:
הרחבתקטעשלדרלהסדרתתוואיקיי.
גוש11010:חלקותבמלוא,4341,3723,1513:
קביעתהנחיותמיוחדותלסטוויבחזיתהמבנה.
,124119,11799,97,8973,7164,5949
כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
,188  169 ,165  154 ,152  136 ,134  126
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
.209196,194190
האינטרנט של משרד הפני.www.pnim.gov.i 
גוש11010:חלקיחלקות.1716:
כלמעוניי בקרקע,בבניי אובכלפרטתכנוניאחרהרואה
גוש11012:חלקותבמלוא91,89,8746,4224:
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכ כל הזכאי לכ על פי
.115113,108107,100,9897,94
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
גוש11012:חלקיחלקות.99,9695:
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעיתוני ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנו ולבניה מחוז
גוש 11014:חלקותבמלוא,69  66,64  58,55  2:
חיפה ,שד' הפלי" ,15 חיפה  ,33095טלפו:
96,9488,86,8482,8079,7774,72
71
.04-8633455
.153,151149,144,141,137110,108
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו
גוש11014:חלקיחלקות.152:
ולבניה קריות ,הגדוד העברי  ,4קרית מוצקי,26114 
גוש11017:חלקותבמלוא,7654,5139,3526:
טלפו04-8715291:
131,127117,108106,103,10198,96,85
.253251,151149,133
התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
גוש11017:חלקיחלקות.105,102:
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
גוש11018:חלקותבמלוא,4237,2220,1815:
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
.9290,7978,6463,61,5251
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989
גוש11018:חלקיחלקות.33:

גוש 11019 :חלקות במלוא,90 ,88 ,86 ,84 ,82 ,80 :
.150149,136132,129103,101,98,96,94
מחוז:חיפה,מרחבתכנומקומי:קריתאתא
גוש11019:חלקיחלקות,93,89,87,85,83,81,79:
הודעהבדברדחייתתכניתמפורטתמס'כ/150/ט
.151,130,10099,97,95
שהתכנית:שינוישטחישירותבשכונותהמרכז
גוש 11020:חלקותבמלוא,68,66,64,62,59  48:
התכנו
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק
.9883,81,79,77,75,72,70
מפורטת
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר דחיית תכנית
גוש 11020 :חלקי חלקות,74 ,61 ,47  45 ,20  15 :
מס' כ/150/טשהודעהעלדברהפקדתה פורס בילקוט
.10199,82,80,78,76
הפרסומי ,5850 התשס"ח ,עמ'  ,4782בתארי
גוש 11021:חלקותבמלוא,45  42,38  14,9  1 :
.17/09/2008
.5049
המתייחסתלתכניותהבאות:
גוש11021:חלקיחלקות.4140:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
גוש 11022:חלקותבמלוא 37,35,33  18,16  3:


ח
/
150
/
כ
שינוי 
.7549,4643,41,39

גוש11022:חלקיחלקות.4847,42:
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
גוש11024:חלקותבמלוא.86,8479,671:
יישוב:קריתאתא.שכונתהמרכז
גוש11024:חלקיחלקות.87:
גושיוחלקות:
גוש 11025:חלקותבמלוא,38  37,35  27,18  1:
.50,48,46,4442
גושיבשלמות.11023,11016,11015,11013,11011:
גוש11025:חלקיחלקות.45,39:
גוש 10232 :חלקות במלוא,101-100 ,97-96 ,88-85 :
.221,219
גוש11027:חלקותבמלוא.7048,4645,4338:
גוש 10232:חלקיחלקות110-,106-105,84-83,35:
גוש 11027 :חלקי חלקות,31 ,22  21 ,17 ,13  10 :
,223 ,217 ,215 ,213 ,211 ,117 ,114-113 ,109
.3634
.273,255
גוש 11048:חלקותבמלוא,21  17,15  11,5  4 :
גוש10256:חלקיחלקות.353,351:
.4535
גוש11007:חלקיחלקות.49,4544,3:
גוש 11048 :חלקי חלקות,34 ,22 ,16 ,10 ,7 ,2  1 :
.46
גוש11008:חלקותבמלוא.110,8717:
גוש 11049:חלקותבמלוא,43  30,20  12,10  1:
גוש11008:חלקיחלקות.111,109107,5-4:
.91,8987,8065,5247
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גוש11049:חלקיחלקות.46,11:
גוש11050:חלקותבמלוא.104103,7165:
גוש11050:חלקיחלקות.102,99,64:
גוש 11051:חלקותבמלוא,28  22,14  11,9  1 :
.102101,9894,8578,4436,34,3230
גוש11051:חלקיחלקות.15,10:
גוש11052:חלקותבמלוא.4036:
גוש11052:חלקיחלקות.78:

מטרתהתכנית:
הסדרתשטחישירותבתחוהתכניתביעודיב,1ב,2ג2
עפ"יתכניתכ150/ח'.




















גושיוחלקות:
גוש11139:חלקיחלקות.17,9:
גוש11142:חלקיחלקות.16:
גוש11143:חלקיחלקות.25:










מטרתהתכנית:
הסדרתמערכתהדרכיבמרכזהישוב.






עיקריהוראותהתכנית:
.1הסדרתמערכתהדרכיוקוויהבנייבמרכזהישובתו
הסטתקטעשעברבסמולביתהמגורי.
.2הותרתהוראותוזכויותהבניהבנחלהבהתאלתכנית
מאושרת,מס'זב/92/א',ללאשינוי.








עיקריהוראותהתכנית:
תוספת בשטחי שרות ביעודי המגורי :ב ,1ב 2וג2
ובכפולהוראותהמפורטותלהל:
במבני הכוללי קומת עמ'י מפולשת הקיימת בהיתר
טראישורתכניתכ150/ח'.
לאתינתאפשרותלנצלשטחיאלולמטרותאחרותאלא
רקלקומתעמ'ימפולשתקיימת.
התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי" ,15 חיפה ,33095
טלפו04-8633455:
וכ במשרדי הועדה המקומית לתכנו ולבניה קרית אתא,
קריתאתא28100טלפו04-8478420:














כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il






כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
מעונייבקרקע,בבנייאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת
עצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפיסעי
 100לחוק,רשאילהגישהתנגדותבתו 60ימיממועד
פרסומהשלההודעההמאוחרת ביהפרסומיבעיתוני,
למשרדי הועדה המחוזית לתכנו ולבניה מחוז חיפה ,שד
הפלי" 15 חיפה  33095טלפו .04-8633455 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו ולבניה
זבולו,כפרהמכבי30030טלפו04-8478105:




התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989






מחוז:חיפה,מרחבתכנומקומי:זבולו
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתברמהמפורטת
מס'זב/228/א
שהתכנית:שינויתוואידרבחלקה1בגוש11143
כפרחסידי

מחוז:חיפה,מרחבתכנומקומי:זבולו
הודעהבדבראישורתכניתמפורטתברמהמפורטת
מס'זב/140/ב
שהתכנית:שירותירכביגור










נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה זבולו מופקדת תכנית מפורטת ברמה
מפורטתמס'זב/228/א
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
זב/92/א 
שינוי 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:כפרחסידיא'רחוב:הפועלהמזרחי.
באזורמרכזהכפר,בפינתרח'הפעלהמזרחיורח'גיבורי
התהילה.
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נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
ברמהמפורטתמס'זב/140/ב
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
זב 140/
שינוי 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:יגור.














גושיוחלקות:
גוש11383:חלקיחלקות.6:
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מטרתהתכנית:
 פיתוח שירותי רכב משלימי בתחו תחנת תידלוק
קיימתמדרגהג',בסמולקיבויגור.
התכניתכוללת:
הגדרתשטחיבנייהלשירותירכב.
קביעת הוראות לבינוי ולפיתוח השטח והסדרי תנועה,
וקביעתתנאילביצועהתכנית.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 24/05/2002ובילקוט הפרסומי ,5083 התשס"ב ,עמ'
,2675בתארי.11/06/2002

התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
ולבניהמחוזחיפה,שדהפלי" 15חיפה 33095טלפו:
 .04-8633455וכ במשרדי הועדה המקומית לתכנו
ולבניהזבולו ,כפרהמכבי 30030טלפו,04-8478105:
וכל המעוניי רשאי לעיי בה בימי ובשעות שהמשרדי
האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד
הפני. www.pnim.gov.il


















האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
מעונייבקרקע,בבנייאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת
עצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפיסעי
 100לחוק,רשאילהגישהתנגדותבתו 60ימיממועד
פרסומהשלההודעההמאוחרתביהפרסומיבעיתוני,
למשרדי הועדה המחוזית לתכנו ולבניה מחוז חיפה ,שד
הפלי" 15 חיפה  33095טלפו .04-8633455 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו ולבניה
עירו,עארהערערה30025טלפו04-6351789:




התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989


מחוז:חיפה,מרחבתכנומקומי:עירו
הודעהבדבראישורתכניתמפורטתברמהמפורטת
מס'ענ340/
שהתכנית":שכונתאלשרפה"אואלפח











מחוז:חיפה,מרחבתכנומקומי:עירו
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתברמהמפורטת
מס'ענ1225/
שהתכנית:שינויייעודקרקעחקלאיתלמגוריא'
ושטחציבוריפתוחלמגוריא'










נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה עירו מופקדת תכנית מפורטת ברמה
מפורטתמס'ענ1225/
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ענ 962/
שינוי 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:מעלהעירו,בכניסהלכפרסאל.














גושיוחלקות:
גוש20718:חלקותבמלוא.4948,45,4341,39:






מטרתהתכנית:
הגדלתשטחיבניה.













עיקריהוראותהתכנית:
שינויייעודקרקעחקלאיתלמגורי.
שינויייעודשטחציבוריפתוחלמגורי.
הקטנתשטחציבורי.









גושיוחלקות:
גוש20310:חלקותבמלוא.16:
גוש20310:חלקיחלקות,38,2019,17,1514,7:
.41
גוש20311:חלקיחלקות.47,2320:








כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
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נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
מס'ענ340/
איחוד וחלוקה :תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד
וחלוקהבתכניתעתידיתהנגזרתמתכניתזו
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאותבחלקמתחוהתכנית
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ענ 251/
שינוי 
ענ 387/
שינוי 
ענ 596/
שינוי 
ענ 595/
שינוי 
ענ 114/
שינוי 
ענ 505/
שינוי 
ענ 652/
שינוי 
ענ 193/
שינוי 
ג 400/
שינוי 
ענ 398/
שינוי 
חפאג 470/
שינוי 
ענ 749/
שינוי 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב :או אלפח .שכונת אלשורפה בחלקה הצפו
מזרחישלאואלפחסמולכבישהפטרולי.
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גוש 20341 :חלקות במלוא 105 ,102  88 ,57  1 :
.111109,106
גוש20341:חלקיחלקות 103,87 86,74 72,58:
.108107,104
גוש20342:חלקותבמלוא.23,1918,71:
גוש20342:חלקיחלקות.8:
גוש20345:חלקותבמלוא.129126,12146:
גוש20345:חלקיחלקות.122:
גוש 20411:חלקותבמלוא,66  59,57  54,52  1:
.8169
גוש20411:חלקיחלקות.6867,58,53:
גוש20412:חלקותבמלוא.78:
גוש20412:חלקיחלקות.79,77,73:
גוש20413:חלקותבמלוא.77,7574,3723:
גוש20413:חלקיחלקות.7978,4039,22:
גוש20414:חלקותבמלוא.4540,381:
גוש20414:חלקיחלקות.39:
גוש20415:חלקותבמלוא.10,81:
גוש20415:חלקיחלקות.11,9:
גוש20416:חלקותבמלוא.2826:
גוש20416:חלקיחלקות.56,4241,30,2524:
גוש20418:חלקותבמלוא.3332,2826,191:
גוש20418:חלקיחלקות.3129,2524,2220:
גוש20433:חלקותבמלוא.16:
גוש20433:חלקיחלקות.22,42:
גוש20434:חלקיחלקות.41:

מטרתהתכנית:
תכנו הקטע האורבני המותח בקו כחול בתשריט ,קטע
שבחלקו חופ לשטח הבנוי של העיר ,ושינוי ייעוד של
חלקמהקרקעשבתחוהתכניתמקרקעחקלאיתליעודי
שלהל:
א.מגורי.
ב.שטחילמבניציבור.
ג .שטחי ציבוריי פתוחי והסדרת מאגר צירי עבור
הולכירגל.
ד.תכנומחדששלמערכתהדרכיבחלקהבנויוהתווית
דרכיודרכיגישהחדשי.
ה.קביעתמתחמילאיחודוחלוקהחדשה.
































































עיקריהוראותהתכנית:
קביעתזכויותבניהקביעתצפיפות,מרווחיבניה,גובה
בניני.
הסדרתפתרונותתחבורהלקטעיהבנוייוהחדשי.
קביעתהנחיותבינויועיצובאדריכלי.
קביעתמתחמילאיחודוחלוקהללאהסכמתהבעלי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 28/11/2008ובילקוט הפרסומי ,5883 התשס"ט ,עמ'
,1188בתארי.17/12/2008












ילקוט הפרסומים  ,6486ז' בחשוון התשע"ג23.10.2012 ,

התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
ולבניהמחוזחיפה,שדהפלי" 15חיפה,33095טלפו:
 .04-8633455וכ במשרדי הועדה המקומית לתכנו
ולבניה עירו ,עארה ערערה  30025טלפו:
 ,04-6351789וכל המעוניי רשאי לעיי בה בימי
ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il


מחוז:חיפה,מרחבתכנומקומי:שומרו
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתברמהמפורטת
מס'ש/1466/א
שהתכנית:הרחבתקריתחינוזכרויעקב






נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה שומרו מופקדת תכנית מפורטת ברמה
מפורטתמס'ש/1466/א
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ש 11/
שינוי 
ש/מק/618/ב 
שינוי 
ש 1114/
כפיפות 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:זכרויעקב.














גושיוחלקות:
גוש11307:חלקיחלקות.3230,19,16:






מטרתהתכנית:
הרחבת שטח למבני ומוסדות ציבור לצור הקמת בי"ס
ממלכתידתיבזכרויעקב.






עיקריהוראותהתכנית:
שינוי ייעודקרקעמשמורתטבעלשטחלמבניומוסדות
ציבור.
 קביעת תכליות ושימושי,הגדרתזכויותבניה והוראות
בניה,הוראותלפיתוחומתהיתרי.
קביעתהנגישותאלהשטח.










כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
מעונייבקרקע,בבנייאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת
עצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפיסעי
 100לחוק,רשאילהגישהתנגדותבתו 60ימיממועד
פרסומהשלההודעההמאוחרתביהפרסומיבעיתוני,
למשרדי הועדה המחוזית לתכנו ולבניה מחוז חיפה ,שד
הפלי" 15 חיפה  33095טלפו .04-8633455 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו ולבניה
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שומרו ,המיסדי 54 זכרו יעקב  30950טלפו 100:לחוק,רשאילהגישהתנגדותבתו 60ימיממועד
פרסומהשלההודעההמאוחרתביהפרסומיבעיתוני,
04-6305522
למשרדי.העתקההתנגדותיומצאלמשרדיועדהמקומית
התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
לתכנוולבניהשומרו,המיסדי54זכרויעקב30950
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
טלפו04-6305522:
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את

העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה  )
סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
מחוז:חיפה,מרחבתכנומקומי:שומרו
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989

הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתמס'353-

0074138
מחוז:חיפה,מרחבתכנומקומי:שומרו
שהתכנית:מסחרומגוריברחובהלליפהבזכרויעקב
הודעהבדבראישורתכניתמפורטתברמהמפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
מס'ש1428/
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי ובמשרדי הועדה
שהתכנית:שינויייעודלמגוריואב"צבחלקה129
המקומית לתכנוולבניהשומרומופקדתתכניתמפורטת
מס'353-0074138
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
ברמהמפורטתמס'ש1428/
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתריאוהרשאות
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
המתייחסתלתכניותהבאות:
היתריאוהרשאות
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
המתייחסתלתכניותהבאות:
ש/105/א 
שינוי 
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ש/מק 1120/
שינוי 

ש 356/
שינוי 

:

השטחיהכלוליבתכניתומקומ
ש 730/
כפיפות 
יישוב:זכרויעקב.
ש/מק 1076/
כפיפות 

שטחהנמצאבפינתהרחובותהלליפהודרשרהבזכרו
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יעקב
יישוב:ג'סראזרקא.
קואורדינטהX: 196350
שכונהצפונית
קואורדינטהY: 719225





































































גושיוחלקות:
מוסדר:
גוש11308:חלקותבמלוא.82,55,54:
גוש11308:חלקיחלקות.237:

גושיוחלקות:
גוש10398:חלקותבמלוא.129:








מטרתהתכנית:
ייעודשטחינוספיבחלקהלמגוריואב"צ.









מטרתהתכנית:
לאפשר הקמת מבנה מגורי מעל קומה מסחרית ברחוב
הלליפהבזכרויעקב,ולקבועחניהציבורית.








עיקריהוראותהתכנית:
שינויייעודמשטחציבוריפתוחלשטחמגוריב'.1
שינויייעודמשטחציבוריפתוחלשבילשרות.
שינויייעודמשטחמגוריא'לשטחלבנייניציבור.
קביעתהוראותבניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 20/11/2011ובילקוט הפרסומי ,6314 התשע"ב ,עמ'
,354בתארי.03/11/2011
התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
ולבניהמחוזחיפה,שדהפלי" 15חיפה 33095טלפו:
 .04-8633455וכ במשרדי הועדה המקומית לתכנו
ולבניה שומרו ,המיסדי 54 זכרו יעקב  30950טלפו:
 ,04-6305522וכל המעוניי רשאי לעיי בה בימי








עיקריהוראותהתכנית:
א.שינויייעודקרקעמשטחמסחרילאזורמגוריומסחר.
ב.שינויייעודקרקעמשטחציבוריפתוחלחניה.
ג.קביעתתכליותושימושי,הגדרתזכויותבניהוהוראות
בניה,הוראותלפיתוחומתהיתרי.










כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
מעונייבקרקע,בבנייאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת
עצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפיסעי
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ילקוט הפרסומים  ,6486ז' בחשוון התשע"ג23.10.2012 ,

מחוז:מרכז,מרחבתכנומקומי:פתחתקוה
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמספר
:פת52/1216/
שהתכנית:צמודיקרקעמייזנר

ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפני.www.pnim.gov.il 







יוסמשלב
יו"רהועדההמחוזית
לתכנוולבניהמחוזחיפה













מחוזהמרכז







מחוז:מרכז,מרחבתכנומקומי:נתניה
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתמס'
נת11/16/537/
שהתכנית:שינויבהנחיותתנועהבמגרשי408
ו402שכ'אגמינתניה






נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתמס'נת11/16/537/
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
נת 7/400/
שינוי 
נת/16/537/א 
שינוי 




השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:נתניה,שכונתאגמינתניה

גושיוחלקות:
גוש7941:חלקיחלקות.117:
גוש9216:חלקותבמלוא.3635:

נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנוולבניהפתחתקוהמופקדתתכניתמתארמקומית
מס'פת52/1216/
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
פת/במ 16/1216/
שינוי 
פת 2000/
שינוי 
פת 25/2000/
כפיפות 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:פתחתקוהרחוב:מייזנר.
במערבובצפו:מבניצמודיקרקעשלשכונתנווהעוז.
ממזרחרחובמייזנר.מדרורח'העצמאות.
שכונה:כפרגני,נוהעוז.














גושיוחלקות:
גוש6712:חלקיחלקות.546544:






מטרתהתכנית:
איחוד וחלוקת מגרשי ,לצור הקמת  2מבני מגורי דו
משפחתיי ,צמודי קרקע במקו זכויות בניה של אזור
מגוריב'.
שינוייייעודמדרלשטחציבוריפתוח.




















עיקריהוראותהתכנית:
.1איחודוחלוקתמגרשיבהסכמה.
.2ביטולדר.
.3הגדלתשטחציבוריפתוח.
.4קביעתשטחמגרשלייעודמגוריב.
 .5קביעת מספר יח"ד ובינוי 2 ,מבני דו משפחתיי
צמודיקרקע.

כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
מעונייבקרקע,בבנייאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת
עצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפיסעי
 100לחוק,רשאילהגישהתנגדותבתו 60ימיממועד
פרסומהשלההודעההמאוחרתביהפרסומיבעיתוני,
למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבניהמחוזהמרכז,שד
הרצל  91רמלה  72430טלפו .08-9788409 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו ולבניה
פתחתקוה,העליההשניה1פתחתקוה49100




מטרתהתכנית:
ביטול חניות תת קרקעיות במגרש  , 408תוספת כניסות
לחניותמדר31שכונתאגמינתניה.






עיקריהוראותהתכנית:
 .1ביטול הנחיה בדבר חניות תת קרקעיות במגרש 408
שבתוכניתנת/16/537/א.
 .2תוספת כניסות ויציאות מדר שמספרה  .31סה"כ 5
כניסותויציאות.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 18/03/2011ובילקוט הפרסומי ,6238 התשע"א ,עמ'
,4257בתארי.19/05/2011
התכנית האמורה נמצאת במשרדי  .וכ במשרדי הועדה
המקומית לתכנו ולבניה נתניה ,הצור 6 נתניה 42439
טלפו,09-8603170:וכלהמעוניי רשאילעייבהבימי
ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il





















ילקוט הפרסומים  ,6486ז' בחשוון התשע"ג23.10.2012 ,

















התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
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והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989








מחוז:מרכז,מרחבתכנומקומי:רעננה
הודעהבדברדחייתתכניתמתארמקומיתמס'רע2016/
שהתכנית:זוגותצעיריברח'בורלא

הרחבתרח'בורלא.
קביעתהנחיותסביבתיות.

קביעת מנגנו למעקב ובקרה אחר יישו תכנית זו
כתכניתלדיורבהישגיד.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנו
ולבניה מחוז המרכז ,שד הרצל  91רמלה  72430טלפו:
 08-9788409וכ במשרדי הועדה המקומית לתכנו ולבניה
רעננה,השוק6רעננה43604טלפו09-7610516:














נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר דחיית תכנית מתאר
מקומית מס' רע 2016 /שהודעה על דבר הפקדתה
פורסמה בעיתוני בתארי 25/06/2010 ובילקוט
הפרסומי ,6116 התש"ע ,עמ'  ,4230בתארי
.05/08/2010
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
רע/במ 2003/
שינוי 
רע 2000/
שינוי 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:רעננהרחוב:הנשיאי.
יישוב:רעננהרחוב:ויצמ.
יישוב:רעננהרחוב:בורלאיהודה.
יישוב:רעננהרחוב:מגדל.
מדרו לדר ויצמ ,ממערב לרח' מגדל ,ממזרח לרחוב
הנשיאיומצפולרחובבורלא

גושיוחלקות:
גוש7654:חלקותבמלוא.472,465:

מטרתהתכנית:
קביעתאזורמגוריג'.
קביעתבינויוזכויותבניה.
קביעתשטחיציבור.
הרחבתדר.
תכנית לדיור בהישג יד לפי סעי 14.4.2 להוראות
תמ"א35/






כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il






מחוז:מרכז,מרחבתכנומקומי:דרוהשרו
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמספר
:שד/36/10/290/א
שהתכנית:תוספתזכויותבניהלמגורירולס,
רמותהשבי.











































עיקריהוראותהתכנית:
שינוי ייעודקרקעמשטחבנייציבוריושטחציבוריפתוח,
לשטח למגורי ,לשטח ציבורי פתוח ,והרחבת דר
קיימת.
קביעתהשימושיהמותריבכליעוד.
קביעתאזורמגוריג'.
קביעתהוראותבנייה:
קביעתצפיפותבנייה.
קביעתמרווחיבנייה.
קביעתגובהבנייני.
הנחיותבינוי.
הנחיותלעיצובאדריכליופיתוחהמתחמי.
קביעתשטחציבוריפתוח.






















474





נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנוולבניהדרוהשרומופקדתתכניתמתארמקומית
מס'שד/36/10/290/א
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
הר/10/290/יא 
שינוי 
הר 10/290/
כפיפות 
הר/10/290/ד 
כפיפות 
הר/10/290/ה 
כפיפות 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:רמותהשבירחוב:הברושי.23

גושיוחלקות:
גוש6452:חלקיחלקות.65:

מגרשי:
10בהתאלתכניתהר/10/290/יא






















מטרתהתכנית:
תוספת זכויות בנייה ל 2 יח"ד בתחו התכנית ,בגוש
6452חלקמחלקה65ביישוברמותהשבי.






עיקריהוראותהתכנית:
א.תוספתזכויותהבניהלכליח"דמעללקרקעב40מ"ר
שטח עיקרי ,כ שס השטח העיקרי מעל הקרקע לכל
יח"ד יהיה  250מ"ר ,ותוספת של  50מ"ר שטח עיקרי
מתחת לפני הקרקע .סה"כ  300מ"ר שטח עיקרי לכל
יחידתדיור.
ב .שטחי השירות מעל לקרקע יעמדו על  62מ"ר ,לכל
יחידתדיור.








ילקוט הפרסומים  ,6486ז' בחשוון התשע"ג23.10.2012 ,

כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
מעונייבקרקע,בבנייאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת
עצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפיסעי
 100לחוק,רשאילהגישהתנגדותבתו 60ימיממועד
פרסומהשלההודעההמאוחרתביהפרסומיבעיתוני,
למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבניהמחוזהמרכז,שד'
הרצל91רמלה72430טלפו.08-9788409:
העתקההתנגדותיומצאלמשרדיועדהמקומיתלתכנוולבניה
דרוהשרו,נוהירק45100טלפו03-9000500:




כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il
כלמעונייבקרקע,בבנייאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת
עצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפיסעי100
לחוק,רשאילהגישהתנגדותבתו 60ימיממועדפרסומה
של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי בעיתוני ,למשרדי:
הועדה המחוזית לתכנו ולבניה מחוז המרכז ,שד הרצל 91
רמלה72430טלפו08-9788409:
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי :ועדה מקומית לתכנו
ולבניהדרוהשרו,נוהירק45100טלפו03-9000500:






התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989





התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989





מחוז:מרכז,מרחבתכנומקומי:דרוהשרו
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמס'
שד/18/1000/א/ב
שהתכנית:הגדלתשטחמתחהמועצההאזורית
"דרוהשרו"

מחוז:מרכז,מרחבתכנומקומי:חבלמודיעי
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתמס'
חמ28/401/
שהתכנית:מחצבתמודיעי













נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנוולבניהמחוזהמרכז
ובמשרדיהועדההמקומיתלתכנוולבניהדרוהשרו
מופקדתתכניתמתארמקומיתמס'שד/18/1000/א/ב
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
משמ 100/
שינוי 
שד 1/60/
שינוי 
שד 1000/
כפיפות 
שד 12/1000/
כפיפות 
שד/מק 13/1000/
כפיפות 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:נוהירק.
















גושיוחלקות:
גוש6822:חלקיחלקות.28:

נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתמס'חמ28/401/
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
גז 8/401/
שינוי 
תמא 14/
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
הקרקענמצאתבמחצבתמודיעימזרחיתלכביש.6








גושיוחלקות:
גוש5524:חלקיחלקות.3:
גוש5525:חלקיחלקות.1:
גוש5674:חלקיחלקות.5,32:
גוש5677:חלקיחלקות.3:

מטרתהתכנית:
קביעתמפלסחציבהבשטחהמיועדלחציבהעפ"יתכנית
מאושרתגז 8/401 /והוספתנספחחיצובהנדסיותכנית
הסדרתפניהשטח




















מטרתהתכנית:
הרחבת שטח מתח המועצה האזורית דרו השרו
כשטח ציבורי פתוח עבור מרכז למידה סביבתי פתוח
לנושאסביבתנחלהירקו.






עיקריהוראותהתכנית:
.1שינויייעודשטחחקלאילשטחציבוריפתוח.
.2תתאפשרכניסהלאזורהמורחבעבוררכב,הולכירגל
ואופנייבתיאועמערשביליהאופנייהאזורי.
.3הקמתמתקניבהתאלנספחהנופי.













עיקריהוראותהתכנית:
שינויהוראותהתכניתבדברמפלסהחציבה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 07/12/2007ובילקוט הפרסומי ,5757 התשס"ח ,עמ'
,1278בתארי.31/12/2007
התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
ולבניהמחוזהמרכז,שדהרצל 91רמלה 72430טלפו:
 .08-9788409וכ במשרדי הועדה המקומית לתכנו
ולבניה חבל מודיעי ,מודיעי 10 שה 73100 טלפו:








ילקוט הפרסומים  ,6486ז' בחשוון התשע"ג23.10.2012 ,
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 ,03-9722887וכל המעוניי רשאי לעיי בה בימי
ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il







מחוז:מרכז,מרחבתכנומקומי:עמקחפר
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתמס'
עח9/134/
שהתכנית:חבצלתהשרו,טלדודועליזה






נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתמס'עח9/134/
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
חמ 152/
שינוי 
עח 200/
שינוי 
חמ 72/
שינוי 
עח 5/134/
כפיפות 
עח 5/63/
כפיפות 
עח 107/
כפיפות 
עח 1/107/
כפיפות 
עח 3/134/
כפיפות 
תמא 35/
כפיפות 
עח 8/134/
כפיפות 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:חבצלתהשרו.
תחוהישובהקרוי"המחנה"






עיקריהוראותהתכנית:
א .שינוי  ייעוד חלק משטח ציבורי פתוח למגורי בשטח
של365מ"ר,וקביעתזכויותוהוראותבניה.
ב .שינוי ייעוד משק עזר למגורי בשטח של  2,893מ"ר
ורצועתשטחציבוריפתוחברוחב2מ'בשטחשל55מ"ר
ממגרשמגוריקיילאורדרמס'.11
ג .תוספת יח"ד אחת למגרש המגורי החדש )תא שטח
מס'.(101
ד.קביעתזכויות,הוראותבינויוקוויבניי.
ה.הסדרתקוויבניילמבניקיימיבמגרשהמגורי)תא
שטחמס'(100לפימצבקיי:
 .1הסדרת קו בניי צידי צפוני לבית מגורי קיי) מבנה
מס'  (1מ 3.00מ' )ע"פ תכנית מס' עח  3 /134 /סעי
13ב'(ל2.78מ'עד3.00מ'בהתאלמצבקיי)ראה
תשריט(.
.2הסדרתקובנייצידי  שירותלמחסקיי)מבנהמס'
(3בהתאלמצבקיי)ראהתשריט(.
ו.חלוקהבהסכמתכלהבעלי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 09/03/2012ובילקוט הפרסומי ,6404 התשע"ב ,עמ'
,3527בתארי.24/04/2012
התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
ולבניהמחוזהמרכז,שדהרצל 91רמלה 72430טלפו:
 .08-9788409וכ במשרדי הועדה המקומית לתכנו
ולבניה עמק חפר ,מדרשת רופי 40250 טלפו09- :
 ,8981556וכל המעוניי רשאי לעיי בה בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר האינטרנט
של משרד הפני. www.pnim.gov.il


























מחוז:מרכז,מרחבתכנומקומי:שרוני
הודעהבדברדחייתתכניתמתארמקומיתמס'
הצ370/1/4/
שהתכנית:גוש,8035חלקה,28הגדלתצפיפות







גושיוחלקות:
גוש8323:חלקותבמלוא.2625:
גוש8323:חלקיחלקות.42,27,24:
גוש 8325:חלקותבמלוא,25  18,16  13 ,11  4:
.45,4335,3327
גוש 8327:חלקותבמלוא,32  30,27  21,14  12:
.190179,100,4034
מגרשי:
902,901,2/25,1/25בהתאלתכניתעח3/134/


















מטרתהתכנית:
א.שינויייעודחלקמשטחציבוריפתוחלמגורי.
ב .שינוי ייעוד משק עזר למגורי ולרצועת שטח ציבורי
פתוח.
ג.תוספתיח"דאחתבתכנית.
ד.קביעתזכויות,הוראותבינויוקוויבניי.
ה.הסדרתקוויבניילמבניקיימי.
ו.חלוקהבהסכמתכלהבעלי.



















476



נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר דחיית תכנית מתאר
מקומית מס' הצ 370 /1 /4 /שהודעה על דבר הפקדתה
פורסמהבילקוטהפרסומי,6390התשע"ב ,עמ' ,3071
בתארי.13/03/2012
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
הצ 130/
שינוי 
הצ 3/1/0/
שינוי 
הצ/3/1/0/ב 
שינוי 
הצ/0/1/4/א 
כפיפות 
הצ/מק/130/1/4/ז 
כפיפות 
הצ 200/1/4/
כפיפות 
הצ/100/1/4/א 
כפיפות 
הצ/130/1/4/ג 
כפיפות 








ילקוט הפרסומים  ,6486ז' בחשוון התשע"ג23.10.2012 ,

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:צורקדימהרחוב:הגלבוע.
בצפומזרחהיישובקדימה,ברח'הגלבוע.












גושיוחלקות:
גוש8035:חלקותבמלוא.28:

מטרתהתכנית:
הגדלת זכויות בניה ושינוי בהוראות הבינוי לצור סגירת
חללבקומתהמרת
עיקריהוראותהתכנית:
הגדלתזכויותבניהלצורבניהלמגוריבקומתהמרת,
שינויבקוובניימס'יח"דומס'קומות
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 25/11/2011ובילקוט הפרסומי ,6354 התשע"ב ,עמ'
,1821בתארי.05/01/2012
התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה נצרת עילית
 17511טלפו .04-6508555 :וכ במשרדי הועדה
המקומית לתכנו ולבניה יקנע עילית ,צאלי 1 יקנע
עילית  20692טלפו ,04-9596095 :וכל המעוניי רשאי
לעיי בה בימי ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפני
.www.pnim.gov.il












מטרתהתכנית:
תוספתיח"ד+זכויותבניה++קביעתקוויבניי+הנחיותבינוי.

עיקריהוראותהתכנית:
.1שינויייעודקרקעמחקלאילמגוריא'ולדר.
.2הגדרתגודלמגרשילמגורי.
.3קביעתמס'יח"דבתחוהתכנית)ובסה"כ4יח"ד(.
.4קביעתקוויבנייוהנחיותבינוי.
.5קביעתזכויותבניהוהוראותבניה.
 .6הגדרת שטח לזכות מעבר ליח"ד הפנימיות ולשטח
החקלאיהאחורי.

התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
ולבניהמחוזהמרכז,שדהרצל 91רמלה 72430טלפו:
08-9788409
וכ במשרדי הועדה המקומית לתכנו ולבניה שרוני,
הצור4נתניה42504



























מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:כרמיאל
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתמס'ג19913/
שהתכנית:רח'הדס96כרמיאל













כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il




רותיוס
יו"רהועדההמחוזית
לתכנוולבניהמחוזמרכז





נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה כרמיאל מופקדת תכנית מפורטת מס'
ג19913/
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
תרשצ 1/18/20/
שינוי 
ג 4418/
שינוי 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:כרמיאל.
קואורדינטהX: 758025
קואורדינטהY: 227600







מחוזהצפו









מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:יקנעעילית
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתמס'
ג19308/
שהתכנית:הגדלתזכויותבניהלצורסגירתחלל
בקומתהמרתרח'הערבה,19יוקנעעילית






נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתמס'ג19308/
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג 10272/
שינוי 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:יקנעעילית.
גושיוחלקות:
גוש11866:חלקותבמלוא.52:
גוש11866:חלקיחלקות.62,26:












ילקוט הפרסומים  ,6486ז' בחשוון התשע"ג23.10.2012 ,





גושיוחלקות:
גוש18963:חלקותבמלוא.153:
גוש18963:חלקיחלקות.183,144:








מטרתהתכנית:
הגדלת זכויות בנייה למגורי ,שינוי קווי בניי וקביעת
הוראותלבינוי.
לגליזציהלמצבקיי








עיקריהוראותהתכנית:
הגדלתזכויותבנייהשלשטחעיקריל381.50מ"ר.
הגדלתזכויותבנייהשלשטחשירותל71.5מ"ר.
הגדלתתכסיתקרקעוגובההמבנה
הוספתקומהתחתונהלשימושכשטחעיקריושירות
שינויקובנייאחורימ5.0ל4.0מ'עפ"יתשריט
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הקטנת קווי בניי צדיי וקדמי לפי קונטור של בניי קיי
כמסומבתשריט




כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות שהמשרדי
האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר האינטרנט של משרד
הפני. www.pnim.gov.ilכלמעוניי בקרקע,בבניי אובכל
פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגע עלידיהתכנית,וכ
כלהזכאילכעלפיסעי100לחוק,רשאילהגישהתנגדות
בתו 60 ימי ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי
הפרסומי בעיתוני ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנו
ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה נצרת עילית
 17511טלפו .04-6508555 :העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי ועדה מקומית לתכנו ולבניה כרמיאל ,כרמיאל
טלפו04-9085671:




התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989









קואורדינטהX: 756300
קואורדינטהY: 227200

תיקוטעותסופרבדברשיעורשטחהבנייהלמגוריבכול
מגרש.










מטרתהתכנית:
לשנותאת ייעודהשטחמאזורהמיועדלקריתחינו)מבני
ציבור(לשכונתמגורי,הכוללתפארקבמרכזה.
השכונההחדשהמתוכננתלכלול 195יח"דבבניהצמודת
קרקע,רוויה.








עיקריהוראותהתכנית:
שינויייעודהקרקע,ממגרשלצרכיציבורלמגרשיהמיועדי
למגורי,דרכיפנימיותושטחיירוקיפתוחי.
קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע מתחומי
התכנית.
קביעתהוראותהבניהלתכליותהשונות
מתהנחיותלעיצובאדריכלי
קביעתהשלביוההתניותלביצוע
מתהנחיותלפיתוחועיצובנופי
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 07/02/2010ובילקוט הפרסומי ,6068 התש"ע ,עמ'
,2179בתארי.07/03/2010
התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה נצרת עילית
17511טלפו04-6508555:
וכ במשרדי הועדה המקומית לתכנו ולבניה כרמיאל,
כרמיאלטלפו04-9085671:














מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:כרמיאל
הודעהבדברביטולהודעתאישורתכניתמפורטת
והודעהמתוקנתבדבראישורתכניתמפורטתמס'
ג17752/
שהתכנית:פארקמגוריגבעתמכוש,כרמיאל








נמסרת בזה הודעה על ביטול הודעת אישור תכנית
מפורטת מספר ג 17752 /שפורסמה בעיתוני בתארי
 13/01/2012ובילקוט הפרסומי ,6377 התשע"ב ,עמ'
 ,2579בתארי .15/02/2012 וכי בהתא לסעי117 
לחוק התכנו והבניה ,התשכ"ה ,1965נמסרת הודעה
מתוקנת בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג17752 /
)תיקוטעותסופר(
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג 4979/
שינוי 
ג/במ 123/
שינוי 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:כרמיאל.
















גושיוחלקות:
גוש18947:חלקותבמלוא.201:
גוש18947:חלקיחלקות.268,187,179,103,17:
גוש18948:חלקיחלקות.145,131:
גוש18991:חלקיחלקות.94:
גוש19874:חלקיחלקות.48,33,2:
גוש19946:חלקותבמלוא.137:
גוש19946:חלקיחלקות.141:
















כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il







מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:מגדלהעמק
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתברמהמפורטת
מס'ג18108/
שהתכנית:מרכזאנרגיה,רמתגבריאל,מגדלהעמק






נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה מגדל העמק מופקדת תכנית מפורטת
ברמהמפורטתמס'ג18108/
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג 1454/
שינוי 
ג 1689/
שינוי 
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ילקוט הפרסומים  ,6486ז' בחשוון התשע"ג23.10.2012 ,

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:מגדלהעמק.

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:נהריה.
יישוב:נהריה











גושיוחלקות:
גוש16885:חלקיחלקות.2320,1312:
גוש17452:חלקיחלקות.37,25,1612,43,1:







גושיוחלקות:
גוש18162:חלקותבמלוא.10:












מטרתהתכנית:
א .הקמת תחנת כח בקוגנרציה לימוש מפעל נילית
ומפעליקרובינוספיהכוללתחנתכחבהספקשלכ
65-70מגהוואטבשטחמפעלניליתהמוסקתבגזטבעי
ב.הוספתקוגזמתחנתהגזהמוצעתבתמ"א/37ב6/
עדאתרתחנתהכח

מטרתהתכנית:
שנוילתכניתמתארג851/הגדלתאחוזיהבניהוהגדלת
מס'יח'מגורילדונ.

התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה נצרת עילית
17511טלפו04-6508555:
וכ במשרדי הועדה המקומית לתכנו ולבניה נהריה,
נהריהטלפו04-9879827:



















עיקריהוראותהתכנית:
א .שינוי ייעוד מתעשיה למתקני הנדסיי ושטח פרטי
פתוח
ב.קביעתהוראותבניה,זכויותבניה,מגבלותבניה,גובה
ומרווחיבניהלתחנתהכוחומתקניה.
ג.קביעתהוראותלמסדרוקוהגז.
ד.קביעתהוראותלרצועתקוויחשמל.
ה .קביעת השלבי וההתניות למת היתר בניה לתחנת
הכוח.
ו.קביעתהנחיותסביבתיותונופיותלהקמתתחנתהכוח














כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il









מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:נצרת
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתמס' 
ג19298/
שהתכנית:שינויבהוראותוזכויותבניה,נצרת










כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מעונייבקרקע,בבנייאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת
מקומיתמס'ג19298/
עצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפיסעי
המתייחסתלתכניותהבאות:
 100לחוק,רשאילהגישהתנגדותבתו 60ימיממועד
פרסומהשלההודעההמאוחרתביהפרסומיבעיתוני,
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבניהמחוזהצפו,דר
ג 9000/
שינוי 

קרית הממשלה נצרת עילית  17511טלפו:

ועדה
 .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
מקומית לתכנו ולבניה מגדל העמק ,מגדל העמק טלפו:
יישוב:נצרת.
06-6507715
















גושיוחלקות:
גוש16504:חלקותבמלוא.40:
גוש16504:חלקיחלקות.211,208:

התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989



מטרתהתכנית:
שינויבהוראותוזכויותבניה












מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:נהריה
הודעהבדברדחייתתכניתמתארמקומיתמס'
ג7356/
שהתכנית:הגדלתאחוזיבניה,נהריה






נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר דחיית תכנית מתאר
מקומיתמס'ג7356/שהודעהעלדברהפקדתהפורסמה
בעיתוני בתארי 28/12/1992 ובילקוט הפרסומי
,4080התשנ"ג,עמ',1372בתארי.28/01/1993


ילקוט הפרסומים  ,6486ז' בחשוון התשע"ג23.10.2012 ,













עיקריהוראותהתכנית:
הגדלתאחוזיבניה
תוספתקומה
קביעתקוויבניי

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 03/02/2012ובילקוט הפרסומי ,6390 התשע"ב ,עמ'
,3073בתארי.13/03/2012
התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה נצרת עילית
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מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:נצרת
הודעהבדברדחייתתכניתמפורטתמס'ג7855/
שהתכנית:ייעודשטחלמסחרומלאכה,נצרת

 17511טלפו .04-6508555 :וכ במשרדי הועדה
המקומית לתכנו ולבניה נצרת ,נצרת  16000טלפו:
 ,04-6459200וכל המעוניי רשאי לעיי בה בימי
ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il

והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר דחיית תכנית מפורטת

מס' ג 7855 /שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה
בעיתוני בתארי 12/11/1993 ובילקוט הפרסומי
מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:נצרת
,4180התשנ"ד,עמ',1453בתארי.30/12/1993
הודעהבדבראישורתכניתמפורטתמס'ג19884/
המתייחסתלתכניותהבאות:
שהתכנית:מוסדאקדמינצרת
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
יישוב:נצרת.
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
מס'ג19884/
יישוב:נצרת
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
גושיוחלקות:
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
גוש16577:חלקיחלקות.5:
היתריאוהרשאות
גוש17511:חלקיחלקות.1110:
המתייחסותלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
מטרתהתכנית:
ג 10438/
שינוי 
ייעוד שטח למסחר ומלאכה :מסחר סטונאי ,משרדי,
מלאכתידללאשימושבמכוכבד
ג 11810/
כפיפות 

ג 18951/
כפיפות 
התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו


5194
/
ג

כפיפות
ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה נצרת עילית

17511טלפו04-6508555:
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
וכבמשרדיהועדההמקומית לתכנו ולבניהנצרת ,נצרת
יישוב:נצרת.
16000טלפו04-6459200:































































גושיוחלקות:
גוש16558:חלקיחלקות.14,98:
גוש16560:חלקיחלקות.4,1:
גוש16561:חלקיחלקות.19,7:
קואורדינטהX: 228188
קואורדינטהY: 732350











כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il






מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:נצרתעילית
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתברמהמפורטת
מס'ג19533/
שהתכנית:שטחמסחריהריונהב'נצרתעלית









מטרתהתכנית:
הקמתמוסדאקדמיבנצרת.











עיקריהוראותהתכנית:
שינוי ייעוד שטח פרטי פתוח לשטח למבני ומוסדות
ציבור.
קביעתהתכליותהמותרותלכלאזור.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 21/05/2012ובילקוט הפרסומי ,6446 התשע"ב ,עמ'
,5319בתארי.16/07/2012
התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
ולבניה מחוז הצפו ,דר קריית הממשלה נצרת עילית
17511טלפו.04-6508555:
וכבמשרדיהועדההמקומית לתכנו ולבניהנצרת ,נצרת
 16000טלפו ,04-6459200 :וכל המעוניי רשאי לעיי
בה בימי ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il














נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה נצרת עילית מופקדת תכנית מפורטת
ברמהמפורטתמס'ג19533/
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג 10822/
שינוי 
תרשצ 1/02/40/
שינוי 
ג 14771/
כפיפות 
תמא/34/ב 4/
כפיפות 
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ילקוט הפרסומים  ,6486ז' בחשוון התשע"ג23.10.2012 ,

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:נצרתעיליתרחוב:יקינטו.
צומתיקינטודליההריונה
קואורדינטהX: 231900
קואורדינטהY: 737100

גושיוחלקות:
גוש17752:חלקותבמלוא.86,8180:
גוש17752:חלקיחלקות.9492,89:

מטרתהתכנית:
הסדרתייעודיהקרקעוזכויותבניהבמתחבעלשימושי
מעורבי.
























מטרתהתכנית:
הגדלתאחוזיבניהבשטחמגוריקיי.
התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה נצרת עילית
17511טלפו04-6508555:
וכ במשרדי הועדה המקומית לתכנו ולבניה צפת,
ירושלי7צפתטלפו04-6927467:










כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il






מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:קצרי
הודעהבדברדחייתתכניתמתארמקומיתמס'ג5137/
שהתכנית:שכונהצפוניתרובע8,7





עיקריהוראותהתכנית:
א.שינויייעודמשולבמסחרושצ"פלאזורמסחרי
ב.שינויייעודמשולבמסחרושצ"פלשצ"פ.
ג .קביעת הוראות בינוי והסדרי תנועה וחניה ,קביעת
הוראותלפתוחהשטחכוללדרכיותשתיות.








נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר דחיית תכנית מתאר
מקומיתמס'ג5137/שהודעהעלדברהפקדתהפורסמה
בעיתוני בתארי 06/03/1986 ובילקוט הפרסומי
כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
,3323התשמ"ו,עמ',1897בתארי.15/04/1986
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
יישוב:קצרי.
מעונייבקרקע,בבנייאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת
עצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפיסעי
גושיוחלקות:
 100לחוק,רשאילהגישהתנגדותבתו 60ימיממועד
גוש201000:חלקיחלקות.3:
פרסומהשלההודעההמאוחרתביהפרסומיבעיתוני,
מטרתהתכנית:
למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבניהמחוזהצפו,דר
שני רובעי מגורי חדשי מהצד הצפוני של
פיתוח

קריית הממשלה נצרת עילית  17511טלפו:
הכבישהאזורי.
 .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנו ולבניה נצרת עילית ,גלבוע  16נצרת
קביעת שטחי למגורי מסחר בניני ציבור שטחי
עיליתטלפו04-6478828:
ציבוריפתוחיקביעתהוראותבניהלאזור.


























התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989









מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:צפת
הודעהבדברדחייתתכניתמפורטתמס'ג8306/
שהתכנית:הגדלתאחוזיבניה,צפת





נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר דחיית תכנית מפורטת
מס' ג 8306/שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה
בעיתוני בתארי 17/11/1994 ובילקוט הפרסומי
,4265התשנה,עמ',926בתארי.04/12/1994
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:צפת.
גושיוחלקות:
גוש13696:חלקותבמלוא.6:


















בעיתשלביאורגנילפיתוחהשכונה.

התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה נצרת עילית
 17511טלפו 04-6508555 :וכ במשרדי הועדה
המקומית לתכנוולבניהקצרי ,קצרי 12900טלפו06-:
6969664


כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il








מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:קריתשמונה
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתמס'ג19545/
שהתכנית:גולסנטרשינויייעודלתעשיה,מסחרוחניו,






נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנוולבניהקריתשמונהמופקדתתכניתמפורטתמס'
ג19545/


ילקוט הפרסומים  ,6486ז' בחשוון התשע"ג23.10.2012 ,

481

המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג/בת 276/
שינוי 
תממ 9/2/
כפיפות 
תמא/34/ב 4/
כפיפות 
תמא 35/
כפיפות 
ג 5199/
כפיפות 
תמא 91/3/
כפיפות 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:קריתשמונה.
קואורדינטהX: 255375
קואורדינטהY: 791700

גושיוחלקות:
גוש13185:חלקיחלקות.1:

מטרתהתכנית:
הוספת שימושי מסחריי בשטח המיועד לתעשיה +
הקלהבקובנייושינוייייעודלחניו
























עיקריהוראותהתכנית:
.1שיינוייייעודבקרקעהכוללשינוייייעודמשטחהמיועד
לתעשיהלשטחביייעודתעשיהומסחר.
.2חלוקההמגרשעלפיהייעודיבמצבמוצע.
.3קביעתהוראותותנאילמתהיתרי.




בעיתוני בתארי 08/11/2002 ובילקוט הפרסומי
,5126התשסג,עמ',416בתארי.10/11/2002
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג 5626/
שינוי 






השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ראשפינה.
גושיוחלקות:
גוש13946:חלקיחלקות.40,38:








מטרתהתכנית:
שינויייעודוחלוקהמחדש.
שינוי ייעודמשטחציבוריפתוחומשטחלמעברהולכירגל
למגורימיוחד.קביעתזכויותומגבלותבניהלפיג5626/
בתוספת.6%
התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה נצרת עילית
 17511טלפו 04-6508555 :וכ במשרדי הועדה
המקומית לתכנו ולבניה אצבע הגליל ,חצור הגלילית
טלפו 04-6800077 :וכל מעוניי רשאי לעיי בתכנית,
בימי ובשעותשהמשרדיהאמוריפתוחי לקהל,וכ
באתר האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il


















מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:בקעתביתהכר
הודעהבדברדחייתתכניתמתארמקומיתמס'ג8463/
שהתכנית:שינויייעודשטחממגורילמבנהציבור
והסדרתדרכיהגישהוהחניה,שינוילמתאר,ראמה






כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני.www.pnim.gov.il 
כלמעוניי בקרקע,בבניי אובכלפרטתכנוניאחרהרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכ כל הזכאי לכ על פי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעיתוני ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנו ולבניה מחוז
הצפו ,דר קרית הממשלה נצרת עילית  17511טלפו:
 .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנו ולבניה קרית שמונה ,הרצל  37קרית
שמונהטלפו04-6942454:










נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר דחיית תכנית מתאר
מקומיתמס'ג8463/שהודעהעלדברהפקדתהפורסמה
בעיתוני בתארי 16/08/1995 ובילקוט הפרסומי
,4333התשנה,עמ',4794בתארי.14/09/1995
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ראמה.








גושיוחלקות:
גוש18839:חלקותבמלוא.4:
גוש18839:חלקיחלקות.11,10,8,5:




התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989







מטרתהתכנית:
שינויייעודשטחממגורילמבנהציבורוהסדרתדרכי
הגישהוהחניה.

התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה נצרת עילית
 17511טלפו 04-6508555 :וכ במשרדי הועדה
המקומיתלתכנוולבניהבקעתביתהכר,כרמיאלטלפו:
04-9580693








מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:אצבעהגליל
הודעהבדברדחייתתכניתמפורטתמס'ג12559/
שהתכנית:ביטולשצ"פבראשפינה






נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר דחיית תכנית מפורטת
מס' ג 12559 /שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה

482





כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il

ילקוט הפרסומים  ,6486ז' בחשוון התשע"ג23.10.2012 ,

מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:בקעתביתהכר
הודעהבדברדחייתתכניתמתארמקומיתמס'ג8495/
שהתכנית:שינויייעודמשטחחקלאילשטח
למתקניהנדסיי,שינוילמתאר,מג'דלכרו

כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il














נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר דחיית תכנית מתאר
מקומיתמס'ג8495/שהודעהעלדברהפקדתהפורסמה
בעיתוני בתארי 07/12/1994 ובילקוט הפרסומי
,4269התשנה,עמ',1069בתארי.25/12/1994
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:מג'דאלכרו.
יישוב:מג'דאלכרו

מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:גבעותאלוני
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמס' 
ג19874/
שהתכנית:ביטולקטעדרכפרמנדא
















גושיוחלקות:
גוש19038:חלקיחלקות.76,49:

מטרתהתכנית:
שינויייעודחלקהמחלקהמשטחחקלאילשטחלמתקני
הנדסיי)מכושאיבה(
התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה נצרת עילית
 17511טלפו 04-6508555 :וכ במשרדי הועדה
המקומיתלתכנוולבניהבקעתביתהכר,כרמיאלטלפו:
 04-9580693וכל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי
ובשעותשהמשרדיהאמוריפתוחילקהל,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il



























מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:בקעתביתהכר
הודעהבדברדחייתתכניתמתארמקומיתמס'ג8965/
שהתכנית:שינויייעודמאזורמגוריא'לאזורבנייני
ציבור,שינוילמתאר,בענה.






נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר דחיית תכנית מתאר
מקומיתמס'ג8965/שהודעהעלדברהפקדתהפורסמה
בעיתוני בתארי 20/01/1996 ובילקוט הפרסומי
,4379התשנו,עמ',1583בתארי.08/02/1996
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:מג'דאלכרו.
יישוב:בענה








נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה גבעות אלוני מופקדת תכנית מתאר
מקומיתמס'ג19874/
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:כפרמנדא.

גושיוחלקות:
גוש17562:חלקיחלקות.59:








מטרתהתכנית:
ביטול קטע קלדסק מדר מאושרת והצעת אזור מסחר
ומלאכהבמקו






עיקריהוראותהתכנית:
ביטולקטעדרוהצעתאזורמסחרומלאכהבמקו






כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות שהמשרדי
האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר האינטרנט של משרד
הפני. www.pnim.gov.il כלמעוניי בקרקע,בבניי אובכל
פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככל
הזכאי לכ על פי סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות
בתו 60 ימי ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי
הפרסומיבעיתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבניה
מחוזהצפו,דרקריתהממשלה נצרתעילית 17511טלפו:
 .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנו ולבניה גבעות אלוני ,שפרע טלפו:
04-9502017




התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989






גושיוחלקות:
גוש18986:חלקיחלקות.27,26:












מטרתהתכנית:
שינויייעודשטחהמיועדלמגוריא'לאזורלבנייניציבור.

התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה נצרת עילית
 17511טלפו 04-6508555 :וכ במשרדי הועדה
המקומיתלתכנוולבניהבקעתביתהכר,כרמיאלטלפו:
04-9580693






מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:גול
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתמס'ג18278/
שהתכנית:תחנתשאיבהדוגל






נמסרתבזההודעה,בהתאלסעי89לחוקהתכנווהבניה,
התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנו ולבניה
מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית לתכנו ולבניה גול
מופקדתתכניתמפורטתמס'ג18278/






ילקוט הפרסומים  ,6486ז' בחשוון התשע"ג23.10.2012 ,

483

המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג 9626/
שינוי 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
גושיוחלקות:
גוש200000:חלקיחלקות.14:

כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,במשרדי הועדה המחוזית
לתכנוולבניהמחוזהצפו,דרקריתהממשלה נצרתעילית
 17511טלפו 04-6508555 :ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנוולבניההגלילהמרכזי,עכוטלפו04-9912621:בימי
ושעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל .וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני.www.pnim.gov.il
















מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:הגלילהעליו
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתמס'גנ18555/
שהתכנית:הסדרתשטחללוליבנחלה,מגרשי
,4846שארישוב





מטרתהתכנית:
הקמתתחנתשאיבהלביובבחודוגל
הוספתקבוצתשימוש,16מתקניהנדסיי,לאזורנופש
חופיבתחוהתכניתלפיסעי1.6.8לתמ"א13










נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
עיקריהוראותהתכנית:
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
הוספתקבוצתשימושלמתקהנדסי
לתכנוולבניההגלילהעליומופקדתתכניתמפורטתמס'
קביעתהוראותוהנחיותלמתהיתריבניה
גנ18555/
כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
המתייחסתלתכניותהבאות:
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
ג 6540/
שינוי 
מעונייבקרקע,בבנייאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת
ג 4996/
שינוי 
עצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפיסעי
 100לחוק,רשאילהגישהתנגדותבתו 60ימיממועד
ג 73/
שינוי 
,
פרסומהשלההודעההמאוחרתביהפרסומיבעיתוני
תמא 35/
אישורע"פתמ"א 
למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבניהמחוזהצפו,דר

קרית הממשלה נצרת עילית  17511טלפו:
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
 .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
יישוב:שארישוב.
מקומית לתכנו ולבניה גול ,קצרי 12900 טלפו:
04-6969712
גושיוחלקות:


























התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989












מטרתהתכנית:
1הסדרתשטחחקלאילבנייתלולי
2איחודחלקותוחלוקהמחדשבהסכמה










מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:הגלילהמרכזי
הודעהבדברביטולהודעתהפקדתתכניתמתאר
מקומיתמס'ג7594/
שהתכנית:שנויייעודלתחנתתדלוקדרגהג',ג'וליס









נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית
מס' ג,7594/שהודעהעלדברהפקדתהבהתאלסעי
 89לחוק התכנו והבניה ,התשכ"ה ,1965פורסמה
בעיתוני בתארי 09/03/1994 ובילקוט הפרסומי
,4205התשנד,עמ',2866בתארי.28/03/1994
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ג'וליס.
גושיוחלקות:
גוש18441:חלקיחלקות.32:












מטרתהתכנית:
ייעוד הקרקע לתחנת תדלוק דרגה ג' לפי תמ"א 18
לתחנותתדלוק.




עיקריהוראותהתכנית:
הסדרתשטחחקלאילאפשרהוצאתהיתריבנייהללולי
איחודחלקותוחלוקהמחדשבהסכמה
שינויקוויבניי
שינויהוראותלפיתכניתבדברבינויאועיצובאדריכלי
שינויבהוראותבדברגודלמגרששמותרלהקיעליובניי
קביעתהוראותלמתהיתריבנייהופיתוח
שינויבהוראותתוספתיח"ד
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גוש13340:חלקותבמלוא.56,54,4039,18:
גוש13340:חלקיחלקות.8079,73:















כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
מעונייבקרקע,בבנייאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת
עצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפיסעי
 100לחוק,רשאילהגישהתנגדותבתו 60ימיממועד
פרסומהשלההודעההמאוחרתביהפרסומיבעיתוני,
למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבניהמחוזהצפו,דר
קרית הממשלה נצרת עילית  17511טלפו:

ילקוט הפרסומים  ,6486ז' בחשוון התשע"ג23.10.2012 ,

 .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומיתלתכנוולבניההגלילהעליו,ראשפינה12100




התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989









מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:הגלילהתחתו,הגליל
המזרחי,גליליתמחוזצפו
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתמס'ג19798/
שהתכנית:מפרידטורעאמערבומעברהולכירגל
טורעאמזרח




































ילקוט הפרסומים  ,6486ז' בחשוון התשע"ג23.10.2012 ,





עיקריהוראותהתכנית:
.1ייעודשטחילדר.
 .2הטלת מגבלות בניה קבועות וזמניות ,על שטחי
סמוכילדרהמוצעתבתכנית,מעליהומתחתיה.
.3קביעתעקרונותבינויופיתוחלדר,פיתוחושיקונופי.
.4קביעתאמצעילהגנהעלהסביבה.
.5הסדרתדרכיחקלאיות.










מטרתהתכנית:
תכנו מחלפו בצומת הכניסה המערבית לטורעא ותכנו
מעברלהולכירגלבצומתהכניסההמזרחיתלטורעא.




נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה הגליל התחתו ,הגליל המזרחי ,מקומית
מחוזיתמחוזצפומופקדתתכניתמפורטתמס'ג19798/
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג 11281/
שינוי 
ג 12166/
שינוי 
תמא 3/
כפיפות 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:מקומיתמחוזיתמחוזהצפו.
צומתטורעאמערבצומתטורעאמזרח
קואורדינטהX: 235470
קואורדינטהY: 741050

גושיוחלקות:
גוש15142:חלקותבמלוא.41:
גוש15142:חלקיחלקות.44,41:
גוש15143:חלקיחלקות.15,118,54:
גוש16622:חלקותבמלוא 14,11 10,76,3 2:
.5756,5352,15
גוש 16622:חלקיחלקות16,13 12,9 8,5 4 ,1:
.55,5147,20,17
גוש16623:חלקיחלקות.7473,7069,41:
גוש16625:חלקותבמלוא.13:
גוש16625:חלקיחלקות,42,40,3432,25,121:
.45
גוש16626:חלקיחלקות.4321:
גוש16629:חלקותבמלוא,5450,1915,1211:
.6462
גוש 16629:חלקיחלקות,23,20,14  13,10  7,3:
.97,79,68,6665,6158,56,4933,31
גוש 16639:חלקיחלקות,22  20,18  17,15  13:
.3228
גוש16640:חלקותבמלוא.5652:


















גוש16640:חלקיחלקות.5149,4746,246,31:
גוש17400:חלקותבמלוא.33,3130,2827:
גוש17400:חלקיחלקות.52,34,32,29,2624:







כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
מעונייבקרקע,בבנייאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת
עצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפיסעי
 100לחוק,רשאילהגישהתנגדותבתו 60ימיממועד
פרסומהשלההודעההמאוחרתביהפרסומיבעיתוני,
למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבניהמחוזהצפו,דר
קריית הממשלה נצרת עילית  17511טלפו:
.04-6508555
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו
ולבניההגלילהתחתו,טלפו04-6628210:
ועדה מקומית לתכנו ולבניה הגליל המזרחי ,כפר תבור
15241טלפו04-6772333:
ועדה מקומית לתכנו ולבניה מקומית מחוזית מחוז צפו,
דרקריתהממשלהנצרתעילית17000










התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989









מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:הגלילהמזרחי
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתמס'ג19936/
שהתכנית:מתחהמועצההמקומיתכפרתבור






נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה הגליל המזרחי מופקדת תכנית מפורטת
מס'ג19936/
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג 12539/
שינוי 
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סוגהיחס 
שינוי 
שינוי 
שינוי 
שינוי 
כפיפות 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:כפרתבור.
קואורדינטהX: 239800
קואורדינטהY: 732350

גושיוחלקות:
גוש17037:חלקותבמלוא.127,4847:
גוש17037:חלקיחלקות.617,126125,64:

המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
משצ 1/
שינוי 
ג 11304/
שינוי 
יז/מק 03/11304/
שינוי 
תתל 13/6/2/
כפיפות 
ג 13840/
כפיפות 
יז/מק 07/11304/
כפיפות 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:מרחביה)קבו(רחוב:מרחביה(קיבו.)
קואורדינטהX: 229100
קואורדינטהY: 723200

מספרהתכנית 
ג 4748/
גמ/מק 330/4748/
ג 13277/
ג 7670/
ג 10518/

































מטרתהתכנית:
הוספת שימושי מסחריי ומשרדי במתח המו"מ
לרבותהסדרתחניה.






עיקריהוראותהתכנית:
שינויייעודממבניציבורלמסחר,תעסוקהומוסדותציבור.




גושיוחלקות:
גוש16703:חלקיחלקות.86:
גוש16761:חלקיחלקות.131:
גוש16762:חלקיחלקות.156,143:
גוש16788:חלקותבמלוא.26,24,2019,75:
גוש16788:חלקיחלקות.16,13:
גוש16789:חלקותבמלוא.31,25:
גוש16789:חלקיחלקות.44,33:
גוש16814:חלקיחלקות.12:
גוש16815:חלקיחלקות.29:
גוש16789:חלקותבמלוא.43,4137:
















כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
מעונייבקרקע,בבנייאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת
עצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפיסעי
 100לחוק,רשאילהגישהתנגדותבתו 60ימיממועד
מטרתהתכנית:
פרסומהשלההודעההמאוחרתביהפרסומיבעיתוני,
 .1תכנו מחודש של אזור המגורי בקיבו מרחביה
למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבניהמחוזהצפו,דר
והקצאת שטחי לשימושי קהילתי תעסוקתיי,
קרית הממשלה נצרת עילית  17511טלפו:
והפרדתשטחיאלהמאזוריהמגורי.
 .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
 .2יצירת מער דרכי חדש ההול את ייעודי הקרקע
מקומיתלתכנוולבניההגלילהמזרחי ,כפרתבור15241
שנקבעו.
טלפו04-6772333:
.3הגדרתמתחמיחדשילמגרשימגורי.
התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
 .4שינוי בקו בניי מכביש  71לכיוו אזור המגורי של
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
הקיבומ75מ'ל50מ'.
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
 .5שינוי בקו בניי צידי ואחורי מ 10מ' ל 5 מ' ב ייעוד
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
קרקעתעשייה.
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989


עיקריהוראותהתכנית:
.1קביעתגבולותחדשילמתחמיבניהשלבתיהמגורי
הקיימי עפ"י הבנייה הקיימת בפועל כבסיס לחלוקה
מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:יזרעאלי
מפורטת למגרשי בהמש והגדרת מתחמי מגורי
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתברמה
חדשיבשטחהקיבו.
מפורטתמס'ג16679/
 .2הגדרת מתחמי חדשי למגורי בתחו תכנית
שהתכנית:תכניתמתארמקומיתמפורטתלאזור
המתארשלהיישוב.
המגוריוהקהילהבקיבומרחביה
.3הגדרתשטחלמבניציבור,מוסדותציבור,שטחספורט
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
ושטחיציבוריפתוחי.
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
 .4שינוי מער הדרכי והגדרת מקומות חניה נוספי
לתכנו ולבניה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
בשטחהקיבו.
לתכנו ולבניה יזרעאלי מופקדת תכנית מתאר מקומית
ברמהמפורטתמס'ג16679/
 .5קביעת זכויות ומגבלות בניה והנחיות לבינוי ופיתוח ,
ע"מלאפשרהוצאותהיתריבניהע"פיסעי145ז'לחוק.
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ילקוט הפרסומים  ,6486ז' בחשוון התשע"ג23.10.2012 ,

ד.קביעתהשימושיהמותריביעודיהקרקעהשוני.
ה.קביעתהוראותבניהופיתוחהשטח.
ו.קביעתתנאילהוצאתהיתריבניה.
ז.קביעתתנאילהפעלתתחנתהכח.
ח.קביעתהוראותסביבתיותונופיות.



כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
מעונייבקרקע,בבנייאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת
עצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפיסעי
 100לחוק,רשאילהגישהתנגדותבתו 60ימיממועד
פרסומהשלההודעההמאוחרתביהפרסומיבעיתוני,
כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבניהמחוזהצפו,דר
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
קרית הממשלה נצרת עילית  17511טלפו:
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
 .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מעונייבקרקע,בבנייאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת
מקומית לתכנו ולבניה יזרעאלי ,עפולה  18120טלפו:
עצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפיסעי
04-6429660
 100לחוק ,רשאילהגישהתנגדותבתו 60ימיממועד
















התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989








מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:יזרעאלי
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתמס'ג18445/
שהתכנית:מרכזאנרגיהבאזורתעשיה,אלותבור






נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה יזרעאלי מופקדת תכנית מפורטת מס'
ג18445/
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג 12003/
שינוי 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
גושיוחלקות:
גוש17082:חלקיחלקות.23,2018,1211:
גוש17083:חלקיחלקות.14,1211,87,1:
גוש17084:חלקיחלקות.1:
גוש17088:חלקיחלקות.1:

פרסומהשלההודעההמאוחרתביהפרסומיבעיתוני,
למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבניהמחוזהצפו,דר
קרית הממשלה נצרת עילית  17511טלפו:
 .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנו ולבניה יזרעאלי ,עפולה  18120טלפו:
04-6429660




התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989










מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:יזרעאלי
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתמס'
ג19307/
שהתכנית:הוספתמתחלמבנימשקבתחומושב
היוגב




















מטרתהתכנית:
א.הקמת תחנתכח בקוגנרציה מופעלתבגז טבעיוקיטור
בהספק של כ  70  65 מגוואט לצור אספקת חשמל
למפעליבאזורהתעשיהאלותבור
ב.הוספתקוגזמתחנתהגזהמאושרתבתמ"א37ב'ועד
אתרתחנתהכח
ג.קביעתרצועתמעברלקוויחשמלבתחומהקוהחשמל
שיוקויופעלע"יחברתהחשמל










עיקריהוראותהתכנית:
א.קביעתייעודיקרקעלתחנתכחמופעלתבגזטבעי.
ב.קביעתרצועתמעברלקויחשמללהוצאתהחשמל.
ג .קביעת רצועת מעבר להנחת צנרת גז טבעי ותשתיות
נוספות.












נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתמס'ג19307/
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסותלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
משצ 8/
שינוי 
ג 12140/
שינוי 
ג 17676/
שינוי 
תממ 9/2/
כפיפות 
תמא 35/
אישורע"פתמ"א 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:היוגב.
















גושיוחלקות:
גוש11466:חלקיחלקות.14,2:
גוש11472:חלקיחלקות.26:
גוש11473:חלקיחלקות.16:
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קואורדינטהX: 724300
קואורדינטהY: 218200

כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il









מטרתהתכנית:
הוספתשטחלמבנימשק















עיקריהוראותהתכנית:
שינוי ייעודקרקעמחקלאילמבנימשקבתחוהקוהכחול
שלהישוב
קביעתזכויותבניה,הוראותבינויוטיפולנופי.
התוויתדרגישה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 06/04/2012ובילקוט הפרסומי ,6419 התשע'ב ,עמ'
,4183בתארי.21/05/2012

התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
ולבניה מחוז הצפו ,דר קריית הממשלה נצרת עילית
 17511טלפו .04-6508555 :וכ במשרדי הועדה
המקומיתלתכנוולבניהיזרעאלי ,עפולה 18120טלפו:
 ,04-6429660וכל המעוניי רשאי לעיי בה בימי
ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il


מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:לבהגליל
הודעהבדברדחייתתכניתמתארמקומיתמס'ג8464/
שהתכנית:שינויייעודמאזורחקלאילבניניציבור,
עראבה























נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר דחיית תכנית מתאר
מקומיתמס'ג8464/שהודעהעלדברהפקדתהפורסמה
בעיתוני בתארי 21/06/1994 ובילקוט הפרסומי
,4229התשנ"ד,עמ',4218בתארי.14/07/1994




השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:עראבה.
יישוב:עראבה









גושיוחלקות:
גוש19379:חלקותבמלוא.47:






מטרתהתכנית:
שינויייעודמאזורחקלאילאזורציבורי.
התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה נצרת עילית
 17511טלפו 04-6508555 :וכ במשרדי הועדה
המקומית לתכנו ולבניה לב הגליל ,סח'ני טלפו04- :
 6746740וכלמעוניירשאילעייבתכנית,בימיובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il






מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:יזרעאלי
הודעהבדברדחייתתכניתמתארמקומיתמס'ג8255/
שהתכנית:שנויייעודלאזורימשקיי,ביתלח
הגלילית









נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר דחיית תכנית מתאר
מקומיתמס'ג8255/שהודעהעלדברהפקדתהפורסמה
בעיתוני בתארי 13/11/1994 ובילקוט הפרסומי
,4269התשנה,עמ',1070בתארי.25/12/1994












השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ביתלחהגלילית.
יישוב:ביתלחהגלילית

מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:מבואהעמקי
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמס'
ג19491/
שהתכנית:שינויבשימושישלהתכנית,יפיע












גושיוחלקות:
גוש11369:חלקיחלקות.1:
מטרתהתכנית:
א.שנויייעודמקרקעחקלאיתלאזורימשקיי.
ב.קביעתהוראותבניהבתחותכניתזו.
ג.איתורוהגדרתהמבנישיותרלהקילצרכיגידול
בעליחיי.

התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה נצרת עילית
 17511טלפו 04-6508555 :וכ במשרדי הועדה
המקומית לתכנוולבניהיזרעאלי ,עפולה 18120טלפו:
04-6429660






















נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה מבוא העמקי מופקדת תכנית מתאר
מקומיתמס'ג19491/
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג 9607/
שינוי 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:יפיע.










גושיוחלקות:
גוש16873:חלקיחלקות.52,4:
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מטרתהתכנית:
הוספתשימושיבאזורמגורימעורבבמסחר
הסדרתייעודמגרשמגורי
עיקריהוראותהתכנית:
הוספתשימוששלכלסוגיהמסחראשרלאמהווימטרד
לסביבהולמגוריהסמוכי
שינוי ייעוד ממגורי למגורי מעורב במסחר בחלק
המגרשלצורהסדרתייעודאחידלכלהמגרשהמאושר














קואורדינטהX: 218750
קואורדינטהY: 756500







גושיוחלקות:
גוש18507:חלקותבמלוא.46,3528,1614:
גוש18507:חלקיחלקות.44,11:
גוש19618:חלקותבמלוא.52:
גוש19618:חלקיחלקות,75,73,58,56,54,47,32:
.78
גוש19774:חלקותבמלוא.21,2:
גוש19774:חלקיחלקות.1:










כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות שהמשרדי
האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר האינטרנט של משרד
הפני. www.pnim.gov.ilכלמעוניי בקרקע,בבניי אובכל
פרטתכנוניאחרהרואהאתעצמונפגעעלידיהתכנית,וכ
כלהזכאילכעלפיסעי100לחוק,רשאילהגישהתנגדות
בתו 60 ימי ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי
הפרסומי בעיתוני ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנו
ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה נצרת עילית
 17511טלפו .04-6508555 :העתק ההתנגדות יומצא
למשרדיועדהמקומיתלתכנוולבניהמבואהעמקי,ציפור
5נצרתעילית17000טלפו04-6468585:




התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989










מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:מטהאשר,משגב
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמס'ג19428/
שהתכנית:הרחבתפארקתעשיהברלב






נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה מטה אשר ד.נ גליל מערבי ,משגבד.נ
משגבמופקדתתכניתמתארמקומיתמס'ג19428/
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג 12866/
שינוי 
מק 2/10235/
שינוי 
מק 33/2007/
שינוי 
ג/בת 214/
שינוי 
מק 1/10235/
שינוי 
ג 3196/
שינוי 
ג 10235/
שינוי 
תמא 22/
אישורע"פתמ"א 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
פארקברלב
















מטרתהתכנית:
הרחבת פארק התעשייה לצור קליטת מפעלי חדשי
תושמירהעלעקרונותפיתוחברקיימא






עיקריהוראותהתכנית:
שינוי שטח ללא יעוד ,שטחי פתוחי ב ייעוד תעשייה,
אכסנה,חניו,רצועותתשתיות,שפ"פ,שצ"פ,יערודרכי.
קביעתהוראותומגבלותבנייה.
קביעתהוראותפיתוחנופי.
קביעתהנחיותסביבתיותלשמירתאיכותהסביבה.
שינוימגבלותגובהבמגרשיתעשיהמאושרי,עקבביטול
אופציהלהארכתהמנחת














כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
מעונייבקרקע,בבנייאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת
עצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפיסעי
 100לחוק,רשאילהגישהתנגדותבתו 60ימיממועד
פרסומהשלההודעההמאוחרתביהפרסומיבעיתוני,
למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבניהמחוזהצפו,דר
קרית הממשלה נצרת עילית  17511טלפו:
 .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנו ולבניה מטה אשר ד.נ גליל מערבי,
טלפו ,04-9879621 :הוועדה מקומית לתכנו ולבניה
משגבד.נמשגב,טלפו04-9990102:




התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989










מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:מעלההגליל
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמס'ג19291/
שהתכנית:הוספתיח"דהגדלתאחוזיבניההגדלת
בתכסיתקרקע,הוספתקומהשינויקוויבניישלומי






נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
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לתכנו ולבניה מעלה הגלילד.נ מעלה הגליל מופקדת
תכניתמתארמקומיתמס'ג19291/
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג 5981/
שינוי 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:שלומי.










גושיוחלקות:
גוש18539:חלקיחלקות.37:
גוש19016:חלקותבמלוא.69:

המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג/במ 252/
שינוי 
ג 9233/
שינוי 
ג 4459/
שינוי 
ג 10335/
כפיפות 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:שלומי.












גושיוחלקות:
גוש18214:חלקיחלקות.165,134:
גוש18221:חלקיחלקות.37,34:
גוש18320:חלקותבמלוא.92,6260,5747:
גוש 18320 :חלקי חלקות,74 ,65 ,59  58 ,46  45 :
.90,84
גוש 18321:חלקותבמלוא 57,33,31  19,16  1:
.62,59
גוש18323:חלקותבמלוא.8180,75,73,7157:
גוש18323:חלקיחלקות.5655:
גוש18327:חלקיחלקות.1:
קואורדינטהX: 214150
קואורדינטהY: 776150








מטרתהתכנית:
תוספתיח'דיור,גדלתאחוזיבניה,שינויקוויבניי,הגדלת
תכסיתקרקע






עיקריהוראותהתכנית:
שינויקובניילפיתשריט
שינויאחוזיבניהמ250מ"רל470מ"ר
שינויתכסיתקרקעמ224.7מ"רל380מ"ר
הוספתמס'יח'דיורבמגרשמ1ל2יח'



























כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
מטרתהתכנית:
מעונייבקרקע,בבנייאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת
הקמתשכונתמגוריבת 216יחידותדיור מסוגישוני
עצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפיסעי
בשלומי.
 100לחוק,רשאילהגישהתנגדותבתו 60ימיממועד
פרסומהשלההודעההמאוחרתביהפרסומיבעיתוני,
עיקריהוראותהתכנית:
למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבניהמחוזהצפו,דר

קרית הממשלה נצרת עילית  17511טלפו:
בניתשכונתמגוריהמכילהסוגישונישלמבני.
א.
 .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
ב.הקצאתקרקעלמוסדותהמשרתיאתשכונתהמגורי
מקומית לתכנו ולבניה מעלה הגלילד.נ מעלה הגליל,
ואתכללשלומי.
מעונהטלפו04-9979659:
ג .הקצאת שטחי למסחר  ,מוסדות ציבור ,שטח ציבורי
פתוחודרכי.
התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
ד.קביעתהתכליותהמותרותלכלייעודקרקע.
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
ה.קביעתהוראותבניה.
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989
 21/12/2009ובילקוט הפרסומי ,6062 התש"ע ,עמ'


,1921בתארי.11/02/2010







































מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:מעלההגליל
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'ג15495/
שהתכנית:שלומימורדהנחלא'






נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתברמהמפורטתמס'ג15495/
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלי
בכלתחוהתכנית/בחלקמתחוהתכנית
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות


התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה נצרת עילית
 17511טלפו .04-6508555 :וכ במשרדי הועדה
המקומית לתכנו ולבניה מעלה הגלילד.נ מעלה הגליל,
מעונה טלפו,04-9979659:וכלהמעוניי רשאילעייבה
בימי ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il
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מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:מעלההגליל
הודעהבדברדחייתתכניתמתארמקומיתמס'ג7710/
שהתכנית:כבישגישהלג'תינוח






נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר דחיית תכנית מתאר
מקומיתמס'ג7710/שהודעהעלדברהפקדתהפורסמה
בעיתוני בתארי 24/06/1993 ובילקוט הפרסומי
,4128התשנג,עמ',3586בתארי.29/07/1993
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ינוחג'ת.
יישוב:ג'ת)בגליל(




התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה נצרת עילית
 17511טלפו 04-6508555 :וכ במשרדי הועדה
המקומית לתכנו ולבניה מעלה הגלילד.נ מעלה הגליל,
מעונה טלפו 04-9979659 :וכל מעוניי רשאי לעיי
בתכנית ,בימי ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי
לקהל ,וכ באתר האינטרנט של משרד הפני
.www.pnim.gov.il







מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:מעלההגליל
הודעהבדברדחייתתכניתמפורטתמס'ג8427/
שהתכנית:תכניתמס'ג8427/שנויייעודלמבנה
ציבוריעייעקב











גושיוחלקות:
גוש18715:חלקיחלקות.62:
גוש18725:חלקיחלקות.56,55,54,32,31,27:
גוש 18726 :חלקי חלקות,66  64 ,62 ,57 ,55  53 :
.72,7068
גוש18741:חלקיחלקות.134,1918,1411,9,1:
גוש18750:חלקיחלקות.77,74,73,71,33,5,1:
גוש 18751 :חלקיחלקות,17,15  13 ,10,5  4 ,1:
.77,7568,67,33,19

מטרתהתכנית:
סלילתכבישלישוב






















נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר דחיית תכנית מפורטת
מס' ג 8427 /שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה
בעיתוני בתארי 08/05/1995 ובילקוט הפרסומי
,4308התשנה,עמ',3429בתארי.01/06/1995
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:עייעקב.








גושיוחלקות:
גושיבשלמות.18418:






מטרתהתכנית:
שינויייעודמשטחציבוריפתוחומשטחלמבניחקלאי
לשטחלבניניציבוריי,וכביטולקטעכביש)מתוכנ(

התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה נצרת עילית
 17511טלפו 04-6508555 :וכ במשרדי הועדה
המקומית לתכנו ולבניה מעלה הגלילד.נ מעלה הגליל,
מעונהטלפו04-9979659:




התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה נצרת עילית
 17511טלפו 04-6508555 :וכ במשרדי הועדה
המקומית לתכנו ולבניה מעלה הגלילד.נ מעלה הגליל,
מעונה טלפו 04-9979659 :וכל מעוניי רשאי לעיי
בתכנית ,בימי ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי
לקהל ,וכ באתר האינטרנט של משרד הפני
.www.pnim.gov.il







מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:מעלההגליל
הודעהבדברדחייתתכניתמתארמקומיתמס'ג8108/
שהתכנית:שנויייעודמאזורחקלאילאזורמוסדות,
פקיעי






נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר דחיית תכנית מתאר
מקומיתמס'ג8108/שהודעהעלדברהפקדתהפורסמה
בעיתוני בתארי 07/12/1994 ובילקוט הפרסומי
,4269התשנה,עמ',1070בתארי.25/12/1994




השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:פקיעיחדשה.
גושיוחלקות:
גוש19078:חלקיחלקות.110,28:
מטרתהתכנית:
הרחבתגבולושנויייעודמאזורחקלאילאזורמוסדות.












כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il








מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:מעלהחרמו
הודעהבדברדחייתתכניתמתארמקומיתמס'ג8349/
שהתכנית:שנויייעודלבניניציבור,בוקעתא






נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר דחיית תכנית מתאר
מקומיתמס'ג8349/שהודעהעלדברהפקדתהפורסמה
בעיתוני בתארי 29/12/1994 ובילקוט הפרסומי
,4277התשנה,עמ',1633בתארי.19/01/1995
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:בוקעאתה.
מטרתהתכנית:
שינויייעודממסחריושטחציבוריפתוחלשטחאזורבניני
ציבורכמפורטבסעי15.2ברשימתתכוליות.
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה נצרת
עילית  17511טלפו 04-6508555 :וכ במשרדי הועדה
המקומית לתכנו ובניה מעלה החרמו ,מסעדה 12439
טלפו 04-6981677 :וכל מעוניי רשאי לעיי בתכנית,
בימי ובשעותשהמשרדיהאמוריפתוחי לקהל,וכ
באתר האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il


מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:מעלהחרמו
הודעהבדברדחייתתכניתמתארמקומיתמס'ג8669/
שהתכנית:שינוישטחחקלאילאזורמגורי.






נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר דחיית תכנית מתאר
מקומיתמס'ג8669/שהודעהעלדברהפקדתהפורסמה
בעיתוני בתארי 12/05/1996 ובילקוט הפרסומי
,4419התשנו,עמ',3616בתארי.18/06/1996
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:מג'דלשמס.

מטרתהתכנית:
שינוישטחחקלאילאזורמגורי.
התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה נצרת עילית
 17511טלפו 04-6508555 :וכ במשרדי הועדה
המקומית לתכנו ובניה מעלה החרמו ,מסעדה 12439
טלפו 04-6981677 :וכל מעוניי רשאי לעיי בתכנית,
בימי ובשעותשהמשרדיהאמוריפתוחי לקהל,וכ
באתר האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il


ג.התוויתרשתהדרכילמיניהוסיווג.
ד.קביעתהוראותבניהבאזוריבהמותרתהבניה.
ה.שינויייעודהקרקעמחקלאילמאגרמי,מתקני
טכניי,דרכיוחניות.

התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה נצרת עילית
 17511טלפו 04-6508555 :וכ במשרדי הועדה
המקומית לתכנו ובניה מעלה החרמו ,מסעדה 12439
טלפו 04-6981677 :וכל מעוניי רשאי לעיי בתכנית,
בימי ובשעותשהמשרדיהאמוריפתוחי לקהל,וכ
באתר האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il

















מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:מעלהנפתלי
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמס'
ג19722/
שהתכנית:שינויייעודמחניהדרמשולבתושטח
ציבורימשולב,למבניומוסדותציבורמעלות























נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה מעלה נפתלי מופקדת תכנית מתאר
מקומיתמס'ג19722/
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג 4344/
שינוי 
ג 11746/
שינוי 
ג 6624/
שינוי 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:מעלותתרשיחא.








מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:מעלהחרמו
הודעהבדברדחייתתכניתמתארמקומיתמס'ג9821/
שהתכנית:הקצאתשטחלמאגרמירג'ר









נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר דחיית תכנית מתאר
מקומיתמס'ג9821/שהודעהעלדברהפקדתהפורסמה
בעיתוני בתארי 23/03/1998 ובילקוט הפרסומי
,4624התשנ"ח,עמ',2672בתארי.02/03/1998




השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ע'ג'ר.



גושיוחלקות:
גוש18597:חלקיחלקות.38,43:






מטרתהתכנית:
הקמתמרכזמבניומוסדותציבור






עיקריהוראותהתכנית:
שינוי ייעוד משטח חניה  ,שטח ציבורי משולב ושטחי
לבניניציבורליייעודשטחלמבנהומוסדותציבור.
קביעתשימושיותכליות
קביעתהוראותוזכויותבניה
קביעתהנחיותבינויופיתוח
קביעתהנחיותלהוצאתהיתרבניה
הריסתמבניקיימי










גושיוחלקות:
גוש203003:חלקיחלקות.11,9,8,7:
גוש203004:חלקיחלקות.1:
גוש203005:חלקיחלקות.19,15,2,1:





















מטרתהתכנית:
א.תיחושטחשלמאגרהמי.
ב.קביעתאזוריועתודותקרקעלשימושישוני
בתחוהתכנית.

כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
מעונייבקרקע,בבנייאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת
עצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפיסעי
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גושיוחלקות:
גוש14311:חלקיחלקות.1:

 100לחוק,רשאילהגישהתנגדותבתו 60ימיממועד
פרסומהשלההודעההמאוחרתביהפרסומיבעיתוני,
למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבניהמחוזהצפו,דר
מטרתהתכנית:
קרית הממשלה נצרת עילית  17511טלפו:
 .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
שנוי ייעוד לחלקה  1חלקו לצור קביעת שטח תעשיה
מקומית לתכנו ולבניה מעלה נפתלי ,האורני 1 מעלות
לשמתשירותיאיחסווקירור.
תרשיחא24952טלפו04-9978030:
הסדרתדרגישהלאזורהתעשיה.
קביעתשטחיירוקיליצירתהפרדהבישטחיהתעשיה
התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
ושטחיהמגוריהצמודיאליו.

העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989
ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה נצרת עילית

 17511טלפו 04-6508555 :וכ במשרדי הועדה

המקומיתלתכנוולבניהמרוהגליל,מירו13910טלפו:
מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:מרוהגליל
 04-6919806וכל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי
ובשעותשהמשרדיהאמוריפתוחילקהל,וכ באתר
הודעהבדברדחייתתכניתמתארמקומיתמס'
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il
ג7467/


שהתכנית:שינויייעודלמגורי,ספסופה.
מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:עמקהמעיינות
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר דחיית תכנית מתאר
הודעהבדבראישורתכניתמפורטתברמהמפורטת
מקומיתמס'ג7467/שהודעהעלדברהפקדתהפורסמה
מס'ג19465/
בעיתוני בתארי 11/02/1992 ובילקוט
הפרסומי
שהתכנית:לולמעלהגלבוע
,3980התשנב,עמ',2361בתארי.05/03/1992
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
יישוב:ספסופה.
ברמהמפורטתמס'ג19465/

:
גושיוחלקות
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלי
בכלתחוהתכנית/בחלקמתחוהתכנית
גוש14455:חלקותבמלוא.46:
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
גוש14456:חלקותבמלוא.103102,4544:
היתריאוהרשאות
מטרתהתכנית:
המתייחסתלתכניותהבאות:

,
שטחחקלאילמגוריומפרטיפתוחלמגורי
שינויייעוד
מספרהתכנית 
סוגהיחס 

ועלמנתלאפשרבניהלבני
,
ימצבקייבשטח
עפ"
ג 4636/
שינוי 

.
ממשיכי
משצ 61/
שינוי 

תמא/34/ב 4/
כפיפות 
התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה נצרת עילית
תמא 35/
כפיפות 
 17511טלפו 04-6508555 :וכ במשרדי הועדה
תממ 9/2/
כפיפות 
המקומיתלתכנוולבניהמרוהגליל,מירו13910טלפו:
תממ 32/2/
כפיפות 
 04-6919806כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי
ובשעותשהמשרדיהאמוריפתוחילקהל,וכ באתר
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il

יישוב:מעלהגלבע.


























































































מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:מרוהגליל
הודעהבדברדחייתתכניתמפורטתמס'ג8509/
שהתכנית:שנויייעודמחקלאילתעשיהזעירה,עלמה
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נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר דחיית תכנית מפורטת
מס' ג 8509 /שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה
בעיתוני בתארי 23/01/1995 ובילקוט הפרסומי
,4284התשנה,עמ',2158בתארי.16/02/1995
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:עלמה.


גושיוחלקות:
גוש20937:חלקיחלקות.2018:
קואורדינטהX: 240050
קואורדינטהY: 708800






מטרתהתכנית:
הרחבתשטחלמבנימשק.






עיקריהוראותהתכנית:
.1שינויייעודמשטחחקלאיושטחתעשיהומלאכהלשטח
מבנימשק.
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גושיוחלקות:
גוש18565:חלקותבמלוא.96:
גוש18565:חלקיחלקות.107,94:

.2קביעתזכויות,הוראותוהנחיותלמתהיתריבניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 09/03/2012ובילקוט הפרסומי ,6419 התשע"ב ,עמ'
,4190בתארי.21/05/2012
התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה נצרת עילית
 17511טלפו .04-6508555 :וכ במשרדי הועדה
המקומית לתכנו ולבניהעמקהמעיינות ,ביתשא טלפו:
 ,04-6065850וכל המעוניי רשאי לעיי בה בימי
ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il















מטרתהתכנית:
שנויסווגקרקעממגורילשטחינלווילתחנתתידלוק
להגדלתשטחהתפעולשלהתחנהתוהתאמהלצרכי
המתחדשיבתחנתתידלוק.

התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה נצרת עילית
 17511טלפו 04-6508555 :וכ במשרדי הועדה
המקומית לתכנו ולבניה שפלת הגליל ,תמרה 24930
טלפו 04-994122 :וכל מעוניי רשאי לעיי בתכנית,
בימי ובשעותשהמשרדיהאמוריפתוחי לקהל,וכ
באתר האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il















מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:שפלתהגליל
הודעהבדברדחייתתכניתמתארמקומיתמס'ג8739/
שהתכנית:שינוילמיתאר,שינויייעודמשטחציבורי
פתוחלמגוריכפרכבול.










יוסברו
יו"רהועדההמחוזית
לתכנוולבניהמחוזהצפו

נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר דחיית תכנית מתאר
מקומיתמס'ג8739/שהודעהעלדברהפקדתהפורסמה
בעיתוני בתארי 11/07/1996 ובילקוט הפרסומי
,4434התשנו,עמ',4345בתארי.08/08/1996
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:כאבול.







מחוזהדרו







מחוז:דרו,מרחבתכנומקומי:אופקי
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתמס'
133/102/03/23
שהתכנית:אזורמלאכהאופקי




גושיוחלקות:
גוש19609:חלקיחלקות.105103:








מטרתהתכנית:
שינויייעודמשטחציבוריפתוחלמגוריבהתאלהחלטת
הועדההמחוזיתשהתקבלהבשמיעתהתנגדויותבטעות
תכניתהמיתארלאתוקנה

התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
ולבניה מחוז הצפו ,דר קרית הממשלה נצרת עילית
 17511טלפו 04-6508555 :וכ במשרדי הועדה
המקומית לתכנו ולבניה שפלת הגליל ,תמרה 24930
טלפו  04-994122 :וכל מעוניי רשאי לעיי בתכנית,
בימי ובשעותשהמשרדיהאמוריפתוחי לקהל,וכ
באתר האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il













ו






מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:שפלתהגליל
הודעהבדברדחייתתכניתמתארמקומיתמס'
ג8686/
שהתכנית:שנויייעודממגורילתחנתתידלוק,
תמרה






נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר דחיית תכנית מתאר
מקומיתמס' ג 8686/שהודעהעלדברהפקדתה ובילקוט
הפרסומי ,4510 התשנז ,עמ'  ,2934בתארי
.10/04/1997
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:טמרה,תמרה






נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הדרו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה אופקי מופקדת תכנית מפורטת מס'
133/102/03/23
איחוד וחלוקה :איחוד וחלוקת מגרשי ללא הסכמת
בעלי
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
)24/102/03/23תרש"צ (4/12/3
שינוי 
)25/102/03/23תרש"צ (2/14/6
שינוי 
 6/101/03/23
שינוי 
 82/102/03/23
שינוי 
 134/102/03/23
שינוי 
 2/101/02/23
שינוי 
/23בת 47/
שינוי 
 26/102/03/23
שינוי 
)50/102/03/23תרש"צ (4/12/14
שינוי 
 2/101/02/23
כפיפות 
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השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:אופקי
אזור המלאכה בסמו לאזור התעשייה הצפוני ,רח'
ז'בוטינסקי,רח'המסגר,רח'הרצל–אופקי








מחוז:דרו,מרחבתכנומקומי:אילת
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתמס'14/214/03/2
שהתכנית:מגרש466שחמורובע,6אילת






נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הדרו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה אילת מופקדת תכנית מפורטת מס'
14/214/03/2
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
/2מק 417/
שינוי 
 73/101/02/2
כפיפות 
 101/02/2
כפיפות 
 214/03/2
כפיפות 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:אילת
קואורדינטה193275 X
קואורדינטה383300 Y


בירח'גזהשדהורח'דודאי
שכונה:שחמורובע6
רחוב:רח'דרהתבליני
מספרבית50:

גבולותהתכנית:
כמסומבתשריטבקוכחולרצו

גושיוחלקות:
גוש 39557 :חלקות בשלמות,152 –155 ,158 –194:
4,6–15,17–21,147,148

חלקיחלקות 22,127,137,138,139,149:


גוש100212:גושלאמוסדר

מטרתהתכנית:
יצירת מסגרת תכנונית לאזור מלאכה קיי .באזור זה
יקבעו ייעודי קרקע לתעשייה ומלאכה ,מלאכה משולבת
במסחר ,שטחי מסחר ושטח לבניני ציבור .במסגרת זו
יבוצעו פעולות איחוד וחלוקת מגרשי שלא בהסכמת
בעלי.
התכניתקובעתאתהפעולותהבאות:
א .שינוי ייעוד מאזור תעשייה לאזור תעשייה קלה
ומלאכה,ומלאכהמשולבתבמסחר.
ב .שינוי ייעוד קרקע מאזור תעשייה ומלאכה לאזורי
משולבימלאכהומסחר.
ג.הגדרתתכליותושימושימותרי.
ד .קביעת זכויות ומגבלות בניה באזורי והשימושי
השוני.
ה.הסדרתתנועהוהקצאתשטחיב ייעודבאזורמלאכה
גבולותהתכנית:
משולבמסחרלמטרותחניהלרכבפרטיורכבתפעולי.
כמסומבתשריטבקוכחולרצו
ו.הקצאתשטחילמטרתחניה.

נו
תכנו
,
אדריכלי
יצוב
וע
ז .קביעת הוראות לתכנו בינוי
גושיוחלקות:
ועבודותפיתוח.
גושמוסדר,40130חלקה75בשלמות,חלקיחלקות.135

כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
מטרתהתכנית:
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
תכניתזומהווהמסגרת תכנוניתהמסדירהבניהעתידית
האינטרנט של משרד הפניwww.pnim.gov.i/ 
במגרש466בשחמורובע6באילת.
כלמעוניי בקרקע,בבנייאובכלפרטתכנוניאחרהרואה
בתכניתזומבוקשות:תוספתזכויותבניה,שינוימפלסה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכ כל הזכאי לכ על פי
 0.00ללא שינוי בגובה האבסולוטי המרבי המותר ,שינוי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
במיקו הקומות ביחס לקומת כניסה הקובעת ,כ ששתי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
קומות יהיו מעל מפלס הכניסה הקובעת וקומה אחת
בעיתוני ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנו ולבניה מחוז
מתחתיה,שינוייבקוויבנייצדדיואחוריושינויתכסית.
הדרו ,התקוה  4באר שבע  84100טלפו:
 .08-6263795העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
עיקריהוראותהתכנית:
מקומית לתכנו ולבניה אופקי ,שד הרצל  1אופקי
80300טלפו08-9928542:
(1שינויזכויותהבניה:שטחעיקרימותר180.0:מ"ר.

מוצע312.0:מ"ר)תוספתשל132.0מ"ר(
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
שטחשירותמותר20.0:מ"ר30.0+מ"רלחניה
הוגשהבכתב בפירוטהנמקות ובלוויתצהירהמאמתאת
מוצע20.0:מ"ר30.0+מ"רלחניה
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
(2שינוימרווחיקוויבניה:
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989
קובנייצדדי)מזרחי(:


מאושר2.0:מ'
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מוצע1.9-0:מ'קובנייתתקרקעי
קובנייאחורי)צפוני(:
מאושר4.0:מ'
מוצע3.6:מ'
0.9מ'קובנייתתקרקעילחדרמכונות
(3שינויתכסית:
מאושר200.00:מ"ר
מוצע205.00:מ"ר
(4שינוימפלסה:0.00מאושרעפ"יתכניתבינוי+61.50
מוצע+64.00:
)הגבהה של  2.5מ' ללא שינוי בגובה האבסולוטי
המרביהמותר72.20–מ'(
 (5שינוי במיקו הקומות ביחס למפלס הקובע :מותר
שלושקומותמעלמפלסה0.00הקובע.
מוצעשתיקומותמעלמפלסה0.00הקובעוקומת
מרת.

כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
מעונייבקרקע,בבנייאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת
עצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפיסעי
 100לחוק,רשאילהגישהתנגדותבתו 60ימי ממועד
פרסומהשלההודעההמאוחרתביהפרסומיבעיתוני,
למשרדי הועדה המחוזית לתכנו ולבניה מחוז הדרו,
התקוה4בארשבע84100טלפו.08-6263795:העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו ובניה
אילת,חטיבתהנגב1אילתטלפו08-6367114:

התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989








































מחוז:דרו,מרחבתכנומקומי:אילת
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתמס'3/218/03/2
שהתכנית:ביתמגוריברחובעייהב,מגרש,14
שחמורובע,9אילת






השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:אילת
רח'עייהב,47/1שחמו,אילת
קואורדינאטה192775 X
קואורדינאטה384250 Y


גבולותהתכנית:
כמסומבתשריטבקוכחולרצו

גושיוחלקות:
גושמוסדר,10120חלק מהגוש,חלקיחלקות בשלמות,8
חלקיחלקותבחלק.24
גושמוסדר,40095חלקמהגוש,חלקיחלקות.56






















מטרתהתכנית:
התכנית מציעה שינוי בהוראות בניה למגרש ,14שחמו
רובע9אילתבנושאיהבאי:
.1תוספתזכויותבניה:מאושר  3150 מ"ר,מוצע 3175
מ"ר.
.2שינויבתכסיתהמבנה:מאושר,40%מוצע.41%










עיקריהוראותהתכנית:
תוספתזכויותבניה 25–מ"רעיקרילטובתהגדלתהסלו
בדירהמס'1בלבד.
עיקרי קיי 1590מ"ר מוצע 25מ"ר,שירותקיי1560
מ"רמוצע0מ"ר.
הערה:תוספתזכויותבניהלדירהמס'1בלבדבקומת
הקרקעבמבנהמגורימס'47ברח'עייהב.










כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
מעונייבקרקע,בבנייאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת
עצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפיסעי
 100לחוק,רשאילהגישהתנגדותבתו 60ימי ממועד
פרסומהשלההודעההמאוחרתביהפרסומיבעיתוני,
למשרדי הועדה המחוזית לתכנו ולבניה מחוז הדרו,
התקוה4בארשבע84100טלפו.08-6263795:העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו ובניה
אילת,חטיבתהנגב1אילתטלפו08-6367114:




התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
לתכנו ולבניה מחוז הדרו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה אילת מופקדת תכנית מפורטת מס'והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989
3/218/03/2


איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה








היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 218/03/2
שינוי 
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מחוז:דרו,מרחבתכנומקומי:אילת
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתמס'2/249/03/2
שהתכנית:ביתמגוריברחובעיעקרבי,מגרש
112א,רובע8אילת






נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הדרו ובמשרדי הועדה המקומית

ילקוט הפרסומים  ,6486ז' בחשוון התשע"ג23.10.2012 ,

מחוז:דרומרחבתכנומקומי:בארשבע
לתכנו ולבניה אילת מופקדת תכנית מפורטת מס'
2/249/03/2
הודעהבדברביטולהודעתהפקדתמס'115/03/5
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
שהתכנית:בארשבע,שכונהט'
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
נמסרתבזההודעהבדברביטולהפקדתתכניתמפורטת
היתריאוהרשאות
מס'  115 /03 /5שהודעה על דבר הפקדתה ,בהתא

:
הבאות
המתייחסתלתכניות
לסעי89לחוקהתכנווהבניה,התשכ"ה,1965פורסמה
בילקוט הפרסומי ,1694 התשל"א ,עמ'  ,892בתארי
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
.28/01/1971
/2במ 211/
שינוי 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
/2מק 372/
שינוי 
יישוב:בארשבע.שכונהט'
 73/101/02/2
כפיפות 

גושיוחלקות:
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
גושיבחלקיות.38060:
יישוב:אילת

8
רובע
,
שחמו
,
10
עיעקרבי
רח'
מטרתהתכנית:

X
193100
קואורדינטה
יצירתמסגרתתכנוניתלשכונתמגוריבצפיפותנמוכהעל
ידי:
קואורדינטהY 384400
א.תכנווהתווייתרשתדרכיכמסומבתשריט.
גבולותהתכנית:
ב.קביעתמגרשילבנייניציבור.
כמסומבתשריטבקוכחולרצו

ג.קביעתשטחיציב
גושיוחלקות:

כלמעוניירשאי לעייבתכנית,במשרדיהועדההמחוזית
גוש40096:מוסדר,חלקותבמלוא.23:

לתכנוולבניהמחוזהדרו,התקוה 4בארשבע84100
מטרתהתכנית:
טלפו08-6263795:
תוספתזכויותבניהבקומתהקרקעלדירהמס' 3ובקומה
ובמשרדיהועדההמקומית לתכנוולבניהבארשבע,בגי
א' לדירה מס'  ,6ללא שינוי ב ייעוד הקרקע ובמגבלות
מנח2בארשבעטלפו08-6463807:
הבניה.
בימיושעותשהמשרדיהאמוריפתוחילקהל.

עיקריהוראותהתכנית:

,
ר
''
מ
תוספתזכויותבניה50
מחוז:דרו,מרחבתכנומקומי:בארשבע
וסגירת
ר
"
מ
25



10/3

'
מס
בדירה
)סגירת מרפסת
הודעהבדבראישורתכניתמפורטתמס'28/162/03/5
מרפסתבדירהמס'2510/6מ"ר(.
שהתכנית:מגוריבמגרש509בתימס'95ו99
שכ'רמות
כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות






























































































שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
מעונייבקרקע,בבנייאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת
עצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפיסעי
 100לחוק,רשאילהגישהתנגדותבתו 60ימי ממועד
פרסומהשלההודעההמאוחרתביהפרסומיבעיתוני,
למשרדי הועדה המחוזית לתכנו ולבניה מחוז הדרו,
התקוה4בארשבע84100טלפו.08-6263795:העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו ובניה
אילת,חטיבתהנגב1אילתטלפו08-6367114:




התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989







נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965בדבר אישור תכנית מפורטת
מס'28/162/03/5
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 77/102/02/5
שינוי 
 15/162/03/5
שינוי 
/5במ 3/34/
שינוי 
 26/162/03/5
שינוי 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:בארשבע.
קואורדינאטה182780 X
קואורדינאטה576260 Y
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שטח התכנית נמצא בשכ' רמות ,ברח' יוס תקוע ,באר
שבע.
גבולותהתכנית:
כמסומבתשריטבקוכחולרצו






השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:נתיבות
מגרש מסחרי בצומת רחובות חיל הנדסה ותותחני
בשכונתמגורי"נטעי"בנתיבות








גושיוחלקות:
מוסדר:
גוש38197:חלקותבמלוא.4:
גוש38197:חלקיחלקות.3433:
מגרשי509:בהתאלתכנית15/162/03/5

קואורדינאטה160240 X
קואורדינאטה592750 Y


גבולותהתכנית:
כמסומבתשריטבקוכחולרצו

גושיוחלקות:
גוש מוסדר  ,40130חלק מהגוש ,חלקי חלקות בשלמות
,124חלקיחלקותבחלק.135
גושמוסדר,39620חלקמהגוש,חלקיחלקותבחלק.73

























מטרתהתכנית:
הגדלתהקפיבנייהבמגרשמגורימס' 509עבורבתי
מס'95ו99רח'יוסתקוע,שכ'רמות,בארשבע.






עיקריהוראותהתכנית:
•הגדלת הקפיבנייהלמטרות עיקריותבמגרשמס' 509
עבורבתי95ו99ב24מ"ר
מ 1574 מ"ר ל 1598 מ"ר )תוספת  12מ"ר עבור כל
אחתמיחידותהדיור(.
•הגדלתתכסיתקרקעמרבית.
•קביעתתנאילמתהיתריבניה.
•שינויקוויבניי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 22/03/2012ובילקוט הפרסומי ,6404 התשע"ב ,עמ'
,3539בתארי.24/04/2012
התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
ולבניהמחוזהדרו,התקוה 4בארשבע 84100טלפו:
 .08-6263795וכ במשרדי הועדה המקומית לתכנו
ולבניה באר שבע ,בגי מנח 2 באר שבע טלפו08- :
 ,6463807וכל המעוניי רשאי לעיי בה בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר האינטרנט
של משרד הפני.www.pnim.gov.il 




















מטרתהתכנית:
הוספתקומתמשרדילמבנהמסחריקייע"ישינוייב
ייעודהקרקע,הגדלתזכויותבניהושינוייבקובניי.

עיקריהוראותהתכנית:
•הוספתלזכויותהבניהמ268ל610מ"רסה"כ.
•שינויבקוויבנייקדמילכיוודרמס' 59מ 1.5 מ' ל0
ובקוצידיהפונהלמגרש120/2מ5מ'ל.0
•שינויייעודמ"מסחר"ל"מסחרומשרדי."
•קביעתשימושיותכליות.
• קביעת הנחיות הוראות ומגבלות בניה לרבות תוספת
קומה.
•קביעתתנאילמתהיתריבניה.






















כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
מעונייבקרקע,בבנייאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת
עצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפיסעי
 100לחוק,רשאילהגישהתנגדותבתו 60ימי ממועד
מחוז:דרו,מרחבתכנומקומי:נתיבות
פרסומהשלההודעההמאוחרתביהפרסומיבעיתוני,
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתמס'136/03/22
למשרדי הועדה המחוזית לתכנו ולבניה מחוז הדרו,
התקוה4בארשבע84100טלפו.08-6263795:העתק
שהתכנית:מרכזמסחרישכונתנטעי,נתיבות
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו ולבניה
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
נתיבות ,שד ירושלי 4 נתיבות  80200טלפו:
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
08-9938735
לתכנו ולבניה מחוז הדרו ובמשרדי הועדה המקומית

לתכנו ולבניה נתיבות מופקדת תכנית מפורטת מס' התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
136/03/22
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989
היתריאוהרשאות


:
הבאות
תלתכניות
המתייחס



מספרהתכנית


סוגהיחס
מחוז:דרו,מרחבתכנומקומי:רמתנגב
/22במ 56/
שינוי 
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתמס'314/03/20
/22מק 2009/
שינוי 
שהתכנית:מתקלטיפולבשפכירמתנגב

נמסרתבזההודעה,בהתאלסעי89לחוקהתכנווהבניה,

התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנו ולבניה


































498

ילקוט הפרסומים  ,6486ז' בחשוון התשע"ג23.10.2012 ,

מחוז הדרו ובמשרדי הועדה המקומית לתכנו ולבניה רמת
נגבמופקדתתכניתמפורטתמס'314/03/20
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 101/02/20
כפיפות 
תממ 14/4/
אישורע"פתמ"מ 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
מדרולכביש211ביהיישוביטלליואשלי.
קואורדינטה542500 X
קואורדינטה175500 Y


גבולותהתכנית:
כמסומבתשריטבקוכחולרצו

גושיוחלקות:
גוש,39012חלקיחלקותבחלק.19,1

מחוז:דרו,מרחבתכנומקומי:רמתנגב
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתמס'320/03/20
שהתכנית:תחנתשאיבהאשלי


































נמסרתבזההודעה,בהתאלסעי89לחוקהתכנווהבניה,
התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנו ולבניה
מחוז הדרו ובמשרדי הועדה המקומית לתכנו ולבניה רמת
נגבמופקדתתכניתמפורטתמס'320/03/20
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 31/101/02/20
כפיפות 
תממ 14/4/
שינוי 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:אשלי
מועצה אזורית רמת הנגב ,בכיוו צפונית מישוב קהילתי
אשלי
קואורדינטה171450 X
קואורדינטה542100 Y


גבולותהתכנית:
כמסומבתשריטבקוכחולרצו

גושיוחלקות:
גוש מוסדר  ,39012חלק מהגוש ,חלקי חלקות בחלק,33 
.42
















מטרתהתכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתק טיפול בשפכי
לאזור אג משאבי ברמת הנגב ,הקמת מאגר תפעולי
להשקיהבקולחיוהסדרתדרגישהלמתקני.

עיקריהוראותהתכנית:
.1שינוייייעודקרקע
מ:אזורחקלאי
ל:מתקניהנדסיי)מתקלטיפולבשפכי.(
 .2קביעת הוראות ,לרבות בדבר התכליות ,השימושי,
קווי בניי ,מספר הקומות ,שטחי ואחוזי הבניה ,הנחיות
בינוי ,עיצוב ופיתוח סביבתי ,הוראות סביבתיות ,הוראות
לפיתוח תשתיות ,וקביעת תנאי להוצאת היתרי בניה
בייעודיהקרקעכמפורטבתכנית.

כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
מעונייבקרקע,בבנייאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת
עצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפיסעי
 100לחוק,רשאילהגישהתנגדותבתו 60ימי ממועד
פרסומהשלההודעההמאוחרתביהפרסומיבעיתוני,
למשרדי הועדה המחוזית לתכנו ולבניה מחוז הדרו,
התקוה4בארשבע84100טלפו.08-6263795:העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו ולבניה
רמתנגב,טלפו08-6564129:






















התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989





















מטרתהתכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת תחנת שאיבה לשפכי
באזורחקלאיבמועצהאזוריתרמתהנגב.






עיקריהוראותהתכנית:
.1קביעתתאשטחלהקמתתחנתשאיבה.
.2קביעתשימושי,הנחיותומגבלותבנייה.
.3קביעתתנאילמתהתריבנייה.

כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני.www.pnim.gov.il
כלמעוניי בקרקע,בבנייאובכלפרטתכנוניאחרהרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכ כל הזכאי לכ על פי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעיתוני ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנו ולבניה מחוז
הדרו ,התקוה  4באר שבע  84100טלפו:
 .08-6263795העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומיתלתכנוולבניהרמתנגב,טלפו08-6564129:

התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
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והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989









מחוז:דרו,מרחבתכנומקומי:רמתנגב,שמעוני
הודעהבדבראישורתכניתדרמס'ד313/02/20/
שהתכנית:דרמס'10קטעניצנהחלוציותשינויתוואי














נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה,התשכ"ה,1965בדבראישורתכניתדרמס'
ד313/02/20/
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 53/101/02/20
שינוי 
/5/101/02/20א 
שינוי 
/10במ 187/
שינוי 
 52/101/02/20
שינוי 
 480/02/7
שינוי 
 101/02/20
שינוי 
 287/03/7
שינוי 
 48/101/02/20
שינוי 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
בתחומועצהאזוריתרמתנגבומועצהאזוריתאשכול
ישובי:כמהי,בארמילכה,חלוצית3
בי ניצנה לחלוציות )מדרו לכר שלו (ובסמו לגבול
עמצרי
קואורדינטהX 540000
קואורדינטהY 140000






















גבולותהתכנית:
כמסומבתשריטבקוכחולרצו.

מעברי ,תעלות ,גדרות ,קירות תומכי וכ לביצוע כל
עבודותחפירה,עבודותבניה,עבודות
סלילה,מילויוהריסההכרוכיבסלילתהדר.
ד .ליעד שטחי בתחו התכנית לטיפול נופי ,שיקו
סביבתיואמצעילמניעתמפגעירעש.
ה.לבטלדרכיכנדרשעלידיהתכנית.
ו.לקבועהוראותלביצועהדר.
ז.להסדירהסתעפויותוצמתי.
ח .להסדיר ניקוז ,סוללות הכוונה וחציית נחלי בתחו
התכניתלפיהוראותסעי10לתמ"א22שינוימס'.4
ט .דר מס'  10הקיימת בתחו התכנית תסווג כדר
מקמית,ורוחבהיצומצל30מטר.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
14/05/2010ובילקוטהפרסומי,6098התש"ע,
עמ',3457בתארי.21/06/2010
התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
ולבניהמחוזהדרו,התקוה 4בארשבע 84100טלפו:
 .08-6263795וכ במשרדי הועדה המקומית לתכנו
ולבניהרמתנגב,טלפו08-6564129:
ועדה מקומית לתכנו ולבניה שמעוני ,שדרות טלפו:
 ,08-6899696וכל המעוניי רשאי לעיי בה בימי
ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il





















מחוז:דרו,מרחבתכנומקומי:שמעוני
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתמס'7/129/03/7
שהתכנית:קיבואורהנרמגורי






נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הדרו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה שמעוני מופקדת תכנית מפורטת מס'
7/129/03/7
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 4/129/03/7
שינוי 
 303/02/7
כפיפות 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:קיבואורהנר
קיבו אור הנר שוכ בנגב הצפו מערבי ,מצפו לעיר
שדרות ובי דרכי 232 ממזרח ו 34 ממערב .אזור
המגורי נמצא במרכז הקיבו וגובלי בו מצפו ומדרו
שטחי חקלאיי ,ממזרח שכונת הרחבה קהילתית
וממערבאזורלמבנימשק.
בתחומועצהאזוריתשערהנגב
קואורדינטה162,100 X
קואורדינטה607,200 Y














גושיוחלקות:
מוסדר:
גוש39001:חלקיחלקות.2:
גוש39006:חלקיחלקות.1:
גוש39007:חלקיחלקות.6,31:
מטרתהתכנית:
הסטת תוואי דר מס'  10בקטע שבי ניצנה לחלוציות
ושיפורדרמקומיתשבידרמס'80לדרמס'.10
















עיקריהוראותהתכנית:
א.ליעדשטחילדר.
ב.לקבועהנחיותומגבלותבתחוהתכנית.
ג.ליעדאתהשטחהמסומלדרלהקמתדרכי,מתקני
דר,מבנישירות,גשרי,גשרוני,
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גבולותהתכנית:
כמסומבתשריטבקוכחולרצו
גושיוחלקות:
גושמוסדר,2826חלקמהגוש,חלקיחלקותבחלק.31
גושמוסדר,2827חלקמהגוש,חלקיחלקות ,15,12,9,5
.17,16








מטרתהתכנית:
יצירת מסגרת תכנונית לאיזור המגורי הקיי בקיבו,
תוחלוקהלמגרשי)שיודירותקיימות(וקביעתזיקות
הנאהלציבור.






עיקריהוראותהתכנית:
.1יצירת127מגרשילמגוריבהתאלבינויהקיי.
.2קביעתזכויותבניה,קויבנייוהוראותבינוי.
.3קביעתתנאילמתהיתרבנייה.
.4קביעתזיקותהנאה.

X=203375
Y=563900

קואורדינטה
קואורדינטה


שכונה2מגרשי172,173,174,175
גבולותהתכנית:
כמסומבתשריטבקוכחולרצו














גושיוחלקות:
גוש100084/7:חלקותבמלוא.5551:
גוש100084/7:חלקיחלקות.84:
מגרשי:
173בהתאלתכנית/1/311/03/7ב
174בהתאלתכנית/1/311/03/7ב
175בהתאלתכנית/1/311/03/7ב
























מטרתהתכנית:
הגדלתזכויותבניה,תוספתיח"דושינויקוויבנייבמגרשי
מגורימס'173,174,175בשכונה2בערערהבנגב.






כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני .www.pnim.gov.il כל
מעונייבקרקע,בבנייאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת
עצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפיסעי
 100לחוק,רשאילהגישהתנגדותבתו 60ימיממועד
פרסומהשלההודעההמאוחרתביהפרסומיבעיתוני,
למשרדי הועדה המחוזית לתכנו ולבניה מחוז הדרו,
התקוה4בארשבע84100טלפו.08-6263795:העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו ולבניה
שמעוני,שדרותטלפו08-6899696:


התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989












עיקריהוראותהתכנית:
אאיחודוחלוקהמחדששלמגרשי.173-175
ב הגדלתזכויותבניהבתאשטח 173מ 40%ל61.73%
עיקרי.
ג הגדלתזכויותבניהבתאשטח 174מ 40%ל77.22%
עיקרי.
ד הגדלתזכויותבניהבתאשטח 175מ 40%ל73.83%
עיקרי.
הקביעתהתכליותוהשימושיהמותריומגבולותבניה.
וקביעתתנאילמתהיתריבניה.
זקביעתהנחיותלבנויועצובאדרכלי.
חקביעתמס'יח"דמ8יח"דל15יח"דבתחוהתוכנית.
ט גובה הבניה מ 2קומות מעל הכניסה הקובעת וקומה
מתחתלמפלסהכניסה.
זקביעתשלביביצועהתוכנית
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 04/05/2012ובילקוט הפרסומי ,6419 התשע"ב  ,עמ'
,4205בתארי.21/05/2012
התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
ולבניהמחוזהדרו,התקוה 4בארשבע 84100טלפו:
 .08-6263795וכ במשרדי הועדה המקומית לתכנו
ולבניה שמעוני ,שדרות טלפו ,08-6899696 :וכל
המעוניי רשאי לעיי בה בימי ובשעות שהמשרדי
האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד
הפני. www.pnim.gov.il






















מחוז:דרו,מרחבתכנומקומי:שמעוני
הודעהבדבראישורתכניתמפורטתמס'30/311/03/7
שהתכנית:מגרשי173,174,175שכונה2
ערערהבנגב




נמסרתבזההודעה,בהתאלסעי117לחוקהתכנו
והבניה,התשכ"ה,1965בדבראישורתכניתמפורטת
מס'30/311/03/7
איחודוחלוקה:איחודו/אוחלוקהבהסכמתכלהבעלי
בכלתחוהתכנית/בחלקמתחוהתכנית
היתריבנייהוהרשאות:תכניתשמכוחהניתלהוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
/1/311/03/7ב 
שינוי 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ערערהבנגב.
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מחוז:דרו,מרחבתכנומקומי:שמעוני
הודעהבדבראישורתכניתמפורטתמס'/7מפ1022/
שהתכנית:מתקפוטווולטאיסעד
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה,התשכ"ה  ,1965 –בדבראישור תכניתמפורטת
מס'/7מפ1022/
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איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 1/110/03/7
שינוי 
 328/02/7
שינוי 
 4/110/03/7
שינוי 
תמא/10/ד 10/
כפיפות 
 3/110/03/7
כפיפות 
תמא 35/
כפיפות 
תמא/34/ב 3/
כפיפות 
תממ 14/4/
כפיפות 
תמא 22/
כפיפות 


השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:סעד.
קואורדינטה156/800 X
קואורדינטה598/600 Y
קיבוסעד


גבולותהתכנית:
כמסומבתשריטבקוכחולרצו.


גושיוחלקות:
מוסדר:
גוש903:חלקיחלקות.8:
גוש904:חלקיחלקות.22,3,2:


מטרתהתכנית:
הקמתמתקפוטווולטאיבקיבוסעד.


עיקריהוראותהתכנית:
א .קביעת תנאי להקמת מתק פוטווולטאי בהספק של
כ7מגהוואט.
ב .שינוי יעוד קרקע חקלאית לקרקע חקלאית ומתקני
הנדסיי וקביעת הנחיות להקמת מתק פוטו וולטאי
בשטח.
ג.קביעתזיקתמעברברכבבקרקעחקלאית.
ד.קביעתהשימושיהמותרי.
ה.קביעתהוראותבנייה.
ו.קביעתהוראותלפיתוחהשטחכוללתשתיותושירותי.
ז.קביעתהנחיותסביבתיותנופיותוחקלאיות.
ח.קביעתהשלביוהתניותלביצוע.
ט.קביעתהתנאילמתהיתרבנייהוהתנאיבהיתר.


הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 11/05/2012ובילקוט הפרסומי ,6406 התשע"ב ,עמ'
,3608בתארי.30/04/2012


התכניתהאמורהנמצאתבמשרדיהועדההמחוזיתלתכנו
ולבניהמחוזהדרו,התקוה 4בארשבע 84100טלפו:
.08-6263795וכבמשרדי :ועדהמקומיתלתכנוולבניה
שמעוני ,שדרות טלפו ,08-6899696 :וכל המעוניי
רשאי לעיי בה בימי ובשעות שהמשרדי האמורי
פתוחי לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפני
 www.pnim.gov.il
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מחוז:דרו,מרחבתכנומקומי:שקמי
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתמס'/6מפ1006/
שהתכנית:מתקפוטווולטאימושבשחר
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה  ,1965 –כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבניה מחוז הדרו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה שקמי מופקדת תכנית מפורטת מס' 
/6מפ1006/
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 2/204/03/6
שינוי 
תמא/10/ד 10/
פירוט 
תממ 14/4/
כפיפות 
תמא/34/ב 4/
כפיפות 
תמא 35/
כפיפות 




השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב:שחר.
קואורדינטה174000 X
קואורדינטה613300 Y
בשטחיהחקלאותמדרולמושבשחר


גבולותהתכנית:
כמסומבתשריטבקוכחולרצו.
גושיוחלקות:
גוש מוסדר  ,3091חלק מהגוש ,חלקי חלקות בחלק
.5,22,23




מטרתהתכנית:
הקמתמתקפוטווולטאיבמושבשחר.


עיקריהוראותהתכנית:
א .יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתק פוטו  –וולטאי
בהספק משוער של כ 8מגה וואט לצור הפקת חשמל,
בשטחחקלאותומתקניהנדסייבשטחימושבשחר.
ב .שינוי ייעוד מאזור חקלאי לקרקע חקלאית ומתקני
הנדסיי.
ג.קביעתזיקתהנאהלמעברברכבבקרקעחקלאית.
ד.קביעתהוראותותנאילהחזרתהשטחלעיבודחקלאי
עתופעילותוכמתקפוטו–וולטאי.
ה .פירוט השימושי והתכליות  בכל ייעוד קרקע וקביעת
זכויותומגבלותבניה.
ו.מתהוראותלהוצאתהיתריבניהולפיתוחהשטח.
ז .קביעת הוראות ותנאי סביבתיי לשמירת איכות
הסביבה.


כלמעונירשאילעייבתכנית,בימיובשעותשהמשרדי
האמוריפתוחילקהל,וכ באתר האינטרנט של משרד
הפני www.pnim.gov.ilכל מעוני בקרקע ,בבני או
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית,וככלהזכאילכעלפיסעי 100לחוק,רשאי
להגיש התנגדות תו 60 ימי ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בי הפרסומי בעתוני ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנו ולבניה מחוז הדרו ,התקוה 4
באר שבע  84100טלפו .08-6263806 :העתק

ילקוט הפרסומים  ,6486ז' בחשוון התשע"ג23.10.2012 ,

ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו ולבניה
שקמי,טלפו08-8500705:
התנגדותלתכניתלאתתקבלולאתידואלאאכהוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989


אביהלר
יו"רהועדההמחוזית
לתכנוולבניהמחוזהדרו






הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
דפן מדיק אופטיקס סנטר  95בע"מ
(ח"פ )51-208335-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,24.9.2012
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את בת
שבע לידור ,ת"ז  ,000211144מרח' מדבר סיני  ,10ירושלים
 ,97805טל'  ,052-5435511למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
בת שבע לידור ,מפרקת

ויץ מזון בע"מ
(ח"פ )51-177504-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.9.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד מרקוס ,ת"ז ,50050350
אצל עו"ד יהודה גולדברג ,רח' ז'בוטינסקי  ,35רמת גן ,למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דוד מרקוס ,מפרק

גימל (ג.י.א ).אינטרנשיונל בע"מ
(ח"פ )51-122133-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.9.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רונית קרן הר–זהב,
מרח' מנחם בגין  ,48תל אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
רונית קרן הר–זהב ,עו"ד ,מפרקת

שיש קיבוץ יפתח  -ייבוא ושיווק ( )1994בע"מ
(ח"פ )51-200694-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.9.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איתי ציון ,מדרך בר
יהודה  ,50בית ג.ר.א.ס ,.ת"ד  ,444נשר  ,36680טל' ,04-8218060
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
איתי ציון ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6486ז' בחשוון התשע"ג23.10.2012 ,

אנגל יזום בניה וביצוע שניים ( )94בע"מ
(ח"פ )51-201365-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.9.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסי עבאדי ,מרח'
אבא הלל סילבר  ,16רמת גן  ,52506למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יוסי עבאדי ,עו"ד ,מפרק
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אייפק ישראל בע"מ
(ח"פ )51-393332-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.9.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ליאת הראל-שורץ,
מרח' הגליל  ,47כפר סבא ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ליאת הראל שורץ ,עו"ד ,מפרקת

איליל רשת למסחר בע"מ
(ח"פ )51-464589-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,13.9.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי כהן ,מרח' לסקוב
 ,3/11חיפה  ,34950טל'  ,052-2532085למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.

הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,21.2.2013בשעה
 ,11.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
צבי זימרן ,מפרק

ריף מדיה בע"מ
(ח"פ )51-384124-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.10.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל
ויקמן ,מרח' יוחנן הורקנוס  ,17ת"ד  ,22125תל אביב  ,61221טל'
 ,03-5445095למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,3.3.2013בשעה
 ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
טל ויקמן ,עו"ד ,מפרק

וינהבר בע"מ

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,24.1.2013
בשעה  ,16.00במשרד עורכי דין צדיקה את סילמן ,שד' פל-ים ,2
חלונות הסיטי ,בניין אורן ,קומה  ,2חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-292667-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

אלי כהן ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.10.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי וינהבר,
מרח' הנחושת  ,6תל אביב ,טל'  ,03-6475788למפרק החברה.

א.ו.ס .אחזקות ישראל ( )2010בע"מ
(ח"פ )51-445231-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.10.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי זימרן ,מרח' הרצל
 ,76חיפה  ,33211טל'  ,04-8621122למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.4.2013בשעה
 ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורי וינהבר ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6486ז' בחשוון התשע"ג23.10.2012 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

