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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 ,פרדס חנה ,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,
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".
___________
 1י"פ התשנ"ג ,עמ' .2298
 2י"פ התשנ"ה ,עמ'  ;2047התשע"ג ,עמ' .430
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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"ד בחשוון התשע"ג ( 30באוקטובר )2012
(חמ )3-2433
		
		
		

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

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות
לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות),
התשל"ב1972-
בהתאם לתקנה  8לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי
שמירה (רישיונות) ,התשל"ב ,¹1972-מתפרסמת בזה רשימת
מבקשי רישיונות; בתוך  15ימים מיום מפרסום הודעה זו רשאי
כל אדם להגיש התנגדות מנומקת בכתב למתן רישיון למבקש
מסוים ,לפי המען :ועדת הרישוי לפי חוק חוקרים פרטיים
ושירותי שמירה ,התשל"ב ,²1972-ת"ד  ,34357ירושלים 91342
או לפקס' שמספרו ;02-6467936 :כמו כן ניתן לשלוח מייל
לדואר אלקטרוני:hokrimpz@justice.gov.il :
השם

המען

סוג הבקשה

בר דוד

ויצמן  ,202/9כפר סבא
44392

חוקר פרטי

ברקן עירד

מילר טובה וטוביה ,5
דירה  ,1רחובות 76284

חוקר פרטי

בשארי רחמים

דוד אלעזר  ,46רחובות  76386חוקר פרטי

גל גבי

ז'בוטינסקי  ,7כפר סבא  44404חוקר פרטי

גרמנאסקי אמיל גני אביב  153/14ג' ,לוד
אהרון
חאלד מוחמד

משרד לחקירות
פרטיות

ת"ד  ,47מנשית זבדה  30910חוקר פרטי

מרקוביץ עמיחי הנביאים  ,7דירה  ,2פתח
תקוה

חוקר פרטי
חוקר פרטי

נוימן דניאל

אלי כהן  ,16/34רמת
הנשיא ,בת ים

פסיקוב אנדרי

עמק איילון  ,14/13מודיעין חוקר פרטי

פרדני ישראל

ת"ד  ,59453תל–אביב-יפו חוקר פרטי
61593

רוזן יצחק

חטיבת הראל  ,3/26לוד
71412

חוקר פרטי

רמי משה

רמב"ם  12א' ,נהריה

חוקר פרטי

ט' בחשוון התשע"ג ( 25באוקטובר )2012
(חמ )3—2319
חיים קלוגמן
יושב ראש הוועדה לרישוי חוקרים פרטיים
ושירותי שמירה
__________
 1ק"ת התשל"ב ,עמ'  ;1236התשמ"ב ,עמ' .486
 2ס"ח התשל"ב ,עמ' .90

ילקוט הפרסומים  ,6499ה' בכסלו התשע"ג19.11.2012 ,

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת
חוקהליכיתכנוובנייהלהאצתהבנייהלמגורי)הוראות
התשע"א2011-
שעה),
(הוראת
הבנייה למגורים
2011
התשע"א–
שעה(
וחוקהתכנוובניה,התשכ"ה1965
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:מטהאשר
הודעהבדברהפקדתתכניתלדיורלאומיברמה
מפורטתמס'ג20348/
שהתכנית:שכונהמזרחיתמזרעה.

נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 17 לחוק הליכי
תכנו ובנייה להאצת הבנייה למגורי) הוראות שעה(
התשע"א ,2011ובהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה,התשכ"ה 1965כיבמשרדיועדהלדיורלאומי
מחוז צפו ובמשרדי הועדה המקומית לתכנו ולבנייה
מטהאשרד.נגלילמערביובאתרהאינטרנטשלמשרד
הפני,www.pnim.gov.il:ובאתרהאינטרנטשלמגיש
התכנית :משרד הבינוי והשיכו ,מחוז חיפה ,מופקדת
תכניתלדיורלאומיברמהמפורטתמס'ג20348/
איחוד וחלוקה :איחודו/אוחלוקהבהסכמת כלהבעלי
בכלתחוהתכנית/בחלקמתחוהתכנית
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג 13161/
שינוי 
ג 2315/
שינוי 
תמא/34/ב 3/
פירוט 
תמא/34/ב 4/
פירוט 
תמא 34/
כפיפות 
תממ 2/9/
כפיפות 
תממ 2/39/
כפיפות 
תמא/11/3/ד 
כפיפות 
תמא 35/
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:מזרעה.
גושיוחלקות:
גוש18137:חלקיחלקות.2928,9,76:
גוש18138:חלקיחלקות.6058,5554,35,17:
גוש19951:חלקיחלקות.114:
מטרתהתכנית:
תכנו שכונת מגורי בת  379יחידות דיור המהווה רה
תכנולשלבא'בתוכניתג13161/המאושרת
פירוטתוכניתג13161/וחלוקהלמגרשיבניה
הסדרתשלבביצועראשושלתוכניתמתארמזרעהמס'
ג13161/
ייעוד שטחילפיתוחאזורימגורי,מבניציבור,שטחי
פתוחי,דרכיומסחר
ייעודשטחילמגוריומסחר
עיקריהוראותהתכנית:
שינויבפריסתשטחלמבניציבור,מגורי,שצ"פ
הקטנתמספריחידותהדיורמשלבא'במתארג13161/
ל379יח"ד

ילקוט הפרסומים  ,6499ה' בכסלו התשע"ג19.11.2012 ,
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קביעת תמהיל גודל דירות הכולל  96דירות קטנות עד
.1.9
רכמוגדרבסעי
100מ
עד
דירות
גודל
קטנות עד
דירות קטנות
 96דירות
הכולל 96
הכולל
דירות
תמהיל גודל
קביעת" תמהיל
קביעת
..1.9
רכמוגדרבסעי1.9
רכמוגדרבסעי
100מ
100
חלוקהלמגרשיבנייה

מ""
בנייה
חלוקהלמגרשיבנייה
חלוקהלמגרשי
יצירתדרכיגישהלכלהמגרשי

הניקוז
יצירתדרכיגישהלכלהמגרשי
 של נחל בית העמק
הסדרת הכביש ומערכת
יצירתדרכיגישהלכלהמגרשי
במעברודרמזרעה
בית העמק
נחל בית
של נחל
הניקוז של
ומערכת
הסדרת הכביש
הסדרת
ומערכת הניקוז
העמק
הכביש

קביעתתכליותושימושיהמותריבכלייעוד
במעברודרמזרעה
במעברודרמזרעה

קביעתהוראותבנייהלכלייעודקרקע.
קביעתתכליותושימושיהמותריבכל
ייעוד
קביעתתכליותושימושיהמותריבכלייעוד

התוויתרשתדרכיחדשהוחיבורהלמערכתקיימתבישוב
קרקע..
ייעודקרקע
לכלייעוד
בנייהלכל
קביעתהוראותבנייה
קביעתהוראות

התוויתרשתדרכיחדשהוחיבורהלמערכתקיימתבישוב
בתשריט
וחלוקה
איחוד
לעריכת
קביעת הוראות
עתידי
התוויתרשתדרכיחדשהוחיבורהלמערכתקיימתבישוב

הנגזרמתוכניתזו
בתשריט
וחלוקה
איחוד
לעריכת
עתידי
קביעת הוראות
קביעת
הוראות לעריכת איחוד וחלוקה בתשריט עתידי

רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
כל מעוניי 
הנגזרמתוכניתזו
הנגזרמתוכניתזו
האינטרנט
ובאתרי
פתוחי
ובשעות
לקהל ,,
בתכנית
לעיי
רשאי
מעוניי
בימי ובשעות
בימי
בתכנית
האמורילעיי
שהמשרדי רשאי
כל מעוניי
כל
רשאילהגיש
כלמעוניי
שלמשרדהפניומגישהתכנית.
ובאתרי האינטרנט
ובאתרי
לקהל
האמורי פתוחי
שהמשרדי האמורי
שהמשרדי
האינטרנט
לקהל
פתוחי
כלמעוניישל
ממועד פרסומה
התנגדות בתו 60 ימי
ההודעה
רשאילהגיש
שלמשרדהפניומגישהתכנית..
רשאילהגיש
כלמעוניי
שלמשרדהפניומגישהתכנית
מועדהפרסועלגבי
הבאי:
המאוחרתמ
של
ממועד
ימי
ההודעה
התנגדות 
פרסומה של
פרסומה
ביהפרסומיממועד
 60ימי
ההודעה
בתו60 
בתו
התנגדות
הפרסו
התכנית ,מועד
בתחו
האחרו שהוצב
השלט
מועדהפרסועלגבי
הבאי
ביהפרסומי
המאוחרתמ
המאוחרת
מועדהפרסועלגבי
הבאי::
ביהפרסומי
מ
באתר
הפרסו
בעיתו ,מועד
מי
האחרוהפרסו
האחרו מבי
הפרסו
מועד
בתחו
שהוצב
השלט
הפרסו
התכנית ,,מועד
התכנית
בתחו
שהוצב
האחרו
השלט
ועדהלדיורלאומי
למשרדי :
האינטרנטשלמשרדהפני 
באתר
מועד הפרסו
מועד
בעיתו
הפרסומי
מבי הפרסו
האחרו מבי
האחרו
באתר
הפרסו
בעיתו ,,
מי
נצרת עילית 17511
הממשלה
 מחוז צפו ,דר קרית
ועדהלדיורלאומי
למשרדי
האינטרנטשלמשרדהפני
ועדהלדיורלאומי
למשרדי ::
האינטרנטשלמשרדהפני 
04-6508555
טל':
17511
דר
עילית 17511
נצרת עילית
הממשלה נצרת
קרית הממשלה
קרית
צפו ,,דר
מחוז
מחוז צפו
04-6508555
טל''04-6508555::
טל



התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ

הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
אלא א
תידו אלא
ולא תידו
תתקבל ולא
לא תתקבל
לתכנית לא
התנגדות לתכנית
התנגדות
א כ
כ
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
ובהתאלתקנותהתכנו
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
והבנייה )סדרי נוהל
העובדותשעליההיאמסתמכת
ובהתאלתקנותהתכנו
העובדותשעליההיאמסתמכת
תשמ"ט.1989
וסדריעבודתו(
סמכויות חוקר
לתכנית סמכויות
בהתנגדויות לתכנית
בהתנגדויות
סדרי,נוהל
סדרי
והבנייה
וה
חוקר
נוהל
בנייה ))

יוסברו
..1989
ט1989
תשמ""ט
,תשמ
וסדריעבודתו((,
וסדריעבודתו
יוסברו
רהועדההמחוזית
יו"
יוסברו
רהועדההמחוזית
יו""
הצפו
לתכנוולבניהמחוז

רהועדההמחוזית
יו

הצפו
חוז
מ

לתכנוולבניה
לתכנוולבניהמחוזהצפו

















הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
ירושלי
:
 '
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומית
מס
ירושלי
מרחבתכנומקומי:
,מרחבתכנומקומי
ירושלי,
:ירושלי
מחוז:
מחוז


101-0049593
מס'' 
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומית
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמס

קומותלשתוספתיחידות
שהתכנית:תוספת2

101-0049593
101-0049593
דיור,שועפט
קומותלשתוספתיחידות
2
קומותלשתוספתיחידות
תוספת2
:תוספת
שהתכנית:
שהתכנית

שועפט
,
דיור

שועפט
,
דיור
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
המחוזית
הועדה
 ,1965כי
התשכ"ה–
והבניה
התכנו
לחוק
89
לסעי
הודעה ,,
בזה
התכנו
לחוק
במשרדי89
בהתא לסעי
בהתא
הודעה
נמסרת ,בזה
נמסרת
המקומית
ירושלי
והבניה,,לבנייה 
לתכנו
המחוזית
במשרדי
,,1965
–
הועדה המחוזית
ובמשרדי הועדה
כי במשרדי
כי
מחוז1965
ה–
התשכ""ה
התשכ
והבניה
מתאר מקומית
תכנית
מופקדת
ירושלי
המקומית
הועדה
ובמשרדי
ירושלי
בנייה מחוז
ולבנייה
לתכנו ל
לתכנו
המקומית
הועדה
ובמשרדי
ירושלי
מחוז
בנייה
ל
101-0049593
מס'
מקומית
בנייה 
מתאר מקומית
תכנית מתאר
מופקדת תכנית
ירושלי מופקדת
ירושלי
ולבנייה
לתכנו ול
לתכנו
101-0049593
101-0049593
מס
ללאאיחודוחלוקה
איחודוחלוקה:

מס''
ללאאיחודוחלוקה
ללאאיחודוחלוקה
איחודוחלוקה
איחודוחלוקה::והרשאות :תכנית
שמכוחה נית להוציא
היתרי בנייה

היתריאוהרשאות
שמכוחה נית
תכנית שמכוחה
והרשאות ::תכנית
נית להוציא
והרשאות
היתרי בנייה
היתרי
להוציא
בנייה 
היתריאוהרשאות
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:

המתייחסתלתכניותהבאות::
המתייחסתלתכניותהבאות
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
מספרהתכנית
היחס
סוג
במ/3456/א
ביטול 
מספרהתכנית 
היחס 
סוג
/א
/3456
3456/
במ/
במ
ביטול
62
א 
ביטול 
62
ביטול
/5166ב 
כפיפות 
 62
ביטול
/ב
/5166
5166
/5022א 
מק/
כפיפות 
ב
/א
/5022
5022
מק/
מק
כפיפות
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
א 
/
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ::
השטחיהכלוליבתכניתומקומ
יישוב:ירושלי,שועפט

שועפט
,שועפט
ירושלי,
יישוב::ירושלי
יישוב
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קואורדינטהX: 221850
קואורדינטהY: 635910
גושיוחלקות:
גוש30549לאמוסדר,חלקותבמלוא.43:
הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול.
מטרתהתכנית:
תוספת2קומותלשתוספתיח"דעלבנייקיי.
עיקריהוראותהתכנית:
שינויייעודשלקרקעמאזורמגורי1מיוחדלמגוריב'.
 קביעת בינוי לתוספת  2קומות לש תוספת  4יח"ד,
הסבת שטח מסחרי למגורי בקומת הקרקע לש
תוספת2יח"ד.
 הגדלתמספרהקומותהמרבימ 2קומותל 4קומות
מעלקומתמרת.
 קביעת שטחי הבנייה בהיק של  1138.03מ"ר
)מתוכ 1006.98 מ"רשטחיעיקריי ו 131.05מ"ר
שטחישירות(.
קביעתקוויבנייחדשי.
קביעתשלביביצועלמימושהתוכנית.
קביעתתנאילמתהיתרבניה.
קביעתהוראותבגיעצילשימורוהעתקה.
קביעתהוראותבגיהריסה.

כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעיתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנולבנייהמחוז
ירושלי ,שלומציו 1 ירושלי 91010 טל'02- :
 .6290263העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנו ולבנייה ירושלי ,ככר ספרא  1ירושלי
טל'02-6296811:
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989

מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמס' 
101-0051474
שהתכנית:הרחבתיח"דברח'דודמר,32רמת
שרת,ירושלי.
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו לבנייה מחוז ירושלי ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבנייה ירושלי מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס'101-0051474
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
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המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 62
ביטול 
 2821
ביטול 
/2022ג 
ביטול 
מק/5022/א 
כפיפות 
/5166ב 
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ירושלי,רחוב:מרדוד.32
אזורמגוריבשכ'רמתשרת,ירושלי.
קואורדינטהX: 217875
קואורדינטהY: 629750
גושיוחלקות:
גוש30192מוסדר,חלקותבמלוא.235:
הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול.
מטרתהתכנית:
הרחבתיח"דברח'דודמר,32רמתשרת,ירושלי.
עיקריהוראותהתכנית:
2.2.1שינוימאזורמגורי5מיוחדלמגוריב'.
2.2.2קביעתהשימושיהמותרילמגורי.
2.2.3קביעתהוראותבניה:
.1הפיכתשטחלמילויבקומתמרת,לשטחעיקרי.
.2הרחבתיח"דקיימותבקומותכניסה,א.
2.2.4שינויקוויהבנייוקביעתקוויבניימרביי.
 2.2.5קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאי למת היתר
בנייהבשטח.
2.2.6קביעתשלביביצועלמימושהתכנית.
 2.2.7קביעתסהשטחיל 623.46מ"רסה"כמתוכ
 323.22מ"רשטחעיקריקיי 205.00,מ"רשטחעיקרי
מוצע95.24,מ"רשירות.
2.2.8קביעתהוראותבגיהריסתמבנה.
2.2.9קביעתהוראותבגיעצילשימור.


כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעיתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנולבנייהמחוז
ירושלי ,שלומציו ,1 ירושלי ,91010 טל':
 .02-6290263העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומיתלתכנוולבנייהירושלי,ככרספרא ,1ירושלי,
טל'02-6296811:


התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלווי תצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989



ילקוט הפרסומים  ,6499ה' בכסלו התשע"ג19.11.2012 ,

מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'10262
שהתכנית:תוספתשתיקומותויחידותדיורלבני
מגוריבצורבאהר
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו לבנייה מחוז ירושלי ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבנייה ירושלי מופקדת תכנית מתאר מקומית
ברמהמפורטתמס'10262
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
/2302א 
שינוי 
 62
שינוי 
/5166ב 
כפיפות 
מק/5022/א 
כפיפות 


השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ירושלי,שכ'צורבאהר
הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול.
קואורדינטהX: 221800
קואורדינטהY: 627090
גושיוחלקות:
גושיבחלקיות.30787:
מטרתהתכנית:
תוספתשתיקומותותוספתיחידותדיורלבנימגורי.
עיקריהוראותהתכנית:
 1שינוי ייעוד של קרקע מאזור מגורי 5 מיוחד על פי
תכנית/2302אלמגוריב'.
 2הגדלת מספר יחידות הדיור מ 4 יח"ד ל 10 יח"ד
וסגירת מרפסות ובינוי בחללי קיימי בקומת קרקע
וקומהראשונהלשהרחבתיחידותדיורבקומותאלו.
3הגדלתמס'קומותמ2מעלקומתחניהל5קומות
,קומהחמישיתחלקית.
4קביעתהשימושיבשטחלמגוריומסחר.
 5הגדלתשטחיהבנייהבשטחוקביעתל 1300 מ"ר
מתוכ 1166 מ"ר שטחי עיקריי ו 134 מ"ר שטחי
שירות.
6קביעתקוויבנילבנייה,כאמור.
7קביעתהוראותבינויוקביעתתנאילמתהיתרבנייה
בשטח.
8קביעתשלביביצועלהקמתתוספותהבנייה,כאמור.

כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי

ילקוט הפרסומים  ,6499ה' בכסלו התשע"ג19.11.2012 ,

בעיתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנולבנייהמחוז
ירושלי ,שלומציו ,1 ירושלי ,91010 טל':
 .02-6290263העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומיתלתכנוולבנייהירושלי ,ככרספרא ,1ירושלי,
טל'02-6296811:


התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989

מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'/11113ב
שהתכנית:בנימגוריחדשביתחנינה
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו לבנייה מחוז ירושלי ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבנייה ירושלי מופקדת תכנית מתאר מקומית
ברמהמפורטתמס'/11113ב
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
במ/3457/א 
שינוי 
 62
ביטול 
תמא 15/
כפיפות 
/5166ב 
כפיפות 
מק/5022/א 
כפיפות 


השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ירושלי,שכונתביתחנינהמזרחיתלדרראמלה
צפוניתלדרטלאלפול.
הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול.
קואורדינטהX: 222015
קואורדינטהY: 636915
גושיוחלקות:
גוש30614:לאמוסדר,חלקותבמלוא.98:
מטרתהתכנית:
הכשרת בנייה  קיימת עבור שטחי חניה ותוספת בנייה
מעל,עבורשטחלמגורי.
עיקריהוראותהתכנית:
.1שינוימערייעודיהקרקעכמפורטלהל:
שינויייעודשלקרקעמאזורמגורי5מיוחדלמגוריג'
.קביעתהשימושיהמותריבקרקע.
.2קביעתהוראותבנייה:
א .קביעת הוראות למבנה חדש למגורי , ב4 
קומות+חדרמדרגותהיוצאלגגמעל.+0.00ו3 
קומות מתחת ל +0.00 הכולל  1קומת מגורי
ומחסניו2קומותחניה.
ב.קביעת12יח"דמרביבמגרש.
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השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ג.קביעתשטחיבנייההמרביילמגוריבהיקשל
 2345מ"ר מה 990 מ"ר שטחי עיקריי ו
יישוב:ירושלי ,שכונת שועפט ,ממזרח לדר רמאללה
1355.0מ"רשטחישירות)ראהטבלהמס'.(5
ומדרולפסגתזאב,דרכיללאמספר,
בהיק
ד .קביעת שטחי בנייה המרביי לג ילדי
הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול.
של  125מ"ר מה 112.5 מ"ר שטחי עיקריי ו
קואורדינטהX: 222370
12.5מ"רשטחישירות)ראהטבלהמס'.(5
קואורדינטהY: 635800
ה.קביעתשטחיציבוריי.
גושיוחלקות:
ו.קביעתקוויבניחדשי.
גוש30543:חלקותבמלוא.6462,5855,60:
ז.הנחיותבינוי.
גוש30543:חלקיחלקות.72:
ח.הנחיותלעיצובאדריכלי.
מטרתהתכנית:
ט .קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות
הקמתשכונתמגוריחדשהבת134יח"ד.
ושירותיכגו:דרכי,ביוב,ניקוז,תקשורת,חשמלגז
וכו'.
עיקריהוראותהתכנית:
י.קביעתהשלביוהנחיותלביצוע
א.שינויייעוד משטחנופתוחלאזורמגוריב'לדר,
לשטחציבוריפתוחולשטחלבניניציבור.
כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
ב.שינויייעודמשטחציבוריפתוחלדר.
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
ג.קביעתהתכליותהמותרותלכלייעודקרקע.
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
ד .קביעת הוראות בנייה הכוללות קביעת צפיפות ,
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
קביעת תכסית  ,קביעת קווי בני , קביעת מספר קומות
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
וגובהבנייני,הנחיותבינויופיתוח.
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
ה.התוויתדרחדשה.
בעיתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנולבנייהמחוז
ו.קביעתהוראותלפיתוחהשטח.
ירושלי ,שלומציו ,1 ירושלי ,91010 טל':
ז.קביעתהשלביוהתניותלביצוע.
 .02-6290263העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנו ולבנייה ירושלי ,ככר ספרא  1ירושלי
ח.קביעתתנאילמתהיתרבנייה.
טל'02-6296811:
כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי

בעיתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנולבנייהמחוז
מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
ירושלי ,שלומציו 1 ירושלי 91010 טל':
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתברמה
 .02-6290263העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מפורטתמס'12351
מקומית לתכנו ולבנייה ירושלי ,ככר ספרא  1ירושלי
טל'02-6296811:
שהתכנית:הקמתשכונתמגוריחדשהבת134
יח"דבשועפט
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
המקומית
לתכנו לבנייה מחוז ירושלי ובמשרדי הועדה
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
לתכנו ולבנייה ירושלי מופקדת תכנית מתאר מקומית
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989
ברמהמפורטתמס'12351

איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתברמה
היתריאוהרשאות
מפורטתמס'13289
המתייחסתלתכניותהבאות:
שהתכנית:גילדיבסילוא
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
במ/3456/א 
שינוי 
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
 7611
שינוי 
לתכנו לבנייה מחוז ירושלי ובמשרדי הועדה המקומית
 5166
כפיפות 
לתכנו ולבנייה ירושלי מופקדת תכנית מתאר מקומית
ברמהמפורטתמס'13289
 5022
כפיפות 
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
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ילקוט הפרסומים  ,6499ה' בכסלו התשע"ג19.11.2012 ,

היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 62
ביטול 
/2783א 
ביטול 
מק/5022/א 
כפיפות 
/5166ב 
כפיפות 


השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ירושלי,רחוב:עיאלוזה,שכונתסילוא.
הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול.
קואורדינטהX: 222875
קואורדינטהY: 629100
גושיוחלקות:
גושיבחלקיות,30920:לאמוסדר.
מטרתהתכנית:
יצירתמסגרתתכנוניתלהקמתגילדי.
עיקריהוראותהתכנית:
 שינוי ייעוד של קרקע מאזור מגורי לשימור ושיקו
מיוחדושצ"פלמבנילמוסדותציבורלחינו.
קביעתמספרהקומותהמרבי.
קביעתגובהמרביל19.76מטרמעל.0.00
 קביעת שטחי הבנייה המרביי לסה"כ הבני ל
 2415.00מ"ר)מתוכ 1371.70מ"רשטחיעיקריי
ו1043.30מ"רשטחישירות.
קביעתקוויבנימרבייחדשי.
קביעתהוראותבגיחניהתתקרקעית.
קביעתהוראותבינויופיתוח.
קביעתהוראותבגימבנהלהריסה.
קביעתתנאילהוצאתהיתרבניה.


מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'13726
שהתכנית:שינויייעודשטחוהגדלתזכויותבמגרש,
ג'אבלאלמוקבר
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו לבנייה מחוז ירושלי ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבנייה ירושלי מופקדת תכנית מתאר מקומית
ברמהמפורטתמס'13726
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
/2683א 
ביטול 
 62
ביטול 
מק/5022/א 
כפיפות 
/5166ב 
כפיפות 


השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ירושלי,שכ'ג'בלמוכבר
הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול.
קואורדינטהX: 223300
קואורדינטהY: 629350
גושיוחלקות:
גושיבחלקיות,30925:לאמוסדר.
מטרתהתכנית:
שינוי ייעוד שטח למגורי ,מבנה ציבור ,שצ"פ ודר,
לצורתוספתיח"דב10בנייני,מבנהציבורושצ"פ.
עיקריהוראותהתכנית:
 .1שינוי ייעוד שטח משטח נו פתוח ושצ"פ לאזור
כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
מגוריג',למבניומוסדותציבור,לשצ"פודר.
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
.2קביעתבינויעבורהקמת 10בנינימגוריחדשיבני
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
4קומותכלאחדלשיצירת70יח"דוקביעתבינויעבור
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
הקמתמבנהציבור.
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
 .3קביעת שטחי הבנייה למבני המגורי בהיק של
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
 13,011מ"ר ,מתוכ 7,687 מ"ר שטחי עיקריי,
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
 1,860מ"ר שטחי שירות ו  3,464מ"ר שטחי קומות
בעיתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנולבנייהמחוז
חניה .ולמבנה הציבורי בהיק של  1,521מ"ר שטח
ירושלי ,שלומציו 1 ירושלי 91010 טל':
מרבי 931,מ"רשטחיעיקריי 60,מ"רשטחישירות ו
 .02-6290263העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
530מ"רשטחיחניהתתקרקעית.
מקומית לתכנו ולבנייה ירושלי ,ככר ספרא  1ירושלי
טל'02-6296811:
.4קביעתקוויבניה.




התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989


ילקוט הפרסומים  ,6499ה' בכסלו התשע"ג19.11.2012 ,

.5קביעתתמהילגודליחידותדיורומספריחידותהדיור
ל  70יח"ד מה 10% מיח"ד יהיו יח"ד קטנות בשטח
עיקרישל85מ"ר.
.6קביעתתנאילמתהיתרבניה.
.7קביעתשלביביצועלמימושהתכנית.
 .8קביעת מספר הקומות בכל אחד מהבנייני בהתא
לנספחהבינוי.
.9קביעתשימושיעבורמבנהציבור.
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כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
 .3הגדלת שטחי הבנייה המרביי ל 1427.85 מ"ר
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
מתוכ 1208.35 מ"ר שטחי עיקריי ו 219.5 מ"ר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
שטחישירות.
 .3הגדלת שטחי הבנייה המרביי ל 1427.85 מ"ר
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
.4
קביעתקוויבניחדשילתוספת
בנייה.ו 219.5 מ"ר
עיקריי
מתוכ 1208.35 מ"ר שטחי
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
קביעתהוראותבגיגדרותוסככהלהריסה.
.
5
שטחישירות.
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
קביעתהוראותבגיעצילשימורולהעתקה.
6
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
.4קביעתקוויבניחדשילתוספתבנייה.
בעיתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנולבנייהמחוז
.7קביעתמס'יח"דל5יח"ד.
קביעתהוראותבגיגדרותוסככהלהריסה.
5
ירושלי ,שלומציו 1 ירושלי 91010 טל':
.6קביעתהוראותבגיחניה.
8
קביעתהוראותבגיעצילשימורולהעתקה.
 .02-6290263העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
קביעתהוראותבגישלביביצועלתוספתבנייה.
9
.7קביעתמס'יח"דל5יח"ד.
מקומית לתכנו ולבנייה ירושלי ,ככר ספרא  1ירושלי
טל'02-6296811:
קביעתהוראותבגיסטיהניכרת.
.10
קביעתהוראותבגיחניה.
.8


התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989

מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומית 
מס'13836
שהתכנית:תוספתקומותלבנימגורישכ'
שועפט
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו לבנייה מחוז ירושלי ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבנייה ירושלי מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס'13836
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 62
ביטול 
במ/3456/א 
ביטול 
מק/5022/א 
כפיפות 
תמא 15/
כפיפות 
/5166ב 
כפיפות 


השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ירושלי,שכונתשועפט
הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול.
קואורדינטהX: 221910
קואורדינטהY: 635230
גושיוחלקות:
גוש30559:לאמוסדר,חלקותבמלוא.54:
מטרתהתכנית:
תוספת2קומותמעלבניקייב3קומותלמגורי.
עיקריהוראותהתכנית:
.1שינויייעודמאזורמגורי1מיוחדלמגוריב'.
 .2קביעת בינוי לתוספת  2קומות  מעל בניי קיי ב3 
קומות מעל קומת חניה ומחסני  חלקית עבור  2יח"ד
חדשות.
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קומותמעל
 ..הגדלת מס' הקומות מ 3 קומות ל 
11
5בנייה.
קביעתהוראותבגישלביביצועלתוספת
9
קומתחניהומחסני.
קביעתהוראותבגיסטיהניכרת.
.10
קביעתהוראותבינויופיתוחותנאילמתהיתר.
מעל
..12הגדלת מס' הקומות מ 3 קומות ל 5 קומות
11

.
קומתחניהומחסני
כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
.12

קביעתהוראותבינויופיתוחותנאילמתהיתר.
באתר
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
ובשעות
בימי
בתכנית ,
בקרקער ,שאי
מעוניי 
כל 
אחר הרואה
תכנוני
לעייבכל פרט
בבני או
מעוניי 
באתר
וכ

,
לקהל
פתוחי
האמורי
שהמשרדי
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
כל
. www.pnim.gov.il
 100של
האינטרנט
ימי
הפניהתנגדות בתו60 
משרד להגיש
לחוק ,רשאי
סעי 
הרואה
אחר
תכנוני
פרט
בכל
או
בבני
,

בקרקע
מעוניי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
וככלהזכאילכעלפי
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,
מחוז
למשרדיהועדההמחוזיתלתכנולבנייה
בעיתוני,
 6091010ימ
התנגדותבתו 
להגיש
לחוק ,
סעי 
י
טל':
ירושלי
רשאי 1
שלומציו
 100
ירושלי,
הפרסומי
יומצא בי
המאוחרת
ההודעה
פרסומה של
ממועד
למשרדי ועדה
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העתק
.02-6290263
בנייהמחוז
בעיתוני,
ירושלי
למשרדיהועדההמחוזיתלתכנול1
לתכנו ולבנייה ירושלי ,ככר ספרא
מקומית
שלומציו 1 ירושלי 91010 טל':
ירושלי ,
02-6296811
טל':
 .02-6290263העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
ירושלי
ספרא 1
ירושלי ,
בנייה 
התנגדותלתכנו
מקומית
אלא א כ
ככרתידו
ולא
תתקבל
ול לא
לתכנית
טל'02-6296811:
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
סמכויותא כ
תידו אלא
בהתנגדויותולא
נוהללא תתקבל
לתכנית
חוקר
לתכנית
התנגדות)סדרי
והבנייה 
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו

והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
מרחבתכנומקומי:ירושלי
,
ירושלי
:
מחוז
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומית 

מחוז:ירושלי ,מס'14296
מרחבתכנומקומי:ירושלי
ביטולוהתוייתדרכיושבילוקביעת
שהתכנית:
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומית 
רוממהרח'ירמיהו
ייעוד
לתעשיהשכ14296'
מס'








התכנו
הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק
נמסרת בזה
ביטולוהתוייתדרכיושבילוקביעת
שהתכנית:
כיבמשרדיהועדההמחוזית
התשכ"ה–,1965
לתעשיהשכ'רוממהרח'ירמיהו
והבניה,ייעוד
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה,התשכ"ה–,1965כיבמשרדיהועדההמחוזית

לתכנו לבנייה מחוז ירושלי ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבנייה ירושלי מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס'14296
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 2267
שינוי 
 1770
שינוי 
 62
שינוי 
 8236
ביטול 
ילקוט הפרסומים  ,6499ה' בכסלו התשע"ג19.11.2012 ,
 5022
כפיפות 
/5166ב 
כפיפות 


מס'14296
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 2267
שינוי 
 1770
שינוי 
 62
שינוי 
 8236
ביטול 
 5022
כפיפות 
/5166ב 
כפיפות 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ירושלירחוב:ירמיהו,31שכונתרוממה,
השטחבירח'ירמיהולהמשרח'האדריכלורח'האור.
הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול.
קואורדינטהX: 219350
קואורדינטהY: 633100
גושיוחלקות:
גוש30075:מוסדר,חלקיחלקות.29:
גוש30235:מוסדר,חלקותבמלוא.66,34,30:
גוש30235:מוסדר,חלקיחלקות.214:
מטרתהתכנית:
ביטולוהתווייתדרכיושבילוקביעתייעודלתעשיה.
עיקריהוראותהתכנית:
א.שינויבמערייעודיהקרקעכמפורטלהל:
משטח ציבורי ,מעבר ציבורי להולכי רגל  ,שביל להולכי
רגל  ,מאזור תעשיה ודר מאושרת לדר מוצעת דר
מאושרתושביללתעשיה.
ב .קביעת גבולות תא שטח לייעוד תעשיה וקביעת
הוראותבינויבתחומו.
ג.קביעתקוויבנימרביילתאהשטחהמיועדלתעשיה.
ד.קביעתהוראותבינויוקביעתתנאילמתהיתרבנייה
בשטח.
ה.קביעתהוראותבגיגדרומבנילהריסה.
ו.קביעתהוראותבגיעצילעקירה/לשימור.
ז.קביעתהוראותבגיהפקעהלצרכיציבור.

מקומית לתכנו ולבנייה ירושלי ,ככר ספרא  1ירושלי
טל'02-6296811:


התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989

מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'7519
שהתכנית:שינויממגורי1מיוחדלמגורי,2
תוספתיח"דחדשהוהרחבות,ביתחנינה

נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה  ,1965 –בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתברמהמפורטתמס'7519
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
במ/3458/א 
שינוי 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ירושלי,ביתחנינה
קואורדינטותעלפירשתישראלהחדשה:
אורבי221/775לבי221/850
רוחבבי638/325לבי638/375
הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול.
גושיוחלקות:
גוש30607:חלקותבמלוא.18:
גוש30607:חלקיחלקות.110:
מטרתהתכנית:
מהותהתכנית:תוספותבנייהבכלקומותהבנייכוללשינוי
שימוש בקומת קרקע למגורי הכל לש תוספת יח"ד
חדשהבקומתקרקעוהרחבותיח"דבשארהקומות.
עיקריהוראותהתכנית:
א.שינויייעודשטחמאזורמגורי1מיוחדלאזורמגורי.2
ב .קביעת בינוי  לתוספות בנייה בכל קומות הבני כולל
שינוי שימוש בקומת קרקע למגורי הכל לש תוספת
כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
יח"דחדשהבקומתקרקעוהרחבותיח"דבשארהקומות.
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
ג.קביעתבינוילתוספתקומהחדשהלשיצירת 2יח"ד
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
חדשות.
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
ד.קביעתקוויבניחדשילתוספתהבנייה,כאמור.
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
ה.הגדלתשטחיהבנייהבשטחוקביעתל 1430 מ"ר
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
)מתוכ 1305מ"רשטחיעיקרייו 125 מ"רשטחי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
שירות(.
בעיתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנולבנייהמחוז

ירושלי ,שלומציו 1 ירושלי 91010 טל':
קביעתהוראותבינויוקביעתתנאילמתהיתרבנייה
ו.
 .02-6290263העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
בשטח.


ז.קביעתהוראותבגימבניומדרגותלהריסה.
ח.קביעתהוראותבגיעצילעקירה/שימור/נטיעה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 16/03/2012ובילקוטהפרסומי,6403התשעב ,עמוד
,3460בתארי.22/04/2012


ילקוט הפרסומים  ,6499ה' בכסלו התשע"ג19.11.2012 ,

961

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו לבנייה מחוז ירושלי ,שלומציו 1 ירושלי
 91010טל' .02-6290263 :וכ במשרדי הוועדה
המקומית לתכנוולבנייהירושלי,ככרספרא 1ירושלי
טל',02-6296811  :וכלמעוניי רשאילעייבה
בימי ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il

מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'8136
שהתכנית:תוספותבנייהל2בניינילשתוספת
יח"דוהרחבותיח"דקיימות,שועפט
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה  ,1965 –בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתברמהמפורטתמס'8136
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
במ/3456/א 
שינוי 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ירושלי,רחוב:שעפט,שכונתשועפט
קואורדינטותעלפירשתישראלהחדשה:
אורבי221/750לבי221/825
רוחבבי636/100לבי636/175
הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול.
גושיוחלקות:
גוש30548:חלקיחלקות.42:
מטרתהתכנית:
א .מהות התכנית  :תוספות בנייה לשני בנייני קיימי
לשתוספותיח"דחדשותולשהרחבותיח"דקיימות.
ב.שינויייעודשטחמאזורמגורי1מיוחדלאזורמגורי
מיוחד.
ג.קביעתהבינוייהבאיבשטח.
בבנימס':1
.1תוספתבנייהבקומות,מרת,קרקעוראשונהלש
הרחבותיח"דקיימות.
 .2תוספת שתי קומות עליונות לש תוספת  4יח"ד
חדשות ,בבני מס'  2תוספת  2קומות עליונות לש
תוספת  4יח"ד חדשות .הכל בהתא לנספח הבינוי
ובהתאלקייבשטח.
ד.קביעתקוויבנילבנייה,כאמור.
ה.הגדלתשטחיהבנייהבבנימס' 1וקביעתל1098 
מ"רמתוכ941מ"רשטחיעיקרייו157מ"רשטחי
שירות ו בבנימס' 2ל 819 מ"רמתוכ 684שטחי
עיקרייו135מ"רשטחישירות.
ו.הגדלתמספריח"דבבנימס'1מ6ל10יח"דובבני
מס'2מ2ל6יח"ד.
ז.הגדלתמס'קומותבבנימס' 1מ 3קומותל 5קומות
ובניימס'2מ2ל4קומות.
ח.קביעתשלביביצועלמימושהתכנית.

962

ט.קביעתהוראותבינויוקביעתתנאילמתהיתרבנייה
בשטח.
י.קביעתהוראותבגימדרגות/מבנהסככהלהריסה.


הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
20/04/2012ובילקוטהפרסומי,6416התשע"ב,עמוד
 ,3960בתארי.16/05/2012 התכנית האמורה נמצאת
במשרדי הועדה המחוזית לתכנו לבנייה מחוז ירושלי,
שלומציו 1 ירושלי 91010 טל' .02-6290263 :וכ
במשרדיהוועדההמקומית לתכנו ולבנייה ירושלי,ככר
ספרא 1ירושליטל',02-6296811 :וכלמעוניי רשאי
לעיי בה בימי ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפני
.www.pnim.gov.il

מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'10334
שהתכנית:תוספתבנייהויח"דבבנימגוריבשכ'
צורבאהר
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה  ,1965 –בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתברמהמפורטתמס'10334
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
/2683א 
שינוי 
 62
ביטול 
/5166ב 
כפיפות 
 5022
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ירושלי,צורבאהר
הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול.
גושיוחלקות:
גושיבחלקיות,31231:לאמוסדר.
קואורדינטהX: 223300
קואורדינטהY: 627325
מטרתהתכנית:
תוספת בנייה ויח"ד בבני מגורי בשכ' צור באהר,
ירושלי.
עיקריהוראותהתכנית:
.1שינויייעודמאזורמגורי6לאזורמגוריב'.
.2הפיכתשטחחניהומחסנימאושרבהיתרבנייהמס'
95/839למגורי.
.3סגירתחלונותושינוייבקומהראשונה.
.4תוספת2קומותחדשותלשתוספת2יח"ד.
.5קביעתקוויבנילבנייהכאמור.
.6הגדלתשטחיהבנייהבבניוקביעתל 572.50 מ"ר
מה כ 514.00 מ"ר שטחי עיקריי ו 58.50 מ"ר
שטחישירות.
.7קביעתשלביביצועלהקמתהבניכאמור.

ילקוט הפרסומים  ,6499ה' בכסלו התשע"ג19.11.2012 ,

.8קביעתהוראותבינויוקביעתתנאילמתהיתרבניה.
.9קביעתהוראותבגיגדרות/סככהלהריסה.
.10קביעתהוראותעצילשימור.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
08/06/2012ובילקוטהפרסומי,6416התשע"ב,עמוד
,3961בתארי.16/05/2012


התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו לבנייה מחוז ירושלי ,שלומציו 1 ירושלי
 91010טל' .02-6290263 :וכ במשרדי הוועדה
המקומית לתכנוולבנייהירושלי,ככרספרא 1ירושלי
טל',02-6296811  :וכלמעוניי רשאילעייבהבימי
ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il

מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'/11582א
שהתכנית:תוספתבנייהלביתמגוריצורבחר
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה  ,1965 –בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתברמהמפורטתמס'/11582א
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 62
ביטול 
/2302א 
ביטול 
/5166ב 
כפיפות 
 5022
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ירושלי,שכונתצורבאחר.רחובגבלזעקוקה
הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוהכחול.
גושיוחלקות:
גושיבחלקיות,30796:לאמוסדר.
קואורדינטהX: 222575
קואורדינטהY: 626450
מטרתהתכנית:
הכשרתבניימגוריקייב4קומות.
עיקריהוראותהתכנית:
א.שינויייעודשטחמאזורמגורי5מיוחדלאזורמגורי
ב'.
ב.קביעתבינוילתוספתשתיקומותעליונותלשיצירת
2יח"דחדשות,הכלבהתאלנספחהבינוי.
ג.קביעתמספרהקומותל3קומותמעלקומתחניה.
ד .תוספת זכויות בניה ,סה"כ  428שטח עיקרי ,ו 132
שטחשירות.
ה.קביעתהוראותבינויופיתוחותנאילמתהיתר.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 13/01/2012ובילקוטהפרסומי,6396התשעב ,עמוד
,3224בתארי.25/03/2012

ילקוט הפרסומים  ,6499ה' בכסלו התשע"ג19.11.2012 ,

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו לבנייה מחוז ירושלי ,שלומציו 1 ירושלי
 91010טל' .02-6290263 :וכ במשרדי הוועדה
המקומית לתכנוולבנייהירושלי,ככרספרא 1ירושלי
טל' ,02-6296811   :וכל מעוניי רשאי לעיי בה בימי
ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il

מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'12392
שהתכנית:הכשרתהבנייההקיימתותוספתקומות
בבנימגורישכונתעיסוויה
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה  ,1965 –בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתברמהמפורטתמס'12392
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 2316
ביטול 
 62
ביטול 
מק/5022/א 
כפיפות 
/5166ב 
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ירושלי,שכונתאלעיסוויה,
הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול.
קואורדינטהX: 223950
קואורדינטהY: 634300
מטרתהתכנית:
הכשרתהבנייההקיימת,שינויייעוד,ותוספתקומות.
עיקריהוראותהתכנית:
.1שינויייעודהקרקעמאזורמגורי5למגוריב'.
 .2קביעת בינוי להקמת בני מגורי חדש ב 3 קומות
מעלקומתהקרקע,בהתאלנספחהבינוימס'.1
 .3קביעת מספר הקומות המרבי ל 3 קוות מעל קומת
הקרקע.
.4קביעתקוויבנילבנייההמוצעתכאמור.
 .5קביעת שטחי הבנייה המרביי למגורי ל997.87 
מ"רמה965.29מ"ר32.58מ"רשטחישירות.
.6קביעתהוראותבגילוללהריסה.
.7קביעתהוראותבגיעצילשימורולהעתקה.
.8קביעתהוראותלנטיעתעציבוגרי.
.9קביעתהוראותבינויופיתוח.
.10קביעתתנאילמתהיתריבנייה.
.11קביעתשלבילביצועהתכנית.


הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
30/12/2011ובילקוטהפרסומי,6354התשע"ב,עמוד
,1785בתארי .05/01/2012התכניתהאמורהנמצאת
במשרדי הועדה המחוזית לתכנו לבנייה מחוז ירושלי,
שלומציו 1 ירושלי 91010 טל' .02-6290263 :וכ

963

במשרדיהוועדההמקומית לתכנו ולבנייה ירושלי,ככר
ספרא  1ירושלי טל' ,02-6296811 :וכל מעוניי רשאי
לעיי בה בימי ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי
לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפני
.www.pnim.gov.il

מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'12463
שהתכנית:הוספתקומותויח"דלבניקיי,שועפט
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה  ,1965 –בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתברמהמפורטתמס'12463
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
במ/3456/א 
שינוי 
 62
ביטול 
מק/5022/א 
כפיפות 
/5166ב 
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ירושלי,שכ'שועפט,
הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול.
גושיוחלקות:
גוש30559:לאמוסדר,חלקותבמלוא.56:
קואורדינטהX: 222000
קואורדינטהY: 635275
מטרתהתכנית:
הגדלת זכויות הבנייה לצור הוספת קומות ויח"ד לבניי
קיי.
עיקריהוראותהתכנית:
.1שינויייעודקרקעמאזורמגורי1מיוחדלמגוריג'.
 .2הגדלת אחוזי בנייה מ 75% שטח עיקרי ל160% 
שטחמרבימעלקומתחניהתתקרקעית
.3קביעתקוויבניחדשיכאמור.
 .4קביעת בינוי לתוספת  2קומות על  בניי קיי ב2 
קומותוקומתחניהתתקרקעית.
 .5תוספת של  2יח"ד  על גבי  6יח"ד  מאושרות  לפי
במ/3456/אע"מלקבל8יח"ד.
 .6קביעת שטחי בנייה בהיק של  1820מ"ר סה"כ ,
מה שטחי עיקריי 1211  מ"ר ושטח חניה תת
קרקעיתושרותבס609מ"ר.
.7קביעתתנאילמתהיתרבנייה.
.8קביעתהוראותבגיהריסה.
.9קביעתהוראותבגיעצילנטיעה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 02/03/2012ובילקוטהפרסומי,6403התשעב ,עמוד
,3462בתארי.22/04/2012
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו לבנייה מחוז ירושלי ,שלומציו 1 ירושלי
 91010טל' .02-6290263 :וכ במשרדי הוועדה
המקומית לתכנוולבנייהירושלי,ככרספרא 1ירושלי
טל',02-6296811:וכלמעוניירשאילעייבהבימי
ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il

מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'/12739א
שהתכנית:תוספתקומהו4יח"דחדשות,רח'
שבטיישראל,50שכ'מוסררה
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה  ,1965 –בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתברמהמפורטתמס'/12739א
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 2902
שינוי 
 12739
שינוי 
 62
ביטול 
/5166ב 
כפיפות 
 5022
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ירושלי רחוב :שבטי ישראל  ,50שכונת מוסררה,
בירח'שבטיישראללרח'חילההנדסה
הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול.
גושיוחלקות:
גוש30059:לאמוסדר,חלקותבמלוא.133:
קואורדינטהX: 221510
קואורדינטהY: 632585
מטרתהתכנית:
תוספתקומהעבורבניית4יח"דחדשות
עיקריהוראותהתכנית:
שינויייעודמאזורמגוריב'3לאזורמגוריג'.
 קביעתבינוילתוספתקומהעבורבניית 4יח"דחדשות
,בהתאלנספחהבינוי.
קביעתקוויבנילבנייה,כאמור.
 הגדלתשטחיהבנייהבשטח,וקביעתל 2300 מ"ר
מתוכ 2036) מ"ר שטחי עיקריי ו 264 מ"ר שטחי
שירות.(
 קביעתהוראותבינוי וקביעת תנאי למתהיתרבנייה
בשטח.
 קביעת הוראות בגי גדר ומדרגות וסגירות מרפסות
להריסה.
קביעתהוראותבגישימורמבנהגדרותושעריוכד'.
קביעתהוראותבגישמירהעלעציבוגרי.
קביעתהוראותבגיסטיהניכרת.
קביעתשלביביצועלמימושהתכנית.

ילקוט הפרסומים  ,6499ה' בכסלו התשע"ג19.11.2012 ,

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 29/09/2011ובילקוט הפרסומי ,6214התשעא,עמוד
,3171בתארי.17/03/2011


התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו לבנייה מחוז ירושלי ,שלומציו 1 ירושלי
 91010טל' .02-6290263 :וכ במשרדי הוועדה
המקומית לתכנוולבנייהירושלי,ככרספרא 1ירושלי
טל',02-6296811  :וכלמעוניי רשאילעייבה
בימי ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il

מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'12948
שהתכנית:הרחבתדיורברח'בעלהשאילתות,9
שכ'גבעתשאול
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה  ,1965 –בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתברמהמפורטתמס'12948
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 62
ביטול 
 5166
כפיפות 
 5022
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ירושלירחוב:בעלהשאילתות,9שכונתגבעתשאול.
הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול.
גושיוחלקות:
גוש30151:מוסדר,חלקותבמלוא.60:
קואורדינטהX: 218400
קואורדינטהY: 632875
מטרתהתכנית:
תוספתלשהרחבתיח"דמס'1בבני.
עיקריהוראותהתכנית:
א .תוספת בנייה להרחבת דירה מספר  1בשטח של
 37.15מ"רבמפלס 2.80עלידיחיבורמפלס+ 0.00
עמפלס2.80בעזרתחדרמדרגותפנימי.
ב.שינויייעודממגורי2למגוריב'.
ג.קביעתשטחיבנייהמרבייבשטחשל 384.04מ"ר,
מתוכ352.97מ"רעיקריו31.07מ"רשרות.
ד.קביעתתנאילהיתרבנייה.


הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 17/02/2012ובילקוטהפרסומי,6388התשעב ,עמוד
,2965בתארי.07/03/2012


התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו לבנייה מחוז ירושלי ,שלומציו 1 ירושלי
 91010טל' .02-6290263 :וכ במשרדי הוועדה
המקומית לתכנוולבנייהירושלי,ככרספרא 1ירושלי
טל' ,02-6296811 :וכל מעוניי רשאי לעיי בה בימי
ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il

ילקוט הפרסומים  ,6499ה' בכסלו התשע"ג19.11.2012 ,

מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתמס'13184
שהתכנית:שינויייעודממגורימיוחדלמבני
ומוסדותציבור,רח'חפחיי,שכ'זכרומשה
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה  ,1965 –בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתמס'13184
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 2874
שינוי 
 62
ביטול 
כפיפות 
/2874ב 
כפיפות 
/5166ב 
 5022
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ירושלירחוב:חפחיי,1שכונתזכרומשה,
הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול.
גושיוחלקות:
גוש30066:לאמוסדר,חלקותבמלוא.73:
קואורדינטהX: 220650
קואורדינטהY: 632685
מטרתהתכנית:
שינויייעודממגורימיוחדלמבניומוסדותציבור.
עיקריהוראותהתכנית:
.1שינויייעודמאזורמגורימיוחדלאזורמבניומוסדות
ציבור,ללאשינויבזכויותהבנייהוקויבנימאושרי.
.2קביעתתנאילמתהיתרבנייהבשטח.
 .3קביעת שטחי הבנייה עפ"י המאושר ל 294מ"ר
)מתוכ 253 מ"ר שטחי עיקריי ו 41מ"ר שטחי
שירות(.
.4קביעתשימושילישיבה.


הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
23/03/2012ובילקוטהפרסומי,6416התשע"ב,עמוד
,3965בתארי.16/05/2012


התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנו לבנייה מחוז ירושלי ,שלומציו 1 ירושלי
 91010טל' .02-6290263 :וכ במשרדי ועדה מקומית
לתכנו ולבנייה ירושלי ,ככר ספרא  1ירושלי טל':
,02-6296811וכלמעוניירשאילעייבהבימיובשעות
שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל,ובאתר האינטרנט
של משרד הפני. www.pnim.gov.il

מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתמס'13205
שהתכנית:תוספתקומותויחידותדיורבראס 
אלעמוד
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה  ,1965 –בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתמס'13205
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה

965

היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 2668
שינוי 
 62
ביטול 
מק/5022/א 
כפיפות 
/5166ב 
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ירושלי,שכונתראסאלעמוד,
קואורדינטהX 223/425
קואורדינטהY 630/275
הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול.
גושיוחלקות:
גוש29988:לאמוסדר,חלקיחלקות.41:
מטרתהתכנית:
תוספתקומותויחידותדיורבשכונתראסאלעמוד.
עיקריהוראותהתכנית:
שינויייעודמאזורמגורי5מיוחדלמגוריב'.
 הגדלת שטחי  הבנייה בשטח וקביעת ל1023.10 
מ"ר )מתוכ  914.06 מ"ר שטחי עיקריי ושטחי
שירות109.04מ"ר.(
הגדלתמספריחידותדיורמ4ל7יח"ד.
 הגדלתמספרקומות 2קומותל 4 קומותמעלקומת
מרת.
 קביעתהוראותבינוי וקביעת תנאי למתהיתרבנייה
בשטח.
קביעתקוויבניחדשי.
שינויייעודמשטחנופתוחלאיזורמגוריב'.
קביעתהוראותבגיגדרותלהריסה.


הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 08/06/2012ובילקוט הפרסומי ,6444 התשע"ב ,עמ'
,5184בתארי.11/07/2012


התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו לבנייה מחוז ירושלי ,שלומציו 1 ירושלי
 91010טל' .02-6290263 :וכ במשרדי הוועדה
המקומית לתכנוולבנייהירושלי,ככרספרא 1ירושלי
טל' ,02-6296811 :וכל מעוניי רשאי לעיי בה בימי
ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il

מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'13309
שהתכנית:תוספתבנייהלביתמגוריבראס 
אלעמוד
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה  ,1965 –בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתברמהמפורטתמס'13309
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
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היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 2668
שינוי 
 62
ביטול 
 5022
כפיפות 
/5166ב 
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ירושלי,ראסאלעמוד
קואורדינטהX 223/600
קואורדינטהY 630/675
הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול.
גושיוחלקות:
גושיבחלקיות,30899:לאמוסדר.
מטרתהתכנית:
יצירת מסגרת תכנונית לתוספת בנייה לבני קיי
ולהכשרתתוספותבנייה.
עיקריהוראותהתכנית:
א .שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורי 6 מיוחד לאזור
מגוריב'.
ב.הגדלתשטחיהבנייהבשטחוקביעתל 1049 מ"ר
 ,מתוכ 956 מ"ר שטחי עיקריי ו  93 מ"ר שטחי
שירות.
ג.הגדלתמס'יח"דמ3ל6יח"ד.
ד.קביעתהוראותבינויוקביעתתנאילמתהיתרבנייה
בשטח.
ה.קביעתשלביביצועלתוספתהבנייה.
ו.הגדלתמס'הקומותל4קומות.
ז.קביעתהוראותבגימבנהלהריסה.
ח.קביעתהוראותבגיעצילהעתקהועצילשימור.
ט.קביעתהוראותבגיזכותמעברברכבבשבילציבורי.
י.קביעתהוראותבגינגרעילי)תמ"א 34ב( 4/וחיזוק
מבנה)תמ"א.(38


הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
14/05/2012ובילקוטהפרסומי,6416התשע"ב,עמוד
,3965בתארי.16/05/2012


התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנו לבנייה מחוז ירושלי ,שלומציו 1 ירושלי
 91010טל' .02-6290263 :וכ במשרדי הוועדה
המקומית לתכנוולבנייהירושלי,ככרספרא  1ירושלי
טל',02-6296811:וכלמעוניירשאילעייבהבימי
ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il

מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתמס'13354
שהתכנית:הרחבתיח"דבבנימגורישועפט
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה  ,1965 –בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתמס'13354

ילקוט הפרסומים  ,6499ה' בכסלו התשע"ג19.11.2012 ,

איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
במ/3456/א 
שינוי 
 62
ביטול 
מק/5022/א 
כפיפות 
/5166ב 
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ירושלי,שכ'שועפטרח'אלמסלח.
הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול.
גושיוחלקות:
גוש30559:לאמוסדר,חלקותבמלוא.57:
קואורדינטהX: 635275
קואורדינטהY: 222025
מטרתהתכנית:
תוספתבנייהלשהרחבתיח"דבבנימגוריקיי.
עיקריהוראותהתכנית:
 .1שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורי 1 מיוחד לאזור
מגוריב'.
.2קביעתבינוילתוספותבנייהכמפורטלהל:
 קביעת בינוי לתוספות בנייה בקומת קרקע  ,קומה א'
וקומה ב'  ,לש הרחבת יחידות הדיור הקיימות בה, 
בהתאלנספחהבינוי.
קביעתבינוילתוספתלהקמתשטחלמצללה)פרגולה.(
.3הגדלתשטחיהבנייהבשטחוקביעתל 1320 מ"ר
)מתוכ 1070 מ"ר שטחי עיקריי ו 250 מ"ר שטחי
שירות.(
.4קביעתקוויבנילבנייה,כאמור.
.5קביעתמספרהקומותהמרביל5קומות.
.6קביעתהשימושיבשטחלמגורי.
.7קביעתשלביביצועלהקמתתוספותהבנייהכאמור.
.8קביעתהוראותבינויוקביעתתנאילמתהיתרבנייה
בשטח.
.9קביעתהוראותבגיגדרומדרגותומבנהלהריסה.
.10קביעהוראותבגיעצילשימור.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
04/05/2012ובילקוטהפרסומי,6416התשע"ב,עמוד
,3965בתארי.16/05/2012

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו לבנייה מחוז ירושלי ,שלומציו 1 ירושלי
 91010טל' .02-6290263 :וכ במשרדי הוועדה
המקומית לתכנוולבנייהירושלי,ככרספרא 1ירושלי
טל' ,02-6296811   :וכל מעוניי רשאי לעיי בה בימי
ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il


ילקוט הפרסומים  ,6499ה' בכסלו התשע"ג19.11.2012 ,


מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'13612
שהתכנית:תוספתקומותלבניקייברח'גוירגא.
סמית,הגבעההצרפתית
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה  ,1965 –בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתברמהמפורטתמס'13612
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
/2704א 
ביטול 
 62
ביטול 
/5022א 
כפיפות 
/5166ב 
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ירושלירחוב:ג'ורג'אדסמית.
הגבעההצרפתית,מערביתלמעונותאדלסו.
הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול.
גושיוחלקות:
גוש30000:לאמוסדר,חלקיחלקות.13:
קואורדינטהX: 222400
קואורדינטהY: 634125
מטרתהתכנית:
תוספתקומהעל 3קומותמגוריקיימותושינויהשימוש
בקומתהמרתממחסוחניהלמגורי
עיקריהוראותהתכנית:
 .1שינוי ייעוד הקרקע מאזור מגורי 4 מיוחד למגורי
ב'.
.2קביעתבינוילהרחבתיחידתהדיור,ולתוספתקומה
אחתעלשלושקומותקיימות.
.3קביעתקוויבנילבנייההמוצעתכאמור.
.4קביעתמספרהקומותהמרביל4קומות.
.5קביעתמספריחידותהדיורהמרביל3יח"ד.
.6שינויייעודקומתהמרתלמגורי.
.7קביעתשטחיהבנייההמרבייבתאשטחל673.93
מ"ר בתוכ 616.78 מ"ר שטחי עיקריי , ו57.15 
מ"רשטחישירות.
.8קביעתהוראותבגיבנייהלהריסה.
.9קביעתשלביביצועלמימושהתכנית.
 .10קביעת הוראות בינוי ופיתוח וקביעת  תנאי למת
היתרבנייהבשטח.
.11קביעתהוראותבגיעצילשימורולעקירה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
30/12/2011ובילקוטהפרסומי,6368התשע"ב,עמוד
,2285בתארי.26/01/2012
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו לבנייה מחוז ירושלי ,שלומציו 1 ירושלי
 91010טל' .02-6290263 :וכ במשרדי הוועדה
המקומית לתכנוולבנייהירושלי,ככרספרא 1ירושלי
טל',02-6296811  :וכלמעוניי רשאילעייבהבימי
ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il

מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'13820
שהתכנית:הרחבותדיורותוספתקומה,רח'מל"ל
,7שכ'המושבההגרמנית
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה  ,1965 –בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתברמהמפורטתמס'13820
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 2878
שינוי 
 62
ביטול 
/5166ב 
כפיפות 
מק/5022/א 
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ירושלי,רחוב:מלל,7המושבההגרמנית,
הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול.
גושיוחלקות:
גוש30010:מוסדר,חלקותבמלוא.84:
קואורדינטהX: 220760
קואורדינטהY: 630110
מטרתהתכנית:
הרחבת יחידות דיור ,תוספת קומה וקומת מרת ברח'
מלל.7
עיקריהוראותהתכנית:
.1שינויבמערייעודיהקרקעכמפורטלהל:
מאזורמגורי1מיוחדלמגוריב'.
.2קביעתבינוילתוספותבנייהכמפורטלהל:
א .קביעת בינוי לתוספות בנייה בקומות קרקע עליונה
ותחתונה,א'ו ב'לשהרחבותיחידותהדיורהקיימות
בה,בהתאלנספחבינוי.
ב .קביעת בינוי לתוספת בנייה בקומת המרת לש
הרחבתדיורבקומהשמעליהבהתאלנספחבינוי.
ג .קביעת בינוי לתוספת קומה מעל הבני הקיי לש
הרחבת יחידות הדיור הקיימות בקומה שמתחתיה ,
בהתאלנספחבינוי.
ד.הפיכתשטחשירותבקומתקרקעלשטחעיקרילטובת
הרחבתיח"ד.
.3קביעתקוויבנילבנייה,כאמור.
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 .4הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעת ל1598.57
מ"ר )מתוכ 1298.97 מ"ר שטחי עיקריי ו299.60
מ"רשטחישירות(.
.5קביעתהוראותבינויוקביעתתנאילמתהיתרבנייה
בשטח.
 .6קביעת מס' הקומות ל 4וחצי קומות מגורי מעל
מרת.
.7קביעתמס'היח"דל.6
.8קביעתהוראותבגיעצילשימורולעקירה.
.9קביעתשלביביצועלהקמתתוספותבנייה.
.10קביעתהנחיותבדברמבנהאופיינילשימור.
.11קביעתהוראותבדברחניה.


הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 11/05/2012ובילקוט הפרסומי ,6444 התשע"ב ,עמ'
,5187בתארי.11/07/2012


התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו לבנייה מחוז ירושלי ,שלומציו 1 ירושלי
 91010טל' .02-6290263 :וכ במשרדי הוועדה
המקומית לתכנוולבנייהירושלי,ככרספרא 1ירושלי
טל',02-6296811  :וכלמעוניי רשאילעייבהבימי
ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il



מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'13824
שהתכנית:הכשרתבנייהותוספתבנייהחדשה
בג'בלאלמוכבר
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה  ,1965 –בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתברמהמפורטתמס'13824
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
/2683א 
שינוי 
 62
ביטול 
/5166ב 
כפיפות 
מק/5022/א 
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ירושלירחוב:אוליסו,ג'בלאלמוכבר
קואורדינטהX 223/200
קואורדינטהY 627/975
הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול.
גושיוחלקות:
גושיבחלקיות,31238:לאמוסדר.
מטרתהתכנית:
תוספתקומותויח"דלשנימבניקיימי.

ילקוט הפרסומים  ,6499ה' בכסלו התשע"ג19.11.2012 ,

עיקריהוראותהתכנית:
שינויייעודשלקרקעמאזורמגורי6למגוריב'.
הגדלתמס'יח"דמ4יח"דל14יח"ד.
הגדלתמס'הקומותבבניימס'1מ2ל4קומותמעל
חניהתתקרקעיתובבנימס'2מ2קומותל4קומות.
קביעתגובהמרביל15.23מטרמעל0.00עבורבני
מס'1וגובה17.65מטרמעל0.00עבורבנימס'.2
קביעת שטחי הבנייה המרביי לסה"כ הבני ל
 3033.60מ"ר  )מתוכ 2175.08 מ"ר שטחי עיקריי
ו858.52מ"רשטחישירות.(
קביעתקוויבנימרביחדשי.
קביעתהוראותבגיחניהתתקרקעית.
קביעתהוראותבינויופיתוח.
קביעתהוראותבגיעצילשימור.
קביעתהוראותבגיגדרותומבנילהריסה.
קביעתתנאילמתהיתרבניה.
קביעתשלביביצועלהקמתתוספותהבנייהכאמור.


הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
01/06/2012ובילקוטהפרסומי,6444התשע"ב,עמוד
,5187בתארי.11/07/2012


התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו לבנייה מחוז ירושלי ,שלומציו 1 ירושלי
 91010טל' .02-6290263 :וכ במשרדי הוועדה
המקומית לתכנוולבנייהירושלי,ככרספרא 1ירושלי
טל',02-6296811  :וכלמעוניי רשאילעייבהבימי
ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il

מחוז:ירושלי,מרחבתכנומקומי:ירושלי
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתמס'14278
שהתכנית:הרחבותותוספתיח"דברח'אלעזר
המכבי4שכ'מקורברו
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה  ,1965 –בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתמס'14278
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 62
ביטול 
/5166ב 
כפיפות 
 5022
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ירושלירחוב:אלעזרהמכבי,4,פניהמרח'מלכי
ישראלשכונתמקורברו
הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטהקוהכחול.
גושיוחלקות:
גוש30076:מוסדר,חלקותבמלוא.7:
קואורדינטהX: 219845
קואורדינטהY: 633085

ילקוט הפרסומים  ,6499ה' בכסלו התשע"ג19.11.2012 ,

מטרתהתכנית:
הרחבתיח"דותוספתדירותלבניימגורי.
עיקריהוראותהתכנית:
 2.1שינוי במער ייעודי הקרקע כמפורט להל :מאזור
מגורי3לאזורמגוריב'.
2.2קביעתבינוילתוספותבנייהכמפורטלהל:
 קביעת בינוי להרחבות דיור בקומות ראשונה ,שניה,
ושלישיתבהתאלנספחהבינוי.
 קביעת בינוי להשלמת קומה שלישית ,תוספת קומה
רביעיתלשתוספת2יח"ד,בהתאלנספחהבינוי.
2.3קביעתקוויבניילבניה,כאמור.
 2.4הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעת ל  946מ"ר
)מתוכ912שטחיעיקריי.ו34מ"רשטחישירות(.
2.5קביעתשלביביצועלמימושהתוכנית,כאמור.
 2.6קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאי למת היתר
בנייהבשטח.
2.7קביעתהוראותבגיעצילשימור.
2.8קביעתהוראותבגימבנילהריסה.


הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
11/11/2011ובילקוטהפרסומי,6345התשע"ב,עמוד
,1517בתארי.19/12/2011


התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו לבנייה מחוז ירושלי ,שלומציו 1 ירושלי
 91010טל' .02-6290263 :וכ במשרדי הוועדה
המקומית לתכנו ולבנייה ירושלי ,ככר ספרא ,1
ירושלי,טל',02-6296811:וכלמעוניי רשאילעייבה
בימי ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il

דליתזילבר
יו"רהועדההמחוזית
לתכנוולבניהמחוזירושלי









מחוזתלאביב


מחוז:תלאביב,מרחבתכנומקומי:בתי
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'בי466/
שהתכנית:מגדלמגוריומסחרשדרותהעצמאות
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה  ,1965 –בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתברמהמפורטתמס'בי466/
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
בי 339/
שינוי 
בי 153/
שינוי 
בי/2/א 
שינוי 
בי/430/א 
כפיפות 
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מספרהתכנית 
תממ 1/5/
תמא/34/ב 4/
בי 403/
בי/328/ב 
בי 430/

סוגהיחס 
כפיפות 
כפיפות 
כפיפות 
כפיפות 
כפיפות 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:בתירחוב:שדהעצמאות.
גבולותהתכנית:
מגרשהנמצאבישד'העצמאותובירח'ברדיצ'בבבתי.
גושיוחלקות:
גוש7147:חלקותבמלוא.163161,143:
מטרתהתכנית:
התחדשות עירונית למתח קולנוע סביו ,בשדרות
העצמאותוזאתע"י:
א .מת אפשרות להריסת המבנה הקיי בהתא
להוראותשימורוביצוע,ובנייהמחדששלבניימגוריב
25קומותמשולבעמשרדיומסחרהכולל100יח"ד.
ב.שינויייעודמאזור"מגרשמיוחד"לאזורמגורי,מסחר
ותעסוקה.
ג.קביעתזכויותבנייהוהוראותבינוי.
ד.קביעתהוראותלתייעודושימור.
עיקריהוראותהתכנית:
א.קביעתאזורלמגורי,מסחרותעסוקה.
ב.קביעתזכויותבניה:
8,000.1מ"רשטחעיקרילמגורי.
2,700.2מ"רשטחיעיקריילמשרדי.
 1,600 .3מ"ר שטחי עיקריי למסחר הכוללי
 800מ"ר עבור בריכת שחייה ומועדו כושר .בריכת
השחייהומועדוהכושריהיולשימושדייריהבנייוג
לכללהציבור.
300.4מ"רשטחיציבור.
 .5יתווספו  1,200מ"ר שטחי עיקריי למרפסות
בלבד,שטחהמרפסתלאיפחתמ12מ"ר.
לאתותרסגירתהמרפסות,סטייהמהוראהזותהווה
סטייהניכרת.
 .6מס' יח"ד יהיה  100יח"ד .שטח ממוצע ליח"ד
יהיה  80מ"ר .דירות ששטח יהיה  60מ"ר ומטה
תהיהחובתהקמתממ"ק.סטייהמהוראהזותהווה
סטייהניכרת.
.7גובהבניי:גובההבניימעלפניהילאיעלהעל
 113.4מ' ,כולל מתקני טכניי על הגג ,גובהו
האבסולוטי  101.40מ' ,סטייה מהוראה זו תהווה
סטייהניכרת.
ג.קביעתהוראותבינויותנאילמתהיתרבנייה.
ד.קביעתהוראותלפיתוחהשטח.
ה.קביעתזיקותהנאהלהולכירגל.
ו.קביעתהנחיותסביבתיות.
ז.קביעתהוראותשימורלתייעודושימור.
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
15/07/2011ובילקוטהפרסומי,6278התשע"א,עמוד
,5969בתארי.10/08/2011


התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנוולבנייהמחוזתלאביב,דרבגי 125תלאביב
יפו  67012טל' .03-7632588 :וכ במשרדי הוועדה
המקומית לתכנוולבנייהבתי,סטרומה 1בתיטל':
,03-5556030וכלמעוניירשאילעייבהבימיובשעות
שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל,ובאתר האינטרנט
של משרד הפני. www.pnim.gov.il

מחוז:תלאביב,מרחבתכנומקומי:הרצליה
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'הר/1721/ד1/
שהתכנית:בנימגוריהרצליהפיתוח
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה,התשכ"ה,1965 –כיבמשרדיהועדההמחוזית
לתכנוולבניהמחוזתלאביב ובמשרדיהועדההמקומית
לתכנו ולבניה הרצליה מופקדת תכנית מתאר מקומית
ברמהמפורטתמס'הר/1721/ד1/
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
התרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
הר/מק/1721/א 
שינוי 
הר 1635/
שינוי 
הר/253/א 
שינוי 
הר 1721/
שינוי 
תמא 36/
כפיפות 
תמא 35/
כפיפות 
הר/2000/מע 
כפיפות 
הר/2000/מ 
כפיפות 
הר/2000/נכ 
כפיפות 
הר/2000/ב 
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ישוב:הרצליהרחוב:וינגייט.164
מגרשבצומתהרחובותוינגייטוזבולו
גושיוחלקות:
גוש6517:חלקותבמלוא.20:
מטרתהתכנית:
א.תוספתזכויותבניהבמגרש.
ב.ביטולהפקדתתכניתהר.1570/
ג.שינוישפ"פלרחובזבולולשצ"פ.
עיקריהוראותהתכנית:
 .1תוספת שטח עיקרי מ 1924.88מ"ר מצב מאושר
בתכניתהר/1721/אל3400מ"רמצבמוצע.
.2שינוייעודמאזורמגורימיוחדלמגוריג'.
 .3קביעת מספר קומות ל 5קומות מעל קומת קרקע
וקומתמרת.

ילקוט הפרסומים  ,6499ה' בכסלו התשע"ג19.11.2012 ,

.4הגבהתגובההמבנההמותרמ17.00מ'ל20.60מ'
מעללרחובזבולוכוללמתקני.
.5קביעתהוראותבינוי.
.6קביעתתנאילמתהיתר.
.7תוספתבריכתשחיה.
.8ביטולהפקדתתכניתהר.1570/
.9שינוישפ"פלרחובזבולולשצ"פ.

המקומית לתכנוולבנייההרצליה,סוקולוב ,22הרצליה,
טל' ,09-9591545 :וכל מעוניי רשאי לעיי בה בימי
ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il



מחוז:תלאביב,מרחבתכנומקומי:רמתג
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'רג/340/ג36/
שהתכנית:תוספתשימושגילדיבאזורמגורי 
אוא1



כל מעוני רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני www.pnim.gov.il כל
מעוניבקרקע,בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת
עצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפיסעי
 100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תו 60 ימי ממועד
פרסומהשלההודעההמאוחרתביהפרסומיבעתוני,
למשרדי הועדההמחוזיתלתכנוולבניהמחוזתלאביב,
דר בגי 125 תל אביביפו  67012טלפו :
.03-7632586
קבלתקהלבוועדההמחוזיתבימיא',ג',ה'ביהשעות
14:0011:00
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו
ולבניה הרצליה ,סוקולוב  22הרצליה  טלפו09- :
9591545
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989



מחוז:תלאביב,מרחבתכנומקומי:הרצליה
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'הר/2000/סג
שהתכנית:סוככיעונתייבבתיאוכל
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה  ,1965 –בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתברמהמפורטתמס'הר/2000/סג.
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
תכנית נושאית .חלה על כל האיזורי בה נית להקי
בתיאוכלעלפיכלדי.בהרצליהוכפרשמריהו.
מרחבי תכנו גובלי :חו השרו ,רעננה ,דרו השרו,
הודהשרו,תלאביביפו,רמתהשרו.
מטרתהתכנית:
קביעת הוראות ותנאי למת היתרי בנייה לש הצבת
סוככי עונתיי למת מחסה לסועדי ,היושבי מחו
לבתיאוכל,במשעונתהחור.


הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
15/10/2010ובילקוטהפרסומי,6158התשע"א,עמוד
,955בתארי.08/11/2010


התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנוולבנייהמחוזתלאביב,דרבגי 125תלאביב
יפו  67012טל' .03-7632588 :וכ במשרדי הוועדה

ילקוט הפרסומים  ,6499ה' בכסלו התשע"ג19.11.2012 ,

נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה  ,1965 –בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתברמהמפורטתמס'רג/340/ג36/
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
רג/340/ג 
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
כלמרחבתכנושלהעיררמתגבאזורימגוריא וא1
למיניה
מרחבי תכנו גובלי :בני ברק ,גבעתיי ,תל אביביפו,
קריתאונו.
מטרתהתכנית:
תוספת תכליתמשניתשלג ילדיבאזורימגוריא,א
מיוחד,א,1א1מיוחד.
עיקריהוראותהתכנית:
 .1בתכנית המתאר רג 340 /פרק ח' סעי)144 א( 
באזורי מגורי א ,א מיוחד ,א ,1א 1מיוחד ברשימת
התכליותיתווסשימושנוסשלגניילדינוסלשימוש
הראשימגורי.
 .2הוועדה המקומית רשאית לאשר ג ילדי באזורי
מגוריא,אמיוחד,א,1א1מיוחדבתנאיכדלקמ:
סקרנחיצותלגהילדיבסביבהזו.
בחינת התאמתו של המבנה והאזור לפעילות ג הילדי
כשתמנעככלהאפשרהפרעהלסביבה.
הגבלתמספרהילדי.
פרסועלפיסעי 149לחוקוהחלטהבהתנגדויותככל
שיוגשו.
התאמתחצרהמבנהוסביבתהמבנהלשימושולתקני.
שמירת אופי הסביבה עפ"י השימוש הראשי שהינו
מגורי.


הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 24/06/2011ובילקוט הפרסומי ,6278 התשע"א ,עמ'
,5972בתארי.10/08/2011


התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנוולבנייהמחוזתלאביב,דרבגי 125תלאביב
יפו  67012טל' .03-7632588 :וכ במשרדי הוועדה
המקומית לתכנו ולבנייה רמת ג ,המעגל  26רמת ג
טל' ,03-6753515 :וכל מעוניי רשאי לעיי בה בימי
ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il

971

מחוז:תלאביב,מרחבתכנומקומי:רמתג
הודעהבדברביטולהודעתהפקדתתכניתמתאר
מקומיתברמהמפורטתמס'רג1434/
שהתכנית:מגורירח'ארלוזרוב57,55
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית
מס' רג ,1434 /שהודעה על דבר הפקדתה בהתא
לסעי 89 לחוק התכנו והבניה ,התשכ"ה ,1965 –
פורסמה בעיתוני בתארי 22/03/2012 ובילקוט
הפרסומי ,6403 התשע"ב ,עמוד  ,3486בתארי
.22/04/2012
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
רג 340/
שינוי 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:רמתג,רחוב:ארלוזורוב.57,55
גבולותהתכנית:
2מגרשיצמודיברח'ארלוזורוב.57,55
גושיוחלקות:
גוש6128:חלקותבמלוא.299,207:
מטרתהתכנית:
התחדשות עירונית על ידי פינוי והריסה של המבני
הקיימיוהקמת2בניינימגוריבמקומ.
עיקריהוראותהתכנית:
א.קביעתאזורמגוריד'להקמת2בניינימגוריבגובה
 8קומות  +קומת גג טכנית מעל קומת קרקע מפולשת
חלקיתבגובהעד4.0מ'מעלמרתפיחניה.
ב.קביעתזכויותבנייהומס'יחידותהדיור.
 .1בחלקה  299תותר בניית  30יח"ד ב 8קומות
מעל קומת קרקע מפולשת חלקית שגובהה עד 4.0
מ' מעל קומות מרתפי לחניה ,מחסני ומתקני
טכניי בנוס לקומות המגורי .סה"כ  2,850מ"ר
שטחי עיקריי ו 970 מ"ר שטחי שירות על
קרקעייבקומות.
 .2בחלקה  207תותר בניית  48יח"ד ב 8קומות
מעל קומת קרקע מפולשת חלקית שגובהה עד 4.0
מ' מעל קומות מרתפי לחניה ,מחסני ומתקני
טכנייבנוסלקומתהמגורי.
סה"כ  4,560מ"ר שטחי עיקריי ו 1,555 מ"ר
שטחישירותעלקרקעייבקומות.
 20%.3מכלליח"דיהיויחידותקטנותבשטחעיקרי
שלעד70מ"רליח"ד.
.4גובהקומהטיפוסיתעד3.50מ'ברוטו.
.5מפלס+0.00+שלהמבנייהיהבהתאמהמלאה
למפלסרח'ארלוזורוב.
 .6תוספות יחידות דיור וקומות מעבר לקבוע
בתכניות ובתכנית רג 340 /על תיקוניה כמפורט
בסעי1.6תהווהסטייהניכרתלתכנית.
ג.קביעתקוויבניי.
ד.קביעתתנאילמתהיתרבניה.
ה .שטחי שירות :שטחי השירות כוללי חדרי מדרגות,
מבואותבקומות,ממ"די,מחסני,חניות,חדריאשפה,
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חשמל ,מי ,טרנספורמציה ושירותי נלווי אחרי
לתפקודנאותשלהבניי.


כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,במשרדי :הועדה
המחוזית לתכנו ולבנייה מחוז תל אביב ,דר בגי125 
תל אביביפו  67012טל' ,03-7632588 :ובמשרדי
הוועדה המקומית לתכנו ולבנייה רמת ג ,המעגל 26
רמת ג  טל' ,03-6753515 :בימי ושעות שהמשרדי
האמוריפתוחילקהל.וכ באתר האינטרנט של משרד
הפני. www.pnim.gov.il

מחוז:תלאביב,מרחבתכנומקומי:תלאביביפו
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'תא/4024/מח
שהתכנית:שינוייייעודממשרדילמגוריאחד
הע108
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנוולבנייהמחוזתלאביבובמשרדיהועדההמקומית
לתכנו ולבנייה תלאביבמופקדתתכניתמתאר מקומית
ברמהמפורטתמס'תא/4024/מח
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
תא 2720/
שינוי 
תא/ע 1/
שינוי 
תא/ג 
שינוי 
תא 58/
שינוי 
תא/מ 
שינוי 
תא 2331/
שינוי 
תמא 2/4/
כפיפות 
תמא 38/
כפיפות 
תמא/34/ב 4/
כפיפות 
תממ 5/
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:תלאביביפורחוב:אחדהע.108
גבולותהתכנית:
ממערברחובאחדהע
מצפורחובאחדהע)110חלקה4בגוש(7438
ממזרחרחוברוטשילד)105חלקה11בגוש(7438
מדרו רחוב אחד הע) 106 חלקה  6בגוש (7438
ורחוברוטשילד)103חלקה10בגוש(7438
גושיוחלקות:
גוש7438:חלקותבמלוא.5:
מטרתהתכנית:
מטרת התכנית לשנות ייעוד של המגרש ברחוב אחד הע
 108מייעוד שלמשרדימיוחדלייעוד שלמגוריד'.הבניי
הקיייהרסובמקומויוקבנייחדשבחמשקומותוקומת
גג חלקית ,מעל קומת קרקע חלקית ומרתפי .התכנית
קובעתאתקוויהבנייהוהוראותבינויועיצוב.

ילקוט הפרסומים  ,6499ה' בכסלו התשע"ג19.11.2012 ,

הצפיפות תעמוד על  24יח"ד כשמתוכ לפחות  5יח"ד
יהיובשטחשלעד68מ"רעיקרי.
עיקריהוראותהתכנית:
לפחות  5יח"ד
תעמוד על  24יח"ד כשמתוכ
ממשרדימיוחדלמגוריד'.
הצפיפותייעוד
.1שינוי
יהיובשטחשלעד68מ"רעיקרי.
.2קביעתקויבניה.
עיקריהוראותהתכנית:
.3קביעתהצפיפותהמותרתעל24יח"ד.
.1שינויייעודממשרדימיוחדלמגוריד'.
.4לפחות5יח"דיהיובשטחשלעד68מ"רעיקרי.
.2קביעתקויבניה.
.5קביעתהנחיותלהקמתמרפסות.
.3קביעתהצפיפותהמותרתעל24יח"ד.
.6קביעתהוראותבינויועיצוב.
.4לפחות5יח"דיהיובשטחשלעד68מ"רעיקרי.
 .7הוראות תכנית זו יחולו בכפו להריסת הבניי הקיי
קביעתהנחיותלהקמתמרפסות.
.5
והקמתבנייחדש.
.6קביעתהוראותבינויועיצוב.
כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
הקיי
יחולו
שהמשרדיתכנית זו
 .7הוראות
הבנייבאתר
להריסת וכ
בכפו לקהל,
פתוחי
האמורי
והקמתבנייחדש.
משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
האינטרנט של




אחר הרואה
תכנוני
לעייבכל פרט
בבני או
בקרקע ,
מעוניי 
ובשעות
בימי
בתכנית ,
רשאי
מעוניי 
כל 
וככלהזכאילכעלפי
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,
פתוחי לקהל ,וכ באתר
שהמשרדי האמורי
ימי
הפניהתנגדות בתו60 
משרד להגיש
לחוק ,רשאי
סעי 
כל
. www.pnim.gov.il
 100של
האינטרנט
הפרסומי
בי
המאוחרת
ההודעה
פרסומהשל
אחר הרואה
תכנוני
בכל פרט
בבני או
ממועד בקרקע,
מעוניי
מחוז
למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייה
בעתוני,
וככלהזכאילכעלפי
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,
ימי
 60טל':
67012
יפו 
תל אביב
רשאי125
 100דר
בגי 
אביב,
תל
בתו 
התנגדות 
להגיש
לחוק ,
סעי 
',
המחוזית בימי א
בוועדה
קבלת קהל
.03-7632586
הפרסומי
המאוחרת בי
ההודעה
פרסומה של
ממועד
ההתנגדות
בי השעות  ,14:00 11:00העתק
ג' ,ה' 
מחוז
למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייה
בעתוני,
בנייה תל
לתכנו
מקומית
רועדה
למשרדי
יומצא
אביב',:
 67012טל
וליפו 
אביב
תל
בגי125 
אביב ,ד
תל
.03-5217162
יפוטל':
תלאביב
שדבגוריו
בימי א',
בוועדה המחוזית
קהל
68קבלת
.03-7632586
ההתנגדות
14:00
 11:00
השעות 
ג' ,ה' 
כ
העתקאלא א
ולא ,תידו
תתקבל
לא
בילתכנית
התנגדות
יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו ולבנייה תל אביב,
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
שדבגוריו68תלאביביפוטל'.03-5217162:
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו




סמכויותא כ
ידו אלא
בהתנגדויותולא ת
נוהללא תתקבל
לתכנית
והבנייה 
חוקר
לתכנית
התנגדות)סדרי
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו

סמכויות חוקר
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
גילהאורו
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989
יו"רהועדההמחוזית

לתכנוולבניהמחוזתלאביב
גילהאורו

יו"רהועדההמחוזית
חיפה
מרחבתכנומקומי
מחוז:חיפה,
חוזתלאביב
לתכנוולבניה:מ

מחוז חיפה
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתמס' 

חפ/578/א
מרחבתכנומקומי:חיפה
חיפה,
מחוז:
קונדיטוריהגל
הסדרתבנייה
שהתכנית:
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתמס' 
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
חפ/578/א
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית

קונדיטוריהגל
הסדרתבנייה
שהתכנית:
ובמשרדי הועדה המקומית
מחוז חיפה
לתכנו ולבנייה 
חפ
'
מס
/

מפורטת
תכנית
מופקדת
חיפה
בנייה 
נמסרתול
לתכנו
הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
בזה
/578
והבניהא,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
ובמשרדי הועדה המקומית
בנייה :מחוז חיפה
לתכנו ול
ללאאיחודוחלוקה
איחודוחלוקה
ניתמס'
להחפ/
מפורטת 
תכנית
מופקדת
בנייה חיפה
לתכנו ול
וציא
שמכוחה
תכנית
והרשאות:
בנייה
היתרי
/578א
היתריאוהרשאותבחלקמתחוהתכנית
ללאאיחודוחלוקה
איחודוחלוקה:
המתייחסתלתכניותהבאות:
נית להוציא
שמכוחה
תכנית
:
והרשאות
בנייה 
היתרי
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
היתריאוהרשאותבחלקמתחוהתכנית
חפ 578/
שינוי 
המתייחסתלתכניותהבאות:
חפ 423/
שינוי 
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
חפ/1400/יב 1/
שינוי 
חפ 578/
שינוי 
חפ/1400/יב 
שינוי 
חפ 423/
שינוי 
חפ/1400/יב 1/
שינוי 
19.11.2012
הפרסומים  ,6499ה' בכסלו
ילקוט
התשע"ג,יב 
חפ/1400/
שינוי 
















/578א
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאותבחלקמתחוהתכנית
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
חפ 578/
שינוי 
חפ 423/
שינוי 
חפ/1400/יב 1/
שינוי 
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
חפ/1400/יב 
שינוי 
חפ/229/ה 
שינוי 

חפ 635/
שינוי 
חפ 136/
שינוי 
תמא 38/
כפיפות 
תמא/34/ב 4/
כפיפות 
חפ/מק/1400/תט 
כפיפות 
חפ/מק/1400/פמ 
כפיפות 
חפ/1400/יב 4/
כפיפות 
חפ/1400/שש 
כפיפות 
חפ/229/י 2/
כפיפות 
חפ/229/י 5/
כפיפות 
חפ/229/י 
כפיפות 
חפ/229/י 1/
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:חיפה,רחוב:שדהנשיא131מרכזהכרמל
גושיוחלקות:
גוש10809:חלקותבמלוא.42:
גוש10809:חלקיחלקות.494:
מטרתהתכנית:
שינויקוויבנייותוספתשטחיבנייהלהסדרתקירוישטחי
ישיבהשלקונדיטוריהגלבמרכזהכרמל.
עיקריהוראותהתכנית:
 שינוי ייעוד הקרקע מאזורי מגורי א' ע חזית חנויות
בקומתהקרקעלאזורהמיועדלמגוריומסחרעחזית
חנויות.
 שינוי קווי הבני באופ שיכלול את הבנייה שבוצעה
בקומתהקרקע.
 ליגליזציה לתוספת שטח הבנייה המבוקש עבור
הקונדיטוריה.
קביעתעצילשימור.


כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי100לחוק,רשאילהגישהתנגדותבתו60ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
חיפה,שדהפלי"15חיפה33095טל'.04-8633455:
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו
ולבנייהחיפה,ביאליק3חיפהטל'04-8356807:


התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989
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מחוז:חיפה,מרחבתכנומקומי:קריתטבעו
הודעהבדבראישורתכניתמפורטתברמהמפורטת
מס'טב257/

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
חיפה,שדהפלי"15חיפה33095טל'.04-8633455:
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו
ולבנייהחיפה,ביאליק3חיפהטל'04-8356807:


התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989



מחוז:חיפה,מרחבתכנומקומי:קריתטבעו
הודעהבדבראישורתכניתמפורטתברמהמפורטת
מס'טב257/
שהתכנית:תוספתקומהלמבנהמסחריבמרכז
טבעו,ביתהקולנועלשעבר

,04-9539249וכלמעוניירשאילעייבהבימיובשעות
שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל,ובאתר האינטרנט
של משרד הפני. www.pnim.gov.il



מחוז:חיפה,מרחבתכנומקומי:מורדותהכרמל
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתמס'מכ784/
שהתכנית:שינויייעודמאזורלתכנובעתיד
לתעשייהבמפעלנשר

נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבנייה מורדות הכרמל מופקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
מס'מכ784/
והבניה,התשכ"ה,1965 –בדבראישורתכניתמפורטת
ברמהמפורטתמס'טב257/
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
מכ 258/
שינוי 


753
/
ג
שינוי 
מכ/369/א 
כפיפות 


א
/
85
/
טב
שינוי 
מכ 369/
כפיפות 


199
/
טב


כפיפות
ג 1062/
כפיפות 
טב 34/
כפיפות 
תתל 13/6/2/
כפיפות 

:
השטחיהכלוליבתכניתומקומ
תמא 35/
כפיפות 
יישוב:קרית טבעו ,מרכז טבעו  רחוב השקדי פינת
תממ 6/6/
כפיפות 
הרקפות,ככרבגוריו
תמא/34/ב 3/
כפיפות 
גושיוחלקות:
תמא/34/ב 4/
כפיפות 
גוש10607:חלקותבמלוא.492:
תמא 23/
כפיפות 
גוש10607:חלקיחלקות.447,386,155:
תמא 16/
כפיפות 
קואורדינטהX: 212575
חפאג 969/
כפיפות 
קואורדינטהY: 736500
תממ 6/
כפיפות 
מטרתהתכנית:
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:תחומפעלנשר
תוספת שטחי מסחר ,משרדי ומבני ציבור באמצעות
גושיוחלקות:
תוספתקומהעלחלקמבנייקייבמרכזפעילותמשולב
גוש11166:חלקותבמלוא.4:
בקריתטבעו.
עיקריהוראותהתכנית:
גוש11166:חלקיחלקות.5:
מתזכויותבנייהלתוספתקומהבשטח430מ"ר.
גוש11167:חלקיחלקות.31:
מתהוראותאדריכליותועיצוביותלבנייהחדשה.
גוש11168:חלקותבמלוא.2:
הנחיותוהוראותלשימורהמבנההקיי.
גוש11168:חלקיחלקות.1:
גוש11169:חלקותבמלוא.2:
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
02/03/2012ובילקוטהפרסומי,6404התשע"ב,עמוד
גוש11169:חלקיחלקות.4:
,3517בתארי.24/04/2012
מטרתהתכנית:
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
שינוי ייעוד קרקע ממסילת רכבת לביטול ואיזור לתכנו
לתכנוולבנייהמחוזחיפה,שדהפלי"15חיפה33095
מחדש לתעשיה ,קביעת זכויות בנייה לתאי שטח מס'
A001ו,B001וקביעתהנחיותלאיחודבעתיד.
טל' .04-8633455 :וכ במשרדי הוועדה המקומית
לתכנו ולבנייה קרית טבעו ,קרית טבעו 36100 טל' :עיקריהוראותהתכנית:
הנחיותלגביאיחודבעתידשלתאשטחמס'A001ע
תאשטח) 002המקביללמגרשמס' 4מתכניתמאושרת
מכ ,258 /לאחר הפקעת הרכבת( ותא שטח  B001ע
תא שטח ) 003המקביל למגרש  3מתכנית מאושרת
מכ258/לאחרהפקעתהרכבת(.




974

ילקוט הפרסומים  ,6499ה' בכסלו התשע"ג19.11.2012 ,

 קביעתזכויותומגבלותבנייהלתאישטחמס' A001ו
 B001באופ יחסי לגודל השטח לפי הזכויות שהוגדרו
למגרש2בתכניתמכ258/החלהבמקו.
 קביעת הנחיות סביבתיות כדוגמת ניקוז משמר נגר,
פינויפסולתבנייהוכו'.


כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
חיפה,שדהפלי"15חיפה33095טל'.04-8633455:
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו
ולבנייה מורדות הכרמל ,כורי  2חיפה  33093טל':
04-8676296
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989



מחוז:חיפה,מרחבתכנומקומי:חוהכרמל
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתברמהמפורטת
מס'חכ/12/ח2/
שהתכנית:מגדידיוקגבולות
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבנייה חו הכרמל מופקדת תכנית מפורטת
ברמהמפורטתמס'חכ/12/ח2/
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
חכ/12/ח 
שינוי 
חכ 12/
שינוי 
משח 24/
שינוי 
חכ/מק/12/יב 
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:מגדי.
גושיוחלקות:
גוש 10551:חלקותבמלוא,49  31,27  15,8  2:
.63,6054,51
גוש10551:חלקיחלקות.3028:
גוש10552:חלקותבמלוא 31,24,22 17,15 2:
.57,54–53,50,4334,32
גוש10553:חלקותבמלוא.2624,2220,184:
גוש10554:חלקותבמלוא.22,2019,1610:
גוש10554:חלקיחלקות.23,21:
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מטרתהתכנית:
דיוק גבולות אזורי מגורי בחלקה א' ב 42נחלות
שבתכנית חכ /12 /ח ,ללא שינויי בזכויות והוראות
התכנית.
עיקריהוראותהתכנית:
שינוי מייעוד אזור חקלאי בחלקה א' לייעוד קרקע
חקלאיתולייעודמגוריבישובכפרי.


כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
חיפה,שדהפלי"15חיפה33095טל'.04-8633455:
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו
ולבנייה חו הכרמל ,עי כרמל  30860טל':
04-8136213
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989

מחוז:חיפה,מרחבתכנומקומי:חוהכרמל
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתברמהמפורטת
מס'חכ/12/ח4/
שהתכנית:מגדיהסדרתלוליוהגדלתזכויות
לתיירות
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבנייה חו הכרמל מופקדת תכנית מפורטת
ברמהמפורטתמס'חכ/12/ח4/
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 

מספרהתכנית 

שינוי 

חכ 12/

שינוי 

חכ/מק/12/יב 

שינוי 

חכ/12/ח 

שינוי 

משח 24/

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:מגדירחוב:מגדי.
גושיוחלקות:
גוש 10551 :חלקות במלוא,26  17 ,15 ,8  2 ,16 :
.4932,31,27
גוש10551:חלקיחלקות.28:
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גוש10552:חלקותבמלוא 31,24,22 17,15 2:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
.4335,32
משח/1/א 
שינוי 

.
20
,
18



4
:
חלקותבמלוא
גוש10553:
משח 42/
שינוי 

.
20



19
,
16



10
:
חלקותבמלוא
גוש10554:
ג 400/
שינוי 

:
מטרתהתכנית
ש 11/
שינוי 
התרת הקמת לולי בתחו איזור חקלאי בחלקה א'
תמא/34/ב 3/
פירוט 
בנחלות בה קיי משק לולי פעיל ,כמוגדר בהוראות
תמא 35/
פירוט 
חכ/12/ח.
תמא 8/
פירוט 
הגדלתהשטחהמותרלאירוחכפרימ 80 מ"רל160 
תמא 22/
פירוט 
מ"ר ,בתחו אזור מגורי בחלקה א' ,כמוגדר בהוראות
חכ/12/ח.
תמא/34/ב 5/
כפיפות 
עיקריהוראותהתכנית:
תמא/31/א 18/
כפיפות 
 שינוי סעי מס' ) 4.2תת סעי (2.2 בהוראות תכנית
תמא/31/א 1/
כפיפות 
חכ/12/חבנוגע לאזורחקלאי בחלקהא',בנחלותבה
תמא 3/
כפיפות 
קיימשקלוליפעיל.
תמא/37/ב 
כפיפות 
 שינוי סעי מס' ) 4.4תת סעי (2 בהוראות התכנית
תמא/10/ג 2/
כפיפות 
בנוגעלשטחכולללאירוחכפרי.
מ 13/
כפיפות 

ג 574/
כפיפות 
כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
ש 30/
כפיפות 
כל
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il 
ש 35/
כפיפות 
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
השטחיהכלוליבתכניתומקומ.:
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
ממזרחלזכרויעקב,מדרולבתשלמה,ממערבלגבעת
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
נילי
מחוז
בעיתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייה
גושיוחלקות:
חיפה,שדהפלי"15חיפה33095טל'.04-8633455:
גושי בשלמות ,11962 ,11961 ,11349 ,11348: 
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו
,11990 ,11989 ,11986 ,11973 ,11972 ,11963
ולבנייה חו הכרמל ,עי כרמל  30860טל':
,12074 ,12072 ,12070 ,12068 ,12067 ,12066
04-8136213
.12087,12086,12085,12084,12075

גוש11343:חלקיחלקות.13:
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
גוש11964:חלקותבמלוא.67:
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
גוש11982:חלקותבמלוא.84,8281:
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
גוש11983:חלקותבמלוא.79:
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989
גוש11983:חלקיחלקות.112,108,106,104,101:

גוש11984:חלקותבמלוא.87,8482:


מחוז:חיפה,מרחבתכנומקומי:מנשהאלונה,
מרחבתכנומקומי:חוהכרמל
מרחבתכנומקומי:שומרו
הודעהבדבראישורתכניתמפורטתברמהמפורטת
מס'מ/407/חכ/900/ש1404/
שהתכנית:פארקאלונהיערותושמורותאלונה
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה,התשכ"ה,1965 –בדבראישורתכניתמפורטת
ברמהמפורטתמס'מ/407/חכ/900/ש1404/
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ש 1130/
שינוי 
משח 43/
שינוי 
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גוש11985:חלקותבמלוא.5147,451:
גוש11987:חלקותבמלוא.5013,114:
גוש11991:חלקותבמלוא.3332:
גוש12052:חלקותבמלוא,20,1812,10,83,1:
.2322
גוש 12053:חלקיחלקות,46  40,33,22,17  15:
.64,62,48
גוש 12054:חלקותבמלוא,91  89,16  15,7  4:
.113,107
גוש12054:חלקיחלקות,102,100,87,6 5,3 1:
.112111,105104
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גוש12092:חלקיחלקות,,1716:
גוש11299:חלקיחלקות.31:
גוש11307:חלקיחלקות.12:
גוש11327:חלקיחלקות.1311,86,41:
גוש11328:חלקותבמלוא.4645,42,3735:
גוש11328:חלקיחלקות38,3424,2219,87:
.4847,41
גוש11338:חלקותבמלוא.8:
גוש 11339:חלקותבמלוא 19,17  15,13,9  7:
.130126,124116,104
גוש11339:חלקיחלקות.125106,14,1210:
גוש 11340:חלקותבמלוא,108,93  25,16,8,5:
130,124  123,120  119,116  115,112  111
.229147,144
גוש 11340 :חלקי חלקות 105 ,103 ,23  20 ,13 :
,122 121,118 117,114 113,110 109,107
.145
גוש11343:חלקיחלקות.1:
גוש11344:חלקיחלקות.12,109:
גוש11345:חלקיחלקות.23:
גוש11346:חלקותבמלוא.38,35,31:
גוש11346:חלקיחלקות.43,28,18,1:
גוש11347:חלקותבמלוא.148,4:
גוש11347:חלקיחלקות.1917,31:
גוש11350:חלקיחלקות.10:
גוש11702:חלקותבמלוא.19,1210,31:
גוש11702:חלקיחלקות.17,75:
גוש11703:חלקותבמלוא.5:
גוש11703:חלקיחלקות.1312,43:
גוש11707:חלקותבמלוא.12,97,2:
גוש11707:חלקיחלקות.13,1110,3:
גוש11708:חלקותבמלוא.7,3:
גוש11708:חלקיחלקות.1110,2:
גוש11709:חלקיחלקות.2:
גוש11710:חלקותבמלוא.7,54:
גוש11710:חלקיחלקות.6,3:
גוש11711:חלקותבמלוא.32:
גוש11711:חלקיחלקות.1:
גוש11712:חלקותבמלוא.2116,14,92:
גוש11712:חלקיחלקות.15,1310,1:
גוש11721:חלקיחלקות.3029,26:
גוש11722:חלקותבמלוא.22,14,12:
גוש11722:חלקיחלקות.2120,13:
גוש11723:חלקותבמלוא.14:
גוש11723:חלקיחלקות.25,22,20,15,1310:
גוש11724:חלקותבמלוא.62,60,32:
גוש11724:חלקיחלקות.74,63,61,59,50,18,1:
גוש11938:חלקיחלקות.1:
גוש11964:חלקותבמלוא.6155,5251,38,321:
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גוש11964:חלקיחלקות.66,6463:
גוש11974:חלקותבמלוא.52:
גוש11974:חלקיחלקות.53,511:
גוש11975:חלקותבמלוא.94:
גוש11975:חלקיחלקות.10695,931:
גוש11979:חלקותבמלוא.91,53:
גוש11979:חלקיחלקות.89:
גוש11980:חלקותבמלוא,8268,66,51,4847:
.121119,117,94,9290
גוש 11980:חלקיחלקות,50 49,46 44,41 38:
.115,112,95,93,9083,67,6552
גוש11982:חלקותבמלוא.7972,6860,531:
גוש11982:חלקיחלקות.85,83,80,7169,5954:
גוש11983:חלקותבמלוא,3736,25,20,1511:
.7439
גוש 11983:חלקיחלקות,31  26,24,21,19  16:
.97,95,77,75,3534
גוש11984:חלקותבמלוא.8075,65:
גוש 11984:חלקיחלקות 40,28 21,15 7,4,1:
.8988,8685,81,74
גוש11985:חלקיחלקות.46:
גוש11987:חלקיחלקות.12,3,1:
גוש11991:חלקותבמלוא.3017,1514,12,5:
גוש11991:חלקיחלקות.34,16,11,1:
גוש12052:חלקיחלקות.11:
גוש12053:חלקותבמלוא.65,6149,47:
גוש12062:חלקותבמלוא.2726,53:
גוש12062:חלקיחלקות.57,30,2524,226,21:
גוש12069:חלקותבמלוא.2422,20,181:
גוש12069:חלקיחלקות.2625,21,19:
גוש12071:חלקותבמלוא 35,33 21,18,16 1:
.60,5857,36
גוש12071:חלקיחלקות.59,5637,34,2019,17:
גוש 12073 :חלקות במלוא,110 ,103 ,74 ,37 ,3 :
.119118,112
גוש12073:חלקיחלקות,7359,3938,117,4,2:
.124120,116,114,108,105,100,87,7877
גוש 12092 :חלקות במלוא 34 ,23  21 ,15  10 :
.4948,44,42,35
גוש12092:חלקיחלקות.3837,3324,20:
גוש12093:חלקיחלקות.88,57,55,4948:
גוש12374:חלקיחלקות.1716:
גוש12385:חלקיחלקות.17,2:
גוש12413:חלקותבמלוא.2625,1817,12,72:
גוש12413:חלקיחלקות.2120,16,1110,8:
גוש12414:חלקיחלקות.45,52:
גוש12415:חלקיחלקות.62:
מטרתהתכנית:
הקמתפארקמרחבישלשטחיפתוחישיקרא"פארק
אלונה" ,ושיכלול שטחי חקלאיי ,יערות ,שמורות טבע
ונו.זאתלמע:שמירתערכיטבע,נווסביבה,מורשת
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והיערות,יצירתתשתיתלנופשאקסטנסיביבחיקהטבע,
ושמירתהערכיהחקלאיי.
התכנית מהווה פרוט ודיוק ליערות על פי תמ"א 22
ולשמורותטבעונועלפיתמ"א.8
עיקריהוראותהתכנית:
 ייעוד שטחי לחקלאות ,ליערות ,לשמורות טבע ונו
בהתאמה למאפייני השטח והמצב הקיי בפועל ,ובי
היתרעלידי:שינוי
ייעוד משמורות נו בתמ"א  ,8מיער טבעי לשימור
בתמ"א ) 22בהתא לסעי 13 בתמ"א  (22/4ומאזור
חקלאי,לייעודשל
שמורתטבע.
 שינוי ייעוד שטח חקלאי ל"יער טבעי לשימור" ,ול"יער
טבעילטיפוח"לצורדיוקתמ"א.22
קביעתהוראותבעניידרכיונגישות.
 קביעת הוראות לשמורות טבע ונו ,לסוגי היערות
השוניולאיזוריחקלאיי.
 קביעת הוראות שיאפשרו פיתוח מערכת אקסטנסיבית
קולטת קהל ,הכוללת דרכי לטיילות ונופש ,חניוני
ומצפורי.
קביעתהוראותלשימור,שחזורופיתוחאתריהעתיקות.
 קביעת הוראות בדבר צמצו ומניעת מפגעי בפיתוח
תשתיותהנדסיות.
קביעתהוראות,הנחיותומגבלותלהוצאתהיתריבניה.

המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ענ 121/
שינוי 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:מעלהעירורחוב:זלפה.
גושיוחלקות:
גוש20400:חלקותבמלוא.2118,16:
גוש20400:חלקיחלקות.2322:
גוש20400:חלקותבמלוא.43,2725,54:
גוש20400:חלקיחלקות.45,3328,17,1514,3:
מטרתהתכנית:
רוויזיה למערכת הדרכי בשכונת אלביר זלפה ועריכת
איחודוחלוקהבחלקמתחוהתכנית.
עיקריהוראותהתכנית:
איחודוחלוקהחדשהללאהסכמתהבעלי.
התוויהמחדששלמערהכבישי.
שינויפריסתשטחיציבורבתשריטהתכנית.
שינויייעודשלמגוריא'לייעודשלמגוריב'.
 הגדלת זכויות הבנייה לשטח עיקרי לייעוד של מגורי
ב'מ 80 מ"רל 100 מ"ר)במגוריב'(ו מ 80 מ"ר
ל120מ"ר)במגוריב'.(2


כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
 25/03/2011ובילקוט הפרסומי ,6233התשעא,עמוד
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
,4076בתארי.08/05/2011
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
לתכנוולבנייהמחוזחיפה,שדהפלי"15חיפה33095
בעתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
חיפה,שדהפלי"15חיפה33095טל'.04-8633455:
טל' .04-8633455 :וכ במשרדי :ו.מקומית לתכנו
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו
ולבנייה מנשה אלונהד.נ חפר  ,37845טל':
ולבנייהעירו,עארהערערה30025טל'04-6351789:
 ,04-6177307ועדה מקומית לתכנו ולבנייה חו




הכרמל ,עי כרמל  30860טל' ,04-8136213 :ועדה
מקומיתלתכנוולבנייהשומרו,המיסדי 54זכרויעקב
 30950טל' ,04-6305522 :וכל מעוניי רשאי לעיי בה
בימי ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il


התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלווי תצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989


מחוז:חיפה,מרחבתכנומקומי:עירו
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתברמהמפורטת
מס'ענ/1139/א
שהתכנית:רוויזיהלמערכתהדרכיבשכונתאלביר
זלפה

מחוז:חיפה,מרחבתכנומקומי:עירו
הודעהבדבראישורתכניתמפורטתברמהמפורטת
מס'ענ1181/
שהתכנית:תוספתאחוזיבנייהבגוש8764חלקה
42באקהאלגרבייה.

נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבנייה עירו מופקדת תכנית מפורטת ברמה
מפורטתמס'ענ/1139/א
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל
הבעליבכלתחוהתכנית/בחלקמתחוהתכנית
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות

נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה,התשכ"ה,1965 –בדבראישורתכניתמפורטת
ברמהמפורטתמס'ענ1181/
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ענ/במ 360/
שינוי 
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השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:דרומרכזבאקהאלגרבייה.
גושיוחלקות:
גוש8764:חלקיחלקות.42:
מטרתהתכנית:
הגדלת אחוזי בנייה במגרש המיועד למגורי ע חזית
מסחריתעלידייצירתבסיסחוקילרישוימבנהקיי.
עיקריהוראותהתכנית:
שינויייעודממגוריא'למגוריג'3באמצעות:
שינויבהוראותהבינוי.
הקטנתקוויבניילעניימבניקיימי.
תוספתיחידותדיור.
תוספתבמספרהקומות.


הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
10/07/2011ובילקוטהפרסומי,6278התשע"א,עמוד
,5978בתארי.10/08/2011


התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנוולבנייהמחוזחיפה,שדהפלי"15חיפה33095
טל' .04-8633455 :וכ במשרדי הוועדה המקומית
לתכנו ולבנייה עירו ,עארה ערערה  30025טל'04- :
 ,6351789וכל מעוניי רשאי לעיי בה בימי ובשעות
שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל,ובאתר האינטרנט
של משרד הפני. www.pnim.gov.il



מחוז:חיפה,מרחבתכנומקומי:עירו
הודעהבדבראישורתכניתמפורטתברמהמפורטת
מס'ענ1188/
שהתכנית:שינויייעודקרקעממגורילמגורי
ומסחרבאקהאלגרבייה
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה,התשכ"ה,1965 –בדבראישורתכניתמפורטת
ברמהמפורטתמס'ענ1188/
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ענ/במ 359/
שינוי 
ענ/מק/1004/ב 
שינוי 
תמא/34/ב 4/
כפיפות 
תמא 35/
כפיפות 
תמא 38/
כפיפות 
תממ 6/
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:באקהאלגרבייה.
גושיוחלקות:
גוש8778:חלקיחלקות.5:
מטרתהתכנית:
תוספתאחוזיבניה,הוספתתכליתמסחרומשרדי.
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עיקריהוראותהתכנית:
 תוספת אחוזי בנייה למגרש המיועד למגורי והוספת
תכליותמסחרומשרדי.


הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
20/05/2011ובילקוטהפרסומי,6250התשע"א,עמוד
,4778בתארי.14/06/2011


התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנוולבנייהמחוזחיפה,שדהפלי"15חיפה33095
טל' .04-8633455 :וכ במשרדי הוועדה המקומית
לתכנו ולבנייה עירו ,עארה ערערה  30025טל'04- :
 ,6351789וכל מעוניי רשאי לעיי בה בימי ובשעות
שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל,ובאתר האינטרנט
של משרד הפני. www.pnim.gov.il



מחוז:חיפה,מרחבתכנומקומי:קריות
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתמס'ק450/
שהתכנית:תחנתשאיבהומגוריברח'הערמוני
בקריתביאליק
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה,התשכ"ה–  ,1965כיבמשרדיהועדההמחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבנייה קריות מופקדת תכנית מפורטת מס' 
ק450/
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ק 123/
שינוי 
ק 130/
שינוי 
ק 195/
שינוי 
ק 316/
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:קריתביאליקרחוב:מנשה,20רחוב:הערמוני.31
במפגשרחובהארמוניורחובמנשה
קואורדינטהX: 209100
קואורדינטהY: 749250
גושיוחלקות:
גוש11529:חלקותבמלוא.145142:
גוש11530:חלקיחלקות.56:
מטרתהתכנית:
הקמת תחנת שאיבה ומבנה מגורי ברח' הערמוני
בקריתביאליק.
עיקריהוראותהתכנית:
שינויייעודקרקעממגוריג'למגוריג'.3
 שינויייעוד קרקעמשטחציבוריפתוחלאיזורלמתקני
הנדסיילהקמתתחנתשאיבה.
שינויייעודמשצ"פלחניו.
שינויממגוריג'לשצ"פ.
כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
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האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
חיפה,שדהפלי"15חיפה33095טל'.04-8633455:
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו
ולבנייהקריות,הגדודהעברי4קריתמוצקי26114טל':
04-8715291


התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989


יוסמשלב
יו"רהועדההמחוזית
לתכנוולבניהמחוזחיפה


מחוז:מרכז,מרחבתכנומקומי:גבעתשמואל
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמס' 
ממ3/16/3075/
שהתכנית:בנייעיושברחוביונינתניהותוספת
זכויותבניה






נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבנייה גבעת שמואל מופקדת תכנית מתאר
מקומיתמס'ממ3/16/3075/
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות.
המתייחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
ממ/מק 3075/
שינוי 
ממ/מק 13/3075/
שינוי 
ממ/מק 2/16/3075/
שינוי 
ממ/מק 16/3075/
שינוי 
חמ 1/1660/
כפיפות 
תמא 2/4/
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:גבעתשמואל,רחוב:יונינתניהו.1
יישוב:גבעתשמואל,רחוב:הולצברגשמחה.2
ממערברחוביונינתניהו,
ממזרחרחובשמחההולצברג,
מדרושצ"פלאוררחובמנחבגי,
מצפורחובזבולוהמר.
גושיוחלקות:
גוש6369:חלקיחלקות.208,205:
מגרשי:
10/16בהתאלתכניתממ/במ3075/

980

10/17בהתאלתכניתממ/במ3075/
10/18בהתאלתכניתממ/במ3075/
10/19בהתאלתכניתממ/במ3075/
10/20בהתאלתכניתממ/במ3075/
2002-2003בהתאלתכניתממ/מק/3075/ה1/
5000בהתאלתכניתממ/מק13/3075/
5000בהתאלתכניתממ/מק16/3075/
101-102בהתאלתכניתממ/מק2/16/3075/
200בהתאלתכניתממ/מק2/16/3075/
109בהתאלתכניתחמ1/1660/
מטרתהתכנית:
תכנומחדששלהמבניע"יתוספתזכויותבניה,תוספת
יחידותדיורושינויבבינוי.
עיקריהוראותהתכנית:
 .1תוספת  28יח"ד ל 60יח"ד המאושרות ,וסה"כ 88
יח"ד בשני בנייני לפי הפירוט הבא :בתא שטח 1
תוספת  27יח"ד ל 26יח"ד המאושרות וסה"כ  53יח"ד
בבניי ,ובתא שטח  2תוספת  1יח"ד ל 34יח"ד
המאושרותוסה"כ35יח"דבבניי.
 .2תוספת שטח עיקרי של  4,620מ"ר לשטח עיקרי
מאושרשל5,420מ"ר,סה"כשטחעיקרי10,040מ"ר.
 .3תוספת שטח שרות של  4,040מ"ר לשטח שרות
מאושרשל725מ"ר,סה"כשטחשרות4,765מ"ר.
 .4תוספת קומה אחת לבניי בתא שטח  1לסה"כ 13
קומות+קומתגג,עלעמודי.ללאשינויבמספרהקומות
לבנייבתאשטח.2
.5אישורבנייתדירותגבתאשטח.1


כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
המרכז,שדהרצל91רמלה72430טל'.08-9788409:
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו
ולבנייהגבעתשמואל,גושעציו 11גבעתשמואלטל':
03-7266847


התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989

מחוז:מרכז,מרחבתכנומקומי:טייבה
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמס' 
טב3491/
שהתכנית:הוספתחזיתמסחריתלמבנהמגורי
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנוולבנייהטייבהמופקדתתכניתמתארמקומיתמס'
טב3491/

ילקוט הפרסומים  ,6499ה' בכסלו התשע"ג19.11.2012 ,

המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
טב 13/1111/
שינוי 
תממ 21/3/
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:טייבה,שכונהצפונית.
צפוניתלמסגדח'אלדבאלוליד
גושיוחלקות:
גוש8048:חלקיחלקות.4:
מגרשי:
4/1בהתאלתכניתטב13/1111/
מטרתהתכנית:
תוספת חזית מסחרית ושטח למסחר ,תוספת  3יחידות
דיורוקומהרביעיתוהקטנתקובניקדמי
עיקריהוראותהתכנית:
.1שינויייעודממגוריג'למגוריומסחר
.2שינויייעודממגוריג'לדר
 .3הגדלת אחוזי הבנייה  תוספת  450מ"ר למסחר
שטחיעיקריי
.4הקטנתקובניקדמיכמסומבתשריט
.5הגדלתמס'הקומותמ3ל4קומות
.6הגדלתמס'יחידותהדיורמ6ל9יחידות
.7שינויזכויותוהוראותבניה


כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
המרכז,שדהרצל91רמלה72430טל'.08-9788409:
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו
ולבנייהטייבה,טייבה40400טל'.09-7992808:


התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989

מחוז:מרכז,מרחבתכנומקומי:יבנה
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתמס' 
יב10/176/
שהתכנית:יבנה,שכונתרמותבצבי,מתחרמ"ט
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה  ,1965 –בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתמס'יב10/176/
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
יב 176/
שינוי 
יב 154/
שינוי 
יב 3/154/
שינוי 

ילקוט הפרסומים  ,6499ה' בכסלו התשע"ג19.11.2012 ,

מספרהתכנית 
סוגהיחס 
תרש"צ 3/62/29/
כפיפות 
תרש"צ 3/62/31/
כפיפות 
יב 6/154/
כפיפות 
תרש"צ 3/62/37/
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:יבנה,שכונתרמותבצבי,
רחובמבצעדני:מספרבית,17 ,15 ,13 ,11 ,5 ,3,1 :
53,51,47,45,43,41,39,35,33,31,23,21,19
רחובמבצעקדש :מספרבית,14 ,12 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6:
,59,57,55,3729,27,25,22,20,18,16
רחובמבצעיהונת,מספרבית,14,12,10,8,6,4,2:
,33 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,24 ,22 ,20 ,18 ,16
,63 ,61 ,59 ,57 ,55 ,53 ,51 ,49 ,45 ,43 ,41 ,39
73,71,69,67,65
רחובמבצעעובדה)חיר.11,9,7,5:(
רחובמבצעתש"ח :מספרבית,9,7,6,5,4,3,2,1:
,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10
27,26,24,24,23
מקבצילאוררח'הראשוניבשכונתרמותבצבי.
מקטע:1רח'מבצעקדש/מבצעדני
מקטע:2רח'מבצעיונת
מקטע:3רח'מבצעתש"ח
מספרגושיש.3516:
גושיוחלקות:
גוש5023:חלקותבמלוא,2316,14 13,9,6 2:
.35,3332,29,2826
גוש5023:חלקיחלקות.37,36,30,2524:
גוש5133:חלקותבמלוא.3332,13,11:
גוש5133:חלקיחלקות.30,25,2019:
מגרשי:
50,31,29,27,21בהתאלתכניתיב154/
6בהתאלתכניתיב3/154/
10,11,12בהתאלתכניתיב3/62/29/
1בהתאלתכניתיב3/62/37/
8202-8217בהתאלתכניתיב176/
12,13,15-22בהתאלתכניתיב3/62/31/
1-5,8בהתאלתכניתיב3/62/31/
מטרתהתכנית:
הסדרתהגדלת103יח"דבהתאלמופיעבנספחבינוי.
עיקריהוראותהתכנית:
 .1שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורי ב* לאזור מגורי א'
ולאזורמגוריב'.
.2קביעתהוראותבנייהוזכויותהבניה.
.3שינויקוויבניקדמיימ5מ'ל2מ'.
.4קביעתמבנילהריסה.
.5מתזיקתהנאהלמגרש14עלחשבומגרש.120
.6מתזיקתהנאהלמקלטיציבוריי.
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 03/09/2009ובילקוט הפרסומי ,6000 התש"ע ,עמ'
,20בתארי.24/09/2009


טל' ,09-7649175 :וכל מעוניי רשאי לעיי בה בימי
ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפני.www.pnim.gov.il 


התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנוולבנייהמחוזהמרכז,שדהרצל91רמלה72430
מחוז:מרכז,מרחבתכנומקומי:נתניה
טל' .08-9788409 :וכ במשרדי הוועדה המקומית
לתכנו ולבנייה יבנה ,שד דואני  3יבנה  70600טל' :הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמס'
,08-9433380וכלמעוניירשאילעייבהבימיובשעות
נת/600/א2/34/
שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל,ובאתר האינטרנט
שהתכנית:תוספתשטחעיקרילמרפסותלבניי
של משרד הפני. www.pnim.gov.il
מגורי

נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
מחוז:מרכז,מרחבתכנומקומי:כפרסבא
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתמס' 
לתכנו ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
כס/36/3/א3/
לתכנוולבנייהנתניהמופקדתתכניתמתארמקומיתמס'
נת/600/א2/34/
שהתכנית:רחובמשעולהזמר3כפרסבא.
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה  ,1965 –בדבר אישור תכנית מתאר
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
מקומיתמס'כס/36/3/א3/
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
סוגהיחס 


א
/
1
/
1
/
כס
שינוי 
נת 7/400/
שינוי 


א
/
36
/
3
/
כס

שינוי
נת/מק/600/א 1/34/
שינוי 


גז
/
1
/
1
/
כס


כפיפות
נת/600/א 34/
שינוי 
כס/מק/1/1/גג/ג 
כפיפות 
נת/600/א 
שינוי 
כס/1/1/מ 
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
כס/1/1/גג 
כפיפות 
יישוב:נתניהרחוב:מרשלפיירקניג.
כס/1/1/ה 
כפיפות 
ברחובמרשלפיירקניג,ביגינהציבוריתלדרללאמוצא
כס/1/1/ג 
כפיפות 
גושיוחלקות:
כס/מק/1/1/מ/ב 
כפיפות 
גוש8252:חלקותבמלוא.115:
כס/מק/1/1/דג 
כפיפות 
מטרתהתכנית:
כס 3/
כפיפות 
תוספתשטחלמרפסותמקורות.
כס/1/1/גג/א
כפיפות
עיקריהוראותהתכנית:
כס 1/1/
כפיפות 
תוספת228מ"רשטחעיקרילמרפסתמקורות.
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:

יישוב:כפרסבארחוב:משעולהזמר.3
כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
גושיוחלקות:
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
גוש6433:חלקותבמלוא.644:
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
מטרתהתכנית:
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
תוספתשטחלמגוריבדירהמס'7בבניימגוריקיי.
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
הגדלתדירהקיימתבשטחשל12.0מ"רלצורמגורי,
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
ע"יסגירת2מרפסות.
בעיתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
עיקריהוראותהתכנית:
המרכז,שדהרצל91רמלה72430טל'.08-9788409:
תוספת שטח של  12.0מ"ר עיקרי לצור מגורי ,ע"י
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו
סגירת2מרפסות.
ולבנייה נתניה ,הצור 6 נתניה  42439טל':
09-8603170
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
20/01/2012ובילקוטהפרסומי,6374התשע"ב,עמוד
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
,2499בתארי.09/02/2012
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
לתכנוולבנייהמחוזהמרכז,שדהרצל91רמלה72430
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989
טל' .08-9788409 :וכ במשרדי הוועדה המקומית

לתכנו ולבנייה כפר סבא ,ויצמ 135 כפר סבא 44100
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ילקוט הפרסומים  ,6499ה' בכסלו התשע"ג19.11.2012 ,

מחוז:מרכז,מרחבתכנומקומי:נתניה
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתמס' 
נת/545/א1/4/
שהתכנית:חיבוררח'אינשטייבנתניהלכבישמספר2
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה  ,1965 –בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתמס'נת/545/א1/4/
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
נת/545/א 
שינוי 
נת/545/ו 
שינוי 
נת/545/א 1/
שינוי 
נת 7/400/
שינוי 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:נתניהרחוב:אינשטיי.
השטחנמצאביהקצההמזרחישלרח'אינשטייבנתניה
לביכבישארצימס'.2
גושיוחלקות:
גוש8230:חלקיחלקות.407:
גוש8228:חלקיחלקות.122:
גוש8229:חלקיחלקות.8988:
גוש8230:חלקיחלקות.420,391,389,181:
גוש9132:חלקיחלקות.41,54:
מטרתהתכנית:
יצירת חיבור בי רח' איינשטיי וכביש  2לפניות ימינה
בלבד,תצורתהחיבורהמבוקשהינהזמניתבלבד.
עיקריהוראותהתכנית:
.1שינויייעוד משב"צ,שצ"פ,שטחלמרכזספורטודר
משולבתלדרחדשה.
.2קביעתרוחבותוואידרחדשהלהמשרח'איינשטיי
וחיבורעכבישארצימס'.2

המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
נת 545/
שינוי 
נת 7/400/
שינוי 
נת/545/ב 
שינוי 
נת/545/א 1/
שינוי 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:נתניהרחוב:פרופ'שור.
יישוב:נתניהרחוב:הגאוני.
גושיוחלקות:
גוש8230:חלקיחלקות.295,99:
גוש8230:חלקותבמלוא.421,395,371:
גוש 8230:חלקיחלקות,117  115,113,111,109:
.414,406,403402,367,280
מטרתהתכנית:
הרחבתהרחובותפרופ'שורוהגאוני,ויצירתחיבורבי
רח'הגאונילרח'מנדלסו.
עיקריהוראותהתכנית:
א.הרחבתרח'פרופסורשורוהגאוניויצירתחיבורבי
רח'הגאונילרח'מנדלסו..
ב.יצירתרצתנועתיברח'הגאוני.
ג.שינויייעודממגוריוש.ב.צלדר.
ד.קביעתקוויבניי.


הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
23/09/2011ובילקוטהפרסומי,6314התשע"ב,עמוד
,362בתארי.03/11/2011


התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנוולבנייהמחוזהמרכז,שדהרצל91רמלה72430
טל' .08-9788409 :וכ במשרדי הוועדה המקומית
לתכנו ולבנייה נתניה ,הצור 6 נתניה  42439טל'09- :
 ,8603170וכל מעוניי רשאי לעיי בה בימי ובשעות
שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל,ובאתר האינטרנט
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
של משרד הפני. www.pnim.gov.il
 16/09/2011ובילקוטהפרסומי,6314התשעב ,עמוד

,362בתארי.03/11/2011
מחוז:מרכז,מרחבתכנומקומי:נתניה
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתמס' 
לתכנוולבנייהמחוזהמרכז,שדהרצל91רמלה72430
נת/545/א3/4/
טל' .08-9788409 :וכ במשרדי הוועדה המקומית
שהתכנית:רח'אינשטיי,נתניה
לתכנו ולבנייה נתניה ,הצור 6 נתניה  42439טל':
,09-8603170וכלמעוניירשאילעייבהבימיובשעות
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל,ובאתר האינטרנט
והבניה ,התשכ"ה  ,1965 –בדבר אישור תכנית מתאר
של משרד הפני. www.pnim.gov.il
מקומיתמס'נת/545/א3/4/
המתייחסתלתכניותהבאות:

מספרהתכנית 
סוגהיחס 
מחוז:מרכז,מרחבתכנומקומי:נתניה
נת/545/ג 
שינוי 
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתמס' 
נת 545/
שינוי 
נת/545/א2/4/
נת/28/307/ג 3/
שינוי 
שהתכנית:רחובפרופסורשורוהגאוני,נתניה
נת 7/400/
שינוי 
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה  ,1965 –בדבר אישור תכנית מתאר
נת/545/ו 
שינוי 
מקומיתמס'נת/545/א2/4/







ילקוט הפרסומים  ,6499ה' בכסלו התשע"ג19.11.2012 ,
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השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:נתניהרחוב:אינשטיי.
השטחשנמצאלאוררח'אינשטיי,בנתניה,מצדצפו.
גושיוחלקות:
גוש8228:חלקיחלקות.39:
גוש8230:חלקותבמלוא.183182:
גוש8230:חלקיחלקות.389,292,181:
גוש8231:חלקיחלקות.2:
גוש8274:חלקותבמלוא.509:
גוש8274:חלקיחלקות.760,505,342341,34:
גוש8228:חלקותבמלוא.154153:
גוש 8228 :חלקי חלקות,155 ,152 ,147 ,144 ,112 :
.165157
מטרתהתכנית:
הרחבתרח'איינשטיימצידוהצפונישלהרחוב.
עיקריהוראותהתכנית:
א.הרחבתרח'איינשטיימצידוהצפונישלהרחוב.
ב.שינויייעודמשצ"פ,מגוריוש.ב.צלדר.
ג.קביעתקוויבניי.


גושיוחלקות:
גוש8242:חלקותבמלוא.234233:
מטרתהתכנית:
חלוקתחלקותלשנימגרשיותוספתיח"ד.
עיקריהוראותהתכנית:
א .איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלי בהתא
לפרקג'סימז'לחוקהתכנווהבניה,תשכ"ה.1965
ב.שינויייעוד הקרקעממגוריג',לאזורמגוריד'ושטח
ציבוריפתוח.
ג.הגדלתמס'יח"דמ30ל45יח"ד.
ד.שינויוקביעתהוראותבינוי.
ה .הגדלת שטחי עיקריי מ 3,235.0 מ"ר ל7,335 
מ"רוהגדלתשטחישירות.
ו.הגדלתמספרקומותממרת5+קע"ע+קומתגג,ל
מרת 13 + קומות מעל קומת כניסה כפולה חלקית+
קומהטכנית.
ז.שינויקוויבניי.


הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
02/03/2012ובילקוטהפרסומי,6404התשע"ב,עמוד
,3524בתארי.24/04/2012


הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
16/09/2011ובילקוטהפרסומי,6314התשע"ב,עמוד
לתכנוולבנייהמחוזהמרכז,שדהרצל91רמלה72430
,362בתארי.03/11/2011
טל' .08-9788409 :וכ במשרדי הוועדה המקומית
לתכנו ולבנייה נתניה ,הצור 6 נתניה  42439טל':
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
,09-8603170וכלמעוניירשאילעייבהבימיובשעות
לתכנוולבנייהמחוזהמרכז,שדהרצל91רמלה72430
שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל,ובאתר האינטרנט
טל' .08-9788409 :וכ במשרדי הוועדה המקומית
של משרד הפני. www.pnim.gov.il
לתכנו ולבנייה נתניה ,הצור 6 נתניה  42439טל':
,09-8603170וכלמעוניירשאילעייבהבימיובשעות

שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל,ובאתר האינטרנט
מחוז:מרכז,מרחבתכנומקומי:פתחתקוה
של משרד הפני. www.pnim.gov.il
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתמס' 

פת7/2004/
שהתכנית:חיבורדרלזבולוהמר
מחוז:מרכז,מרחבתכנומקומי:נתניה






הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתמס' 
נת/28/547/א
שהתכנית:איחודוחלוקהבהסכמהמגוריברחוב
אלחריזישכונתבציו
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה  ,1965 –בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתמס'נת/28/547/א
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
נת 7/400/
שינוי 
נת 13/547/
שינוי 
נת/מק 22/547/
שינוי 
נת/מק/96/7/400/ה 
שינוי 
נת/100/ש 1/
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:נתניהשכונתבציו,רחוב:אלחריזי.12
התכניתמשתרעתביהרחובותאלחריזיבצפוו האר"י
בדרו,
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נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה  ,1965 –בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתמס'פת7/2004/
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
פת 1/2004/
שינוי 
פת 2000/
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:פתח תקוה רחוב :המר זבולו ,זבולו המר צפו,
אזורתעשיהקריתאריה
גושיוחלקות:
גוש6365:חלקותבמלוא.123:
מטרתהתכנית:
שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לדר על מנת ליצור
כניסהויציאהלמתחהתעסוקההצפונישלפ"תישירות
מרחובזבולוהמר.
עיקריהוראותהתכנית:
שינויייעודמשטחציבוריפתוחלדר.


ילקוט הפרסומים  ,6499ה' בכסלו התשע"ג19.11.2012 ,

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
04/05/2012ובילקוטהפרסומי,6431התשע"ב,עמוד
,4683בתארי.14/06/2012


התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנוולבנייהמחוזהמרכז,שדהרצל91רמלה72430
טל' .08-9788409 :וכ במשרדי הוועדה המקומית
לתכנוולבנייהפתחתקוה,העליההשניה 1פתחתקוה
 ,49100וכל מעוניי רשאי לעיי בה בימי ובשעות
שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל,ובאתר האינטרנט
של משרד הפני. www.pnim.gov.il


שד הרצל  91רמלה  72430טלפו.08-9788409 :
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו
ולבניה ראשו לציו ,הכרמל  20ראשו לציו75264 
טלפו03-9547577:


התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989





מחוז:מרכז,מרחבתכנומקומי:ראשולציו
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתמס' 
רצ1/15/4/168/
שהתכנית:מסחרומשרדיבאזורהתעשייההחדש
ראשולציו.

מחוז:מרכז,מרחבתכנומקומי:ראשולציו
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומית
מספר:רצ2/14/187/
שהתכנית:רח'דרור17ראשל"צלציו
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה,התשכ"ה,1965 –כיבמשרדיהועדההמחוזית
לתכנו ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבניה ראשו לציו מופקדת תכנית מתאר
מקומיתמספר:רצ2/14/187/
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
רצ 1/1/
שינוי 
רצ 14/187/
שינוי 
רצ/1/1/ג 
שינוי 
רצ/1/1/יג 
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ראשולציו,רחוב:דרור.17
גושיוחלקות:
גוש3933:חלקותבמלוא.134:
מטרתהתכנית:
קביעת הוראות לשימור לחלק ממבנה קיי ועפ"י
התוספתהרביעיתלחוקהתכנווהבניה.
שינויייעודמדרמאושרתלמגוריד'.
הגדלתמספריח"דמ18ל28יח"ד.
הגדלתזכויותבניהמ192%ל.260%
שינויקוויבניילצורמרפסותפתוחות.
עיקריהוראותהתכנית:
שינויייעודמדרמאושרתלמגוריד'.
הגדלתמספריח"דמ18ל28יח"ד.
קביעתזכויותבניה.
שינויקוויבניילצורמרפסותפתוחות.
קביעת הוראות לשימור לחלק ממבנה קיי עפ"י
התוספתהרביעיתלחוקתו"בועפ"יהמסומבתשריט.


כל מעוני רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני www.pnim.gov.ilכל
מעוניבקרקע,בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת
עצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפיסעי
 100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תו 60 ימי ממועד
פרסומהשלההודעההמאוחרתביהפרסומיבעתוני,
למשרדי הועדה המחוזית לתכנו ולבניה מחוז המרכז,

ילקוט הפרסומים  ,6499ה' בכסלו התשע"ג19.11.2012 ,

נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה  ,1965 –בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתמס'רצ1/15/4/168/
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
שינוי 
רצ 4/168/
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ראשולציו,רחוב:סחרובדוד,12אזורתעשיהחדש.
גושיוחלקות:
גוש6097:חלקותבמלוא.128127:
מטרתהתכנית:
א.איחודחלקותבהסכמתבעלי.
ב .קביעת זכויות הבנייה עד  180%משטח המגרש
לשטחיעיקרייוהגדרתמגבלותבניה.
ג.שינויייעודמתעשייהלמגרשמיוחד.
ד .קביעת זיקת הנאה לציבור ,במגרש ,לאור רחוב
סחרובורחובגינצבורג.


הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 23/03/2006ובילקוטהפרסומי,5511התשס"ו,עמוד
,2400בתארי.27/03/2006


התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנוולבנייהמחוזהמרכז,שדהרצל91רמלה72430
טל' .08-9788409 :וכ במשרדי הוועדה המקומית
לתכנו ולבנייה ראשו לציו ,הכרמל  20ראשו לציו
 75264טל' ,03-9547577 :וכל מעוניי רשאי לעיי בה
בימי ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il



מחוז:מרכז,מרחבתכנומקומי:רחובות
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמס' 
רח/750/א102/
שהתכנית:שפינוזה7
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבנייה רחובות מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס'רח/750/א102/
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המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
רח/2000/י 
שינוי 
רח/750/א 
שינוי 
רח/מק/2000/ב 3/
כפיפות 
רח/2000/ב 1/
כפיפות 
תמא 2/4/
כפיפות 
רח/2000/ג 2/
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:רחובותרחוב:שפינוזהברו.7
גושיוחלקות:
גוש3702:חלקותבמלוא.236:
מטרתהתכנית:
שינוי ייעוד מגרש מאזור מגורי ב' לאזור מגורי ג'
והרחבתרח'שפינוזה.
עיקריהוראותהתכנית:
.1הרחבתרח'שפינוזה.
.2שינויייעודמגרשמאזורמגוריב'לאזורמגוריג'.
.3הגדלתהשטחיהעיקרייהמותריבתחוהתכנית
מ815מ"רל1320מ"ר144+מ"רלמרפסותמקורות.
.4הגדלתמס'יח"דמ6יח"דל12יח"ד.
 .5שינוי במספר הקומות מ ע 4 +קומות לקומת
עמודי6+קומות.
.6קביעתקובנייקדמילמרפסותשל2.50מ'.
.7קביעתזכויותוהוראותבניה.


כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעיתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
המרכז,שדהרצל91רמלה72430טל'.08-9788409:
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו
ולבנייהרחובות,ביל"ו2רחובות76442


התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989



מחוז:מרכז,מרחבתכנומקומי:רחובות
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמס' 
רח/800/א2/12/
שהתכנית:מתחרוז'נסקי–וילקומי,רחובות.
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבנייה רחובות מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס'רח/800/א.2/12/
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המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
רח 61/
ביטול 
תמא 2/4/
כפיפות 
רח/2000/ב 1/
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:רחובות,רחוב:רוז'נסקי.4,6
יישוב:רחובות,רחוב:קליבנרעמיחי.3,5
יישוב:רחובות,רחוב:הגור.3
יישוב:רחובות,רחוב:וילקומישמחה.3,4,5,6,1
יישוב:רחובות ,רחוב :הגור ,1 רחוב וילקומי בי רחוב
רוז'נסקי מערב ,רחוב מרשוב במזרח ,רחוב הגור
בדרו,ביתהספרוייצמ)חדש(בצפו.
גושיוחלקות:
גוש3702:חלקותבמלוא.356,348339:
גוש3702:חלקיחלקות.355:
מטרתהתכנית:
התחדשות עירונית במתח הרחובות רוז'נסקי  הגור
קליבנר,עלידיהקמתשנימבניבני 21קומותהכוללי
184יחידותדיורומבנהמסחרומשרדי.
א.ביטולהתכניתהקיימת)רח(61/בגבולותהתכנית.
קביעת הוראות בדבר הכנת תוכנית לאיחוד וחלוקה
מחדשלפיפרקג'סימז'לחוקהתוה"ב.
ב.קביעתשטחילהרחבתדרכיקיימות.
ג.קביעתשטחהמיועדלמיגורי
ד.קביעתשטחיפתוחיפרטיי.
ה.קביעתשטחהמיועדלמסחרומשרדי.
ו .קביעת הוראות בדבר סדרי תנועה וחניה בתחו
התכנית.
ז.קביעתזכויותבנייהוהוראותבניה.
עיקריהוראותהתכנית:
 .1התכנית הינה תכנית להתחדשות עירונית ,במתכונת
של פינוי בינוי ,אשר קובעת הוראות באיחוד וחלוקה על
מנת להקי 2 מבני בני  92יחידות דיור כל אחד וכ
מבנהמסחרומשרדיב3000מ"ר.
.2במסגרתהתכנית,שהיאתכניתלאיחודוחלוקה)רה
פרצלציה(,יורחברחוברוז'נסקילדרדומסלוליתעאי
תנועהויוקצושטחינוספילהרחבתהרחובותהגובלי
כמוצגבתשריט,בתוכניתהבינויובנספחהתנועה.
 .3בתחו האזור המיועד למגורי יקבע שטח פרטי
פתוח המיועד לשימוש של דיירי הבנייני .בשטח זה
יבוצע פיתוח גנני על פי תכנית פיתוח שאישורה יהווה
תנאי להוצאת היתר הבנייה .תכנית הפיתוח תכלול
הוראותבדברגינוונטיעותוכריצושביליומשטחי,
מיקועמודיתאורה,הצבתריהוטרחובוכיו"ב.
 .4בשטחי שירות קרקעיי ועל קרקעיי נית יהיה
להשתמשלצורמבואותלבנייני,חדריתפעולומחסני
כלליי ודירתיי ,חדרי מדרגות ומעליות ,מבואות
קומתיי,ממ"דיחדרימכונותלמעליותומתקניבטיחות
והגנהמפניאש.


כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר

ילקוט הפרסומים  ,6499ה' בכסלו התשע"ג19.11.2012 ,

האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
המרכז,שדהרצל91רמלה72430טל'.08-9788409:
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו
ולבנייהרחובות,ביל"ו2רחובות76442


התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989



מחוז:מרכז,מרחבתכנומקומי:רחובות
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמס' 
רח93/1250/
שהתכנית:ארלוזורוב60-62
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבנייה רחובות מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס'רח93/1250/
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
רח/2000/י 
שינוי 
רח 1250/
שינוי 
רח/2000/ג 3/
כפיפות 
רח/2000/ג 2/
כפיפות 
תמא 2/4/
כפיפות 
רח/2000/ב 1/
כפיפות 
רח/מק/2000/ב 3/
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:רחובותרחוב:ארלוזורוב.62,60,61
גושיוחלקות:
גוש3701:חלקותבמלוא.199198:
מטרתהתכנית:
איחודוחלוקהבהסכמתבעלילצוריצירתמגרשלדר
ולאזור מגורי ג' ,שינוי ייעוד לאזור מגורי ג' ותוספת
זכויותבניה.
עיקריהוראותהתכנית:
.1איחודוחלוקהבהסכמתבעלישלחלקות198-199
לצוריצירתמגרשלדרולאזורמגוריג'.
.2הגדלתהשטחיהעיקרייהמותריבתחוהתכנית
מ1756מ"רל2640מ"ר.
.3הגדלתמספריח"דב2חלקות)כלאחת6יח"ד(מ
12יח"ד,ל24יח"ד.
.4שינויבמספרהקומותמע4+קומותל6קומותמעל
לקומתעמודימפולשת.
.6הבלטתמרפסותמקורותב2מ'מקובנייקדמי.
.7קביעתזכויותוהוראותבניה.

ילקוט הפרסומים  ,6499ה' בכסלו התשע"ג19.11.2012 ,

כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
המרכז,שדהרצל91רמלה72430טל'.08-9788409:
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו
ולבנייהרחובות,ביל"ו2רחובות76442


התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989

מחוז:מרכז,מרחבתכנומקומי:רמלה
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמס' 
לה/1/210/ו
שהתכנית:ביתכנסתאבשלוברמלה
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבנייה רמלה מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס'לה/1/210/ו
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
לה 3/1000/
כפיפות 
לה/1/210/ג
כפיפות 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:רמלהרחוב:רזיאלדוד,18ביתכנסתאבשלורמלה
גושיוחלקות:
גוש5810:חלקותבמלוא.34:
גוש5810:חלקיחלקות.32:
מטרתהתכנית:
תוספתאחוזיבנייה,ללאשינויבמספרקומות.
שינויבקוויבניצפוניומזרחי.
הריסתהבנייההבלתיחוקיתשקיימתבמקו.
הסדרתהשימושיבייעודהקרקעלמרכזרוחניוביתכנסת.
עיקריהוראותהתכנית:
תוספתאחוזיבנייהמ90%ל140%כוללי.
שינויקובניצדדילכיוומזרחמ 3 מ'ל 0.0מ'בחלקו
)עפ"יהתשריט(
שינויקובניצפונימ 5 מ'ל 0.0מ'בחלקו)עפ"יהתשריט(
הריסת הבנייה הבלתי חוקית שנמצאת מעבר לגבול
המגרש לקו בניי דרומי ,הריסת מדרגות חיצוניות,
הריסת סככת פח בחצר קדמית .שינויי פנימי
המחייביהריסה.
תכסיתהבנייההמקסימלית.75%
חיפויקירותהחיצונייבאבטבעית.
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כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעיתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
המרכז,שדהרצל91רמלה72430טל'.08-9788409:
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו
ולבנייהרמלה,מבצעמשה9רמלה


התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989

מחוז:מרכז,מרחבתכנומקומי:רעננה
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמס' 
רע/330/1/ט
שהתכנית:מתח.פינותהרחובותהתעשיהוזרחי
ברעננה
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבנייה רעננה מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס'רע/330/1/ט.
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
רע/330/1/א 
שינוי 
רע 2000/
שינוי 
רע/מק/330/1/ד 
שינוי 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:רעננה רחוב :התעשייה  ,4יישוב:רעננה רחוב:
זרחיאלכסנדר,20אזורהתעשייה.
גושיוחלקות:
גוש8981:חלקיחלקות.5:
מטרתהתכנית:
הגדלתזכויותבנייהשלשטחעיקרי,קביעתהיקשטחי
שירות,שינויקוויבניי,הגדלתתכסיתקרקעוקביעת
שמושיותכליות.
עיקריהוראותהתכנית:
הגדלתזכויותבנייהשלשטחעיקרי.
הגדלת שטחי שירות על קרקעיי וקביעת היק שטחי
שירותתתקרקעיי.
קביעתבינויוחניה.
הגדלתתכסיתקרקעלשטחעיקרימ40%ל.50%
שינויקוויבנייקדמיימ5.0מ'ל4.0מ'.
שינויקוויבנייצדדיימ3.5מ'ל4.0מ'.
קביעתתכליותושימושי.


כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
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מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעיתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
המרכז,שדהרצל91רמלה72430טל'.08-9788409:
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו
ולבנייה רעננה ,השוק  6רעננה  43604טל':
09-7610516


התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989

מחוז:מרכז,מרחבתכנומקומי:דרוהשרו
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמס' 
שד58/290/
שהתכנית:תוספתזכויותבניה,חלקה96גוש
6452רמותהשבי
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבנייה דרו השרו מופקדת תכנית מתאר
מקומיתמס'שד.58/290/
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות.
המתייחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
הר 10/290/
שינוי 
הר/מק/10/290/ה 1/
כפיפות 
הר/10/290/ה 
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:רמותהשבירחוב:סמטתמג.
גושיוחלקות:
גוש6452:חלקותבמלוא.96:
מטרתהתכנית:
תוספת זכויות בנייה בגוש  6452חלקה  (2) 96ברמות
השבי.
עיקריהוראותהתכנית:
הגדלת זכויות הבנייה לשטח עיקרי על קרקעי מ213 
מ''ר )מתוכ 88 מ''ר שניתנו בהקלה( ל 320 מ''ר וכ
תוספת של  100מ''ר זכויות בנייה לשטח עיקרי תת
קרקעי סה''כ 420מ''רעיקריעבורכלאחדמ 2 תאי
השטחבתחוהתכנית.


כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעיתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז

ילקוט הפרסומים  ,6499ה' בכסלו התשע"ג19.11.2012 ,

המרכז,שדהרצל91רמלה72430טל'.08-9788409:
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו
לתכנוולבנייהמחוזהמרכז,שדהרצל91רמלה72430
ולבנייה דרו השרו ,נווה ירק  45100טל':
טל' .08-9788409 :וכ במשרדי הוועדה המקומית
.03-9000500
לתכנו ולבנייה דרו השרו ,נוה ירק  45100טל':
,03-9000500וכלמעוניירשאילעייבהבימיובשעות
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל,ובאתר האינטרנט
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
של משרד הפני. www.pnim.gov.il
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו

והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר


וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989




מחוז:מרכז,מרחבתכנומקומי:דרוהשרו
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתמס' 
שד17/969/
שהתכנית:כפרסירקיחלקה15



מחוז:מרכז,מרחבתכנומקומי:דרוהשרו
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתמס' 
שד/14/126/א
שהתכנית:רמתהכובשמגורי
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה  ,1965 –בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתמס'שד/14/126/א
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
שד 5/126/
שינוי 
משמ 67/
שינוי 
שד 13/126/
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:רמתהכובש.
גושיוחלקות:
גוש7581:חלקותבמלוא.5:
גוש7581:חלקיחלקות.1615,13:
גוש7582:חלקותבמלוא.133:
מטרתהתכנית:
א.יצירתמסגרתתכנוניתכוללתלהרחבתאזורהמגורי
בקיבורמתהכובשלמגוריחבריהקיבו.
ב.צמצוקוהבניילדרארציתמס'554מ80מטרל
 55מטר )התאמתו לתכנית המאושרת הגובלת מצפו(
כהקלהבקובניישלדראזורית)בפועל(עבורייעודשל
"מגוריביישובכפרי",בסמכותהועדההמחוזיתכמפורט
בסעי8להוראותתמ''א.3
ג  .תוספת של  58יח''ד ,כמפורט בהוראות תכנית זו,
המתווספות ל  280יח''ד במצב המאושר )לא כולל 110
''יחידות מעבר''( ובסה''כ במצב המוצע  338יח''ד )ללא
''יחידותהמעבר''(.
עיקריהוראותהתכנית:
א .שינוי ייעוד קרקע מאזור חקלאי לאזור מגורי בישוב
כפרי.
ב .שינוי ייעוד קרקע מאזור דר לאזור מגורי בישוב
כפרי.
ג.ביטולדרמאושרתוקביעתדרחדשה.
ד.שינויקובניילדרמס' 554מ 80 מטרמצירהדר
ל55מטרמצירהדר.
ה.קביעתהוראותוזכויותבניה.


הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
16/09/2011ובילקוטהפרסומי,6315התשע"ב,עמוד
,399בתארי.07/11/2011

ילקוט הפרסומים  ,6499ה' בכסלו התשע"ג19.11.2012 ,

נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה  ,1965 –בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתמס'שד17/969/
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
שד/969/ג 
שינוי 
שד 969/
שינוי 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:כפרסירקירחוב:הורדי,4מגרש15
גושיוחלקות:
גוש4049:חלקותבמלוא.15:
מגרשי:
15בהתאלתכניתשד969/
מטרתהתכנית:
תכנומחדששלחלקהבייעוד מגוריחקלאיי,וחלוקה
למגרשימגורי.
בכל מגרש בייעוד מגורי יש יח"ד אחת ,סה"כ שלוש
יח"ד)קיימות(בתחוהתכנית.
עיקריהוראותהתכנית:
א .חלוקה מחדש של חלקה  ,15לחמישה תאי שטח,
בהסכמת כל הבעלי בכל תחו התכנית ,לפי פרק ג'
סימז'לחוק.
ב .שינוי ייעוד ,אזור מגורי חקלאיי ,לקרקע חקלאית
ומגוריא'.
ג .שינוי ייעוד ,אזור חקלאי לקרקע חקלאית ,למגורי
בישובכפריומגוריא'.
ד.קביעתשינויילהוראותהבנייה.
ה .קביעת  הוראות להיתר בנייה ולהריסת מבני ללא
היתר.


הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
11/03/2011ובילקוטהפרסומי,6222התשע"א,עמוד
,3592בתארי.10/04/2011


התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנוולבנייהמחוזהמרכז,שדהרצל91רמלה72430
טל' .08-9788409 :וכ במשרדי הוועדה המקומית
לתכנו ולבנייה דרו השרו ,נוה ירק  45100טל':
,03-9000500וכלמעוניירשאילעייבהבימיובשעות
שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל,ובאתר האינטרנט
של משרד הפני. www.pnim.gov.il
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מחוז:מרכז,מרחבתכנומקומי:מצפהאפק
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמס' 
ממ/צ9138/
שהתכנית:אשרורבנייהקיימתעלידיתוספת
זכויותברחובקורנית,10צוריגאל.
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבנייה מצפה אפק מופקדת תכנית מתאר
מקומיתמס'ממ/צ9138/
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
שד/במ 10/1002/
שינוי 
שד/במ/1002/10/א 
שינוי 
שד/מק/10/1002/א 3/
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:כוכביאיררחוב:קורנית.10
גושיוחלקות:
גוש7371:חלקותבמלוא.41:
מטרתהתכנית:
אשרורבנייהקיימתבפועלברחובקורנית,10צוריגאל.
עיקריהוראותהתכנית:
תוספת  22.30מ"ר שטח עיקרי מעל  189.96מ"ר
המותר  11.77 +מ"ר שטח שירות מעל  14.50מ"ר
בהיתר 12.60+מ"רפרגולהמעל 28.09מ"רבהיתר+
6.60מ"רגגומעלכניסהבחזיתצפונית.


כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעיתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
המרכז,שדהרצל91רמלה72430טל'.08-9788409:
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו
ולבנייה מצפה אפק ,גליס  9פתח תקוה  49277טל':
03-9302051


התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989



מחוז:מרכז,מרחבתכנומקומי:מצפהאפק
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתמס' 
ממ4/1517/
שהתכנית:תוספתיח"דושטחיבנייהקביעתזכויות
בנייהבשטחיציבור,שינוילממ/1517/אבאריעקב
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה  ,1965 –בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתמס'ממ4/1517/

990

המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ממ/1517/א 
שינוי 
ממ 825/
שינוי 
ממ 2/10004/
שינוי 
תמא 2/4/
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:באריעקב.
ממזרחשכונהחדשהלפיתכניתממ/במ.1492/
ממערבכפרהנוערע"שיוהנהז'בוטינסקיואזוריחקלאיי.
מצפוכבישמס'.4313
מדרומסילתהרכבת.
מרחביתכנוגובלי:נסציונה.
גושיוחלקות:
גוש3784:חלקיחלקות.1:
גוש3785:חלקיחלקות.1:
גוש 4041 :חלקות במלוא 35 ,33 ,31  29 ,8  7 :
78,7573,6867,6563,5452,4443,37
.8381,79
גוש4041:חלקיחלקות.84,64:
גוש4245:חלקיחלקות.13:
מטרתהתכנית:
איחודוחלוקהבהסכמה.ביטולמתחמיהתכנוהמשניי
והקצאתהמגרשיביהבעלי.
תוספתיח"דושטחיבנייהוקביעתזכויותהבנייהבשטחי
הציבור,שינוילתכניתממ/1517/א–באריעקב.
עיקריהוראותהתכנית:
 .1איחוד וחלוקה של מגרשי ,בהסכמת הבעלי
ובמסגרתזאת,שינוייבמיקוייעודיהקרקעע"יהגדלת
שטח המיועד לצרכי ציבור והקטנת שטח המיועד
למגורי,קביעתשטחיהבנייהבכלאחדממגרשיהבנייה
הציבורית.
.2שינויבחלוקתשטחיהבנייה.
 .3קביעת שינויי בבינוי ובעיצוב הארכיטקטוני בעניי
גובההבניני.
.4הגדלתמס'יחידותהדיורמ2845ל.3302
.5שינויבקוויהבנייהמאושרי.
 .6הקטנת התכסית הפנויה במגרשי המגורי תו
הגדלתהשצפ"יעלחשבומגרשיהמגורי.
.7התאמתנספחחניהלבינויבגבולותהתוכנית.
.8קביעתתנאי לפיתוחהשטחולהוצאתהיתרימכח
התכנית.
 .9קביעת הוראות בעני חניה ,כשינוי לסעי(2)5.1.2 
בהוראותתכניתמאושרתמס'ממ1517/א'.


הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
02/02/2012ובילקוטהפרסומי,6390התשע"ב,עמוד
,3069בתארי.13/03/2012


התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנוולבנייהמחוזהמרכז,שדהרצל91רמלה72430
טל' .08-9788409 :וכ במשרדי הוועדה המקומית
לתכנו ולבנייה מצפה אפק ,גליס  9פתח תקוה 49277

ילקוט הפרסומים  ,6499ה' בכסלו התשע"ג19.11.2012 ,

טל' ,03-9302051 :וכל מעוניי רשאי לעיי בה בימי
ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il



מחוז:מרכז,מרחבתכנומקומי:עמקחפר
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתמס' 
עח52/15/
שהתכנית:מושבביתיצחקמשקעזרקטמרפוגל
הגדלתזכויותבניה.
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה  ,1965 –בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתמס'עח52/15/
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
עח 17/15/
שינוי 
עח 200/
שינוי 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ביתיצחקשערחפררחוב:הכלנית.6
מושב בית יצחק  משק עזר קט מרפוגל  מגרש מס'
242המהווהחלקה174בגוש8212
גושיוחלקות:
גוש8212:חלקותבמלוא.174:
מגרשי:
242בהתאלתכניתעח17/15/
מטרתהתכנית:
הגדלת זכויות בנייה לרבות הסדרת קוי בניי ,קו בניי
אחורי למגורי וצידי לחניה ,במשק עזר קט מרפוגל
שבבית יצחק ,מגרש   242המהווה חלקה  174בגוש
,8212בהתאלמצבקיי.
עיקריהוראותהתכנית:
.1הגדלתזכויותבנייהבמשקעזרקטמרפוגלשבבית
יצחק ,מגרש   242המהווה חלקה  174בגוש ,8212
בהתאלמצבקייכדלקמ:
הגדלת היק השטחי העיקריי בתא שטח בייעוד
"משקעזר"מ220מ"רל322מ"ר.
הגדלתהיקהשטחהמותרלפרגולהבתאשטחבייעוד
"משקעזר"מ50מ"רל87מ"ר.
 .2הסדרת קווי בניי בהתא למצב הקיי בשטח
כדלקמ:
א.הסדרתקובנייאחורילבניימגוריקייבתאשטח
בייעוד"משקעזר"מ7.00מ'
ל6.90מ'.
ב.הסדרתקובנייצידילחניהמקורהקיימתבתאשטח
בייעוד "משק עזר" מ 3.00 מ' או  0.00מ' ל 2.10 מ'
עד2.15מ'לפיהתשריט.
.3קביעתהוראותבדברחניהמקורה.
.4קביעתהוראותוהגבלותבנייהבשטחהתכנית.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
29/07/2011ובילקוטהפרסומי,6278התשע"א,עמוד
,5986בתארי.10/08/2011


ילקוט הפרסומים  ,6499ה' בכסלו התשע"ג19.11.2012 ,

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנוולבנייהמחוזהמרכז,שדהרצל91רמלה72430
טל' .08-9788409 :וכ במשרדי הוועדה המקומית
לתכנו ולבנייה עמק חפר ,מדרשת רופי 40250 טל':
,09-8981556וכלמעוניירשאילעייבהבימיובשעות
שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל,ובאתר האינטרנט
של משרד הפני. www.pnim.gov.il



מחוז:מרכז,מרחבתכנומקומי:עמקחפר
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתמס' 
עח10/81/
שהתכנית:פארקהתעשיותע"שחייבצבי.
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה  ,1965 –בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתמס'עח10/81/
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
עח 200/
שינוי 
עח 7/81/
שינוי 
עח/מק/7/81/ב 
שינוי 
משמ/7/עח 
שינוי 
משמ 22/
שינוי 
עח/מק/7/81/א 
שינוי 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
השטחהמתוחבקוכחולבתשריטשגבולותיוה:
במזרחדרמס',4
במערבגבולשטחפארקיערחופילפיתכניתתממ.21/3/
בצפו גבולהשיפוטביעמקחפרלחדרהותחוכביש
9לפיתכניתתת"ל.6/4,3/
בדרו משבצותגאוליתימ,כפרויתקיוחלקותב'של
חרבלאת.
גושיוחלקות:
גוש8388:חלקיחלקות.12,10:
גוש8389:חלקותבמלוא.201197,183:
גוש8389:חלקיחלקות.215214,196195:
מטרתהתכנית:
פיתוח ושינוי ייעודי קרקע שוני למטרת הרחבת אזור
התעסוקהעמקחפרהקיילכוומערבכשינוייותכנו
מחדשבאזה"תהקייוזאתבאמצעות:
.1שינוי ייעוד מאזור חקלאי ,מפעלי תובלה ,תעשיה
ואחסנה עתירת שטח ,מתקני ביוב ,מבני ציבור ,שטח
ציבוריפתוח,שטחפרטיפתוחודרכי לאזוריאחסנה,
לוגיסטיקה ותעשיה עתירת שטח ,תעשיה ,משרדי
ומסחר ,שטח לבנייני ציבור ,שטח ציבורי פתוח ,חניה
ציבורית ,דרכי ,מרכז תחבורתי ותחנת רכבת ומתקני
הנדסיי.
.2ביטול ושינוי דרכי קיימות ,התווית מערכת דרכי
חדשהוהסדרתחניהציבורית.
.3קביעת הנחיות לגבי אופ הבנייה לשימושי ולתכליות
המותרי לאזורי השוני ,פרוט זכויות הבניה ,מספר
הקומות,התכסית,קוויהבניה,הבינוי,העיצובהאדריכלי,
רמתהבנייהוהגימור.
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 .4קביעתהנחיותלפיתוחנווקביעתסטנדרטילרמת
הפתוח הסביבתי ומערכות התשתית .קביעת הוראות
לשמירתאיכותהסביבהומניעתזיהוומפגעי.
 .5איחוד וחלקות מגרשי בהסכמת בעלי הקרקע
בהתא להוראות פרק ג' סימ ז' לחוק התכנו והבניה,
התשכ"ה1965
.6שינויייעודחלקה58בגוש8389משטחציבוריפתוח
לאזורתעשיהכמגרשלהשלמה.


הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 18/06/2010ובילקוט הפרסומי ,6105 התש"ע ,עמוד
,3820בתארי.08/07/2010

עיקריהוראותהתכנית:
 .1חלוקה של מגרש כמשמעות בפרק ג' סעי ז'
בהסכמה.
.2קביעתקוויבנייבהתאלתשריט.
 .3שינוי ייעוד של המגרש המפוצל ממשק עזר למגורי
א'.


הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 20/08/2010ובילקוט הפרסומי ,6083 התש"ע ,עמוד
,2852בתארי.06/05/2010


התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנוולבנייהמחוזהמרכז,שדהרצל91רמלה72430
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
טל' .08-9788409 :וכ במשרדי הוועדה המקומית
לתכנוולבנייהמחוזהמרכז,שדהרצל91רמלה72430
לתכנו ולבנייה עמק לוד ,כפר חב"ד  72915טל'03- :
טל' .08-9788409 :וכ במשרדי הוועדה המקומית
 ,9606961וכל מעוניי רשאי לעיי בה בימי ובשעות
לתכנו ולבנייה עמק חפר ,מדרשת רופי 40250 טל':שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל,ובאתר האינטרנט
,09-8981556וכלמעוניירשאילעייבהבימיובשעות
של משרד הפני. www.pnim.gov.il
שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל,ובאתר האינטרנט

של משרד הפני. www.pnim.gov.il


מחוז:מרכז,מרחבתכנומקומי:שורקות
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמס' 
מחוז:מרכז,מרחבתכנומקומי:עמקלוד
בר326/
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתמס' 
שהתכנית:מושבכפראביבתוספת20יח"ד
על26/392/
שהתכנית:כחלוהרצלמושבזית
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
לתכנו ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
והבניה ,התשכ"ה  ,1965 –בדבר אישור תכנית מתאר
לתכנו ולבנייה שורקות מופקדת תכנית מתאר מקומית
מקומיתמס'על26/392/
מס'בר326/
המתייחסתלתכניותהבאות:
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
גז 23/392/
שינוי 
משמ 72/
שינוי 
גז/392/ב 
כפיפות 
בר 6/417/
שינוי 
גז/392/ג 
כפיפות 
בר 1/6/417/
שינוי 
משמ 61/
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:כפראביב,במרכזמושבכפראביב.
יישוב:זית,מושבזיתמגרש.1107
גושיוחלקות:
גושיוחלקות:
גוש4657:חלקותבמלוא.962:
גוש6834:חלקותבמלוא.462:
גוש4658:חלקותבמלוא.6732,272:
גוש6835:חלקותבמלוא.142:
גוש4659:חלקותבמלוא.6016,142:
גוש6841:חלקותבמלוא.422:
גוש4663:חלקיחלקות.1:
גוש6833:חלקותבמלוא.422:
להרחבההמוצעת:
גושיישני:
גוש4658:חלקיחלקות.57,56:
גושנוכחי6833:גושיש.4008,3995-3997,3993:
מטרתהתכנית:
גושנוכחי6834:גושיש.6459,3988,3998,3997:
תכנושכונתהרחבהשל22יח"דלמושבכפראביב
,
3985-3987
גוש נוכחי  6835 :גוש יש ,3971 ,3970 :
עיקריהוראותהתכנית:
.3999
א.שינויייעודמקרקעחקלאיתלמגוריא'.
גושנוכחי6841:גושיש.3992,3982:
ב.שינויייעודמקרקעלמבניציבורלמגוריא'.
מגרשי:
ג.שינויייעודמקרקעלמבניציבורלדר.
1107בהתאלתכניתגז23/392/
ד.שינויייעודמקרקעלמבניציבורלקרקעחקלאית.
מטרתהתכנית:
ה.קביעתהוראותוזכויותבניה.
פיצול מגרש מגורי לבעלי מקצוע )משק עזר( לשני
ו.שינויקובניקדמילכביש1מ6מ'ל5מ'.
מגרשי.
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ילקוט הפרסומים  ,6499ה' בכסלו התשע"ג19.11.2012 ,

כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
המרכז,שדהרצל91רמלה72430טל'.08-9788409:
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו
ולבנייהשורקות,גבעתברנרגבעתברנר60948


התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989

מחוז:מרכז,מרחבתכנומקומי:שורקות
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתמס' 
בר15/14/
שהתכנית:מועצהאזוריתברנרמבנההמועצה
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה  ,1965 –בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתמס'בר15/14/
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
בר 14/
שינוי 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:גבעתברנר.
גושיוחלקות:
גוש2633:חלקותבמלוא.9:
מטרתהתכנית:
א.הוספתזכויותבנייהלמבנההמועצההקייללאשינוי
בתכסית.
ב.הוספתקומהאחתמעלשתיהקומותהמותרות.
עיקריהוראותהתכנית:
א .הוספת זכויות בנייה ל"שטח עיקרי" בהיק של 180
מ"רוהעמדתס זכויותהבנייה)שטח עיקריושרות(על
70%משטחהחלקה.
ב.הוספתקומהאחתמעלשתיהקומותהמותרות.


הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
11/11/2010ובילקוטהפרסומי,6163התשע"א,עמוד
,1234בתארי.25/11/2010


התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנוולבנייהמחוזהמרכז,שדהרצל91רמלה72430
טל' .08-9788409 :וכ במשרדי הוועדה המקומית
לתכנוולבנייהשורקות,גבעתברנרגבעתברנר60948
,וכלמעוניי רשאי לעיי בהבימיובשעותשהמשרדי
האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד
הפני. www.pnim.gov.il

ילקוט הפרסומים  ,6499ה' בכסלו התשע"ג19.11.2012 ,

מחוז:מרכז,מרחבתכנומקומי:שרוני
הודעהבדברהכנתתכניתמתארמקומיתמס' 
הצ280/1/5/
שהתכנית:שימוראתרי
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 77 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה  ,1965 –בדבר הכנת תכנית מתאר
מקומיתמספרהצ280/1/5/
תחוהתכנית:
יישוב:תלמונד.
גושיוחלקות:
גוש7785:חלקותבמלוא.126,6967:
גוש7790:חלקיחלקות.8:
גוש7791:חלקותבמלוא.13,7:
גוש8210:חלקותבמלוא.97:
גוש9049:חלקותבמלוא.1:
גוש9055:חלקותבמלוא.74:
מטרתההודעה:
הודעה על הכנת תוכנית לשימור מבני ואתרי
הסטוריי בתל מונד שנקבעו כראויי לשימור ע"י ועדת
השימורהיישוביתוהועדההמקומית

מחוז:מרכז,מרחבתכנומקומי:שרוני
הודעהבדברהיתריוחלוקהבתקופתביניי
שתכנית:שימוראתרי
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 78 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי הועדה המחוזית לתכנו
ולבנייה מחוזהמרכזקבעהתנאישלפיהיינתנוהיתר
בנייה ו/או היתרי לשימוש בקרקע ו/או אישור תשריט
שלחלוקתקרקעבתחותכניתמספרהצ280/1/5/
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:תלמונד.
גושיוחלקות:
גוש7785:חלקותבמלוא.126,6967:
גוש7790:חלקיחלקות.8:
גוש7791:חלקותבמלוא.13,7:
גוש8210:חלקותבמלוא.97:
גוש9049:חלקותבמלוא.1:
גוש9055:חלקותבמלוא.74:
בתנאיהמוצעי:
.1קביעת תנאי למת היתרי בנייה או שימוש בקרקע
בתחו התכנית  )תחו ההכרזה( עפ"י סעי 78 לחוק
התכנווהבנייהכמפורטלהל:
א .תחו שטח ההכרזה יוגדר כ "אתר" עפ"י סעי1 
לתוספתהרביעיתלחוק.
ב .לא ינתנו היתרי בנייה והריסה למבני ברשימת
המבנילמעטהיתרישמטרתשיפוושיקוהמבני
בהתא לתיק תייעוד  ,חוות דעת יוע שימור לגבי תיק
תייעוד והמלצת הועדה לשימור מבני ואתרי במועצה
המקומית.
 .2תוק הוראות אלה יהיה לשנתיי מיו פרסו
ההודעהבדברהכנתהתכניתלפיסעי 77לחוקאועד

להפקדתהשלהתכנית,הכללפיהמועדהמוקד

993

כל מעוניי רשאי לעיי בתנאי ,במשרדי :הועדה
המחוזית לתכנו ולבנייה מחוז המרכז ,שד הרצל 91
רמלה 72430טל',08-9788409 :וכבמשרדי :הוועדה
מקומיתלתכנוולבנייהשרוני,הצור4נתניה42504

חלקה  73א'  מ 150 מ"ר  (40%=)ל 250 מ"ר
)=.(66.7%
.2הגדלתהתכסיתבחלקה73א'מ30%ל.40%
.3קביעתקוויבניילפרגולהבחלקה)71ע"פמצבקיי(
כמצוייבתשריט.
.4הקטנתגודלמגרשמינימאלילבנייתבריכהמ750.0
מ"רל450מ"רוקביעתקוויבניילבריכתשחיהבחלקה
.71

 .5לאפשר בניית חדר בחלל הגג ללא שינוי בגובה
המבנהבחלקה.71
 .6חלקה  73ב' ללא שינוי  הכל עפ"י תכנית בתוק 
הצ.425/1/1/
.7קביעתבינוימנחהוהוראותבניה.

נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבנייה שרוני מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס'הצ470/1/1/
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
הצ 200/1/1/
שינוי 
הצ/301/1/1/א 
שינוי 
הצ/במ 301/1/1/
שינוי 
הצ 425/1/1/
שינוי 
הצ 122/
שינוי 
הצ/6/122/ג 
שינוי 
הצ/100/1/1/א 
כפיפות 
הצ/6/122/ב 
כפיפות 
הצ/מק/301/1/1/ח 
כפיפות 
הצ 6/122/
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:אב יהודה רחוב :עדעד  .24 ,30בשכונת "באר
גני"בקצהרח'העדעדבצפומערבאביהודה
גושיוחלקות:
גוש8013:חלקותבמלוא.73,71:
מגרשי:
)2104ח"ח(23בהתאלתכניתהצ.130/
מטרתהתכנית:
תוספת זכויות בנייה למטרות עיקריות )בחלקה  73 ,71א'(
עפ"ימצבקיי.
.1הגדלתתכסיתלחלקה73א')הדרומי(עפ"ימצבקיי.
.2קביעתקוויבניילפרגולה)ע"פימצבקיי(בחלקה.71
.3הקטנת גודל מגרשמינימאלי וקביעתקווי בנייה לבריכת
שחיהבחלקה.71
.4בנייתחדרבחללהגגללאשינויבגובההמבנהבחלקה71
.5בינוימנחהוהוראותבניה.
עיקריהוראותהתכנית:
.1הגדלתזכויותבנייהלמטרותעיקריותעלפימצבקיי:
חלקה   71מ 180 מ"ר  ( 40%=)ל 240 מ"ר
)=.(53.4%

כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
המרכז,שדהרצל91רמלה72430טל'.08-9788409:
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו
ולבנייהשרוני,הצור4נתניה42504



כל מעוניי ,בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר
הרואהאתעצמונפגעעלידיהתנאי,רשאיעלפיסעי
 78לחוק להגיש ערר אל המועצה הארצית לתכנו
ולבנייהקפל,2ירושלי,91061טלפו.02-6701580
מחוז:מרכז,מרחבתכנומקומי:שרוני
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמס' 
הצ470/1/1/
שהתכנית:גוש,8013חלקות)73,71א(תוספת
זכויותבניה.
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989

רותיוס
יו"רהועדההמחוזית
לתכנוולבניהמחוזמרכז













מחוזהצפו
מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:ביתשא
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמס' 
ג19783/
שהתכנית:הוספתשטחציבוריפתוחובטול2יח"ד

נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבנייה בית שא מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס'ג19783/
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג/במ 47/
שינוי 
בש/מק 47/1/
שינוי 
תממ 2/9/
כפיפות 
תמא 35/
כפיפות 
תמא/34/ב 4/
כפיפות 


ילקוט הפרסומים  ,6499ה' בכסלו התשע"ג19.11.2012 ,

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ביתשא.
קואורדינטהX: 246925
קואורדינטהY: 710500
גושיוחלקות:
גוש20985:חלקותבמלוא.2928,21,19:
מטרתהתכנית:
הוספת שטח ציבורי פתוח ושטח דר משולבת וביטול
יח"דאחתבתכניתבש/מק47/1/
עיקריהוראותהתכנית:
שינויייעודמשטחמגורילשטחשייעודודרמשולבת
שינויייעודמשטחמגורילשטחשייעודושצ"פ
שינויייעודמשטחדרמשולבתלשטחשייעודושצ"פ
כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
הצפו ,דר קרית הממשלה  נצרת עילית  17511טל':
 .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומיתלתכנוולבנייהביתשא,ירושליהבירה 1בית
שא10900טל'04-6489414:


התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989



מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:כרמיאל
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתמס' 
ג19963/
שהתכנית:גבעתמכושרחוביונתהבר18כרמיאל

נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבנייה כרמיאל מופקדת תכנית מפורטת מס' ג/
19963
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג 11053/
שינוי 
תמא/34/ב 4/
כפיפות 
תמא 8/
כפיפות 
תמא 2/38/
כפיפות 
תמא 38/
כפיפות 
תממ 9/2/
כפיפות 
תמא 35/
כפיפות 
גנ 17007/
כפיפות 
תמא22/
אישורע"פתמ"א 


ילקוט הפרסומים  ,6499ה' בכסלו התשע"ג19.11.2012 ,

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:כרמיאל.
קואורדינטהX: 228065
קואורדינטהY: 756100
גושיוחלקות:
גוש19949:חלקותבמלוא.21:
גוש19949:חלקיחלקות.56:
מטרתהתכנית:
לגיטימציהלחריגותבניה,קביעתהוראותוזכויותוהגדרת
שימושיותכליות.
עיקריהוראותהתכנית:
לגיטימציהלחריגותבנייה.
הוספתקומתמרתמתחתלמפלסכניסהקובעת.
הוספתשטחישירותבקומתמתחתלמפלסכניסה.
הוספת שימוש לדיירי המגרש :משרד /סטודיו לדיירי
הביתומשפחתוני.
הגדלתגובהבני.
הגדלתתכסיתקרקעל.42.5%
הקטנתקוויבניבמסומבתשריט.


כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעיתוני,למשרדיהועדה המחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
הצפו ,דר קריית הממשלה  נצרת עילית  17511טל':
 .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנו ולבנייה כרמיאל ,כרמיאל טל':

04-9085671


התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989
מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:כרמיאל
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'ג19024/
שהתכנית:הגדלתזכויותבנייה,הוספתקומתמרת
ויחידתדיורנפרדת,כרמיאל
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה  ,1965 –בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתברמהמפורטתמס'ג19024/
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג 11503/
שינוי 
כר/מק 8/424/
כפיפות 
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מספרהתכנית 
סוגהיחס 
כר/מק 4/424/
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:כרמיאלרחוב:זמיר.10
גושיוחלקות:
גוש19946:חלקותבמלוא.93:
גוש19946:חלקיחלקות.145:
קואורדינטהX: 756021
קואורדינטהY: 227182
מטרתהתכנית:
הגדלת זכויות בנייה ,הוספת קומת מרת ויחידת דיור
נפרדת
עיקריהוראותהתכנית:
הגדלתזכויותבנייהשלשטחעקריב50מ"ר.
הגדלתזכויותבנייהשלשטחשירותל43מ"ר.
הוספתקומתמרתלשימושכיחידהנפרדת
שינוי מפלס בינוי באזור הכניסה למגרש ממפלס 261
למפלס258.55

עיקריהוראותהתכנית:
הגדלתזכויותבנייהשלשטחעקרימ162.5ל185.0מ"ר
הגדלתזכויותבנייהשלשטחשירתמ31.0ל53.0מ"ר
קביעתקובנייתחתי)תתקרקעי(קדמי1.5מ'
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
16/12/2011ובילקוטהפרסומי,6354התשע"ב,עמוד
,1822בתארי.05/01/2012


התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנוולבנייהמחוזהצפו,דרקרייתהממשלהנצרת
עילית  17511טל' .04-6508555 :וכ במשרדי הוועדה
המקומית לתכנו ולבנייה כרמיאל   ,כרמיאל  טל':
,04-9085671וכלמעוניירשאילעייבהבימי
ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il
מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:מגדלהעמק
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'ג19316/
שהתכנית:הגדלתזכויותבנייהושינויבמספר
הקומות,מגדלהעמק



הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
02/03/2012ובילקוטהפרסומי,6404התשע"ב,עמוד
,3530בתארי.24/04/2012


התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייהמחוז הצפו,דרקריתהממשלה נצרת
עילית  17511טל' .04-6508555 :וכ במשרדי הוועדה
המקומית לתכנו ולבנייה כרמיאל   ,כרמיאל  טל'04- :
 ,9085671וכל מעוניי רשאי לעיי בה בימי ובשעות
שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל,ובאתר האינטרנט
של משרד הפני. www.pnim.gov.il

מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:כרמיאל
הודעהבדבראישורתכניתמפורטתברמהמפורטת
מס'ג19171/
שהתכנית:תוספתזכויותבניה,רח'יסעור,69
כרמיאל
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה,התשכ"ה,1965 –בדבראישורתכניתמפורטת
ברמהמפורטתמס'ג19171/
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג/במ 123/
שינוי 
כר/מק 8/424/
כפיפות 
כר/מק 4/424/
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:כרמיאל.
גושיוחלקות:
גוש19874:חלקיחלקות.88,78,33:
קואורדינטהX: 227010
קואורדינטהY: 756775
מטרתהתכנית:
הגדלתזכויותבנייהוקביעתקובניי)תתקרקעי(מקביל
לקובנייקדמי
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נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה  ,1965 –בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתברמהמפורטתמס'ג19316/
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג10483/
שינוי 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:מגדלהעמק.
גושיוחלקות:
גוש17801:חלקותבמלוא.63:
קואורדינטהX: 222625
קואורדינטהY: 731750
מטרתהתכנית:
מת לגיטימציה לבית קיי הגדלת זכויות בנייה ושינוי
בהוראות.
עיקריהוראותהתכנית:
הגדלת אחוזי בניה ,ללא הגדל מס' יח"ד ,שינוי בגובה
ובמספרהקומות,הגדרתקוויבניחדשי.


הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
06/04/2012ובילקוטהפרסומי,6419התשע"ב,עמוד
,4174בתארי.21/05/2012


התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנוולבנייהמחוזהצפו,דרקרייתהממשלהנצרת
עילית  17511טל' .04-6508555 :וכ במשרדי הוועדה
המקומית לתכנו ולבנייה מגדל העמק   ,מגדל העמק
טל' ,06-6507715 :וכל מעוניי רשאי לעיי בה בימי
ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפני.www.pnim.gov.il 

ילקוט הפרסומים  ,6499ה' בכסלו התשע"ג19.11.2012 ,

מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:נהריה
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמס' 
ג19658/
שהתכנית:הגדלתאחוזיבנייהצפיפותוקומותרח'
המייסדי40נהריה

מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:נהריה
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמס' 
ג19787/
שהתכנית:הגדלתצפיפותתוספתקומהואחוזי
בנייהברח'ורה7נהריה

נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבנייה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבנייה נהריה מופקדת תכנית מתאר מקומית
לתכנו ולבנייה נהריה מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס'ג19787/
מס'ג19658/
המתייחסתלתכניותהבאות:
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
סוגהיחס 
ג/במ 103/
ג 10715/
שינוי 
שינוי 
ג 10715/
ג 851/
שינוי 
שינוי 
גנ 17158/
ג/במ 103/
שינוי 
שינוי 
ג 851/
תמא 35/
שינוי 
כפיפות 
תמא 13/
תמא/34/ב 4/
כפיפות 
כפיפות 
תמא 35/
תממ 9/2/
כפיפות 
כפיפות 
תממ 9/2/
תמא/34/ב 3/
כפיפות 
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:נהריה.
יישוב:נהריה.
קואורדינטהX: 209125
קואורדינטהX: 209125
קואורדינטהY: 766980
קואורדינטהY: 768310
גושיוחלקות:
גושיוחלקות:
גוש18175:חלקותבמלוא.143:
גוש18168:חלקותבמלוא.9:
גוש18175:חלקיחלקות.146:
גוש18168:חלקיחלקות.40:
מטרתהתכנית:
מטרתהתכנית:
הקמתבנימגורימשות17יח"דב7קומות
תוספת שטח להקמת דירה בקומה רביעית בבניי קיי
ומאוכלס
עיקריהוראותהתכנית:
סה"כ7יח"דב4קומותקומותמעלהכניסההקובעת
הגדלת אחוזי בנייה  ,צפיפות ,הוספת  2יח"ד וקומה,
עיקריהוראותהתכנית:
הקטנת קווי בני קדמי דורמי וקדמי מערבי להבלטת
גזוזטראות
הגדלת צפיפות יח"ד  ,1תוספת אחוזי בניה ,תוספת
קומה,הנחיותבינויועיצובאדריכלי
כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
בעתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
הצפו ,דר קרית הממשלה  נצרת עילית  17511טל':
הצפו ,דר קרית הממשלה  נצרת עילית  17511טל':
 .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
 .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנו ולבנייה נהריה ,נהריה טל':
מקומית לתכנו ולבנייה נהריה   ,נהריה  טל'04- :
04-9879827
9879827
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוט הנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989
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מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:נהריה
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'ג19455/
שהתכנית:הגדלתצפיפותאחוזיבנייהוגובהרח'
אחדהע,45נהריה
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה  ,1965 –בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתברמהמפורטתמס'ג19455/
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
שינוי 
ג/במ 103/
שינוי 
ג 851/
שינוי 
ג 10715/
כפיפות 
תמא 35/
כפיפות 
תמא 13/
כפיפות 
תמא/34/ב 4/
כפיפות 
תממ 2/9/
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:נהריה.
גושיוחלקות:
גוש18175:חלקותבמלוא.103:
גוש18175:חלקיחלקות.108:
קואורדינטהX: 209125
קואורדינטהY: 767250
מטרתהתכנית:
הקמתבניבי15יח"דב8קומות
עיקריהוראותהתכנית:
תוספת אחוזי בנייה צפיפות  15 יח"ד עפ"י עקרונות
התכניתלהתחדשותהעירנהריהתוספתקומהוהקטנת
קובנילהבלטתגזוזטראותבחזיתהמערבית


הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
 25/04/2012ובילקוטהפרסומי,6419התשעב ,עמוד
,4175בתארי.21/05/2012


התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייהמחוז הצפו,דרקריתהממשלה נצרת
עילית  17511טל' .04-6508555 :וכ במשרדי הוועדה
המקומיתלתכנוולבנייהנהריה,טל',04-9879827:וכל
המעוניי רשאי לעיי בה בימי ובשעות שהמשרדי
האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד
הפני. www.pnim.gov.il



מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:נהריה
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתמס' 
ג19785/
שהתכנית:הגדלתאחוזיבנייהצפיפותוקומהרח'
הרצל,121נהריה
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה  ,1965 –בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתמס'ג19785/
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המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג 10715/
שינוי 
ג/במ 103/
שינוי 
ג 851/
שינוי 
תמא 13/
כפיפות 
תמא 35/
כפיפות 
תממ 9/2/
כפיפות 
תמא/34/ב 4/
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:נהריה.
גושיוחלקות:
גוש18175:חלקותבמלוא.48:
גוש18175:חלקיחלקות.55:
קואורדינטהX: 209200
קואורדינטהY: 767075
מטרתהתכנית:
שינוי בזכויות הבנייה מס' יח"ד ותוספת קומות ברח'
הרצל121נהריה
עיקריהוראותהתכנית:
הגדלת זכויות בנייה הוספת יח"ד הגדלת צפיפות ,שינוי
במרווחיבנייההגדלתתכסיתתוספתקומותוגובה.


הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
13/07/2012ובילקוטהפרסומי,6456התשע"ב,עמוד
,5683בתארי.06/08/2012


התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייהמחוז הצפו,דרקריתהממשלה נצרת
עילית  17511טל' .04-6508555 :וכ במשרדי הוועדה
המקומית לתכנו ולבנייה נהריה ,נהריה טל':
,04-9879827וכלמעוניירשאילעייבהבימיובשעות
שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל,ובאתר האינטרנט
של משרד הפני. www.pnim.gov.il


מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:בקעתביתהכר
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתמס' 
ג19659/
שהתכנית:שינויייעודמחקלאילמגוריושצ"פנח
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבנייה בקעת בית הכר מופקדת תכנית
מפורטתמס'ג19659/
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג 10139/
כפיפות 
ג/בכ 36/09/10139/
כפיפות 
תמא 35/
כפיפות 
תמא/34/ב 4/
כפיפות 
תממ 9/2/
אישורע"פתמ"מ 
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השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:נח.
קואורדינטהX: 231125
קואורדינטהY: 760125
גושיוחלקות:
גוש19122:חלקיחלקות.111,26:
גוש19890:חלקיחלקות.1:
מטרתהתכנית:
שינוי ייעוד משטח חקלאי למגורי ושצ"פ ,הרחבה
לתוכניתמספרג10139/מאושרתבנח.
עיקריהוראותהתכנית:
הקמתאזורמגוריושצ"פ.
קביעתהוראותוזכויותבניה.
קביעתתכליותושימושי.
קביעתהוראותלמתהיתריבניה.


כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעיתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
הצפו ,דר קריית הממשלה  נצרת עילית  17511טל':
 .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומיתלתכנוולבנייהבקעתביתהכר,כרמיאלטל':
04-9580693


התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989
מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:גבעותאלוני
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמס' 
ג19625/
שהתכנית:שינויתוואידרכפרמנדא
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבנייה גבעות אלוני מופקדת תכנית מתאר
מקומיתמס'ג19625/
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג 9922/
שינוי 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:כפרמנדא.
קואורדינטהX: 224550
קואורדינטהY: 745700
גושיוחלקות:
גוש17564:חלקיחלקות.54:
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מטרתהתכנית:
שינוייתווידר
עיקריהוראותהתכנית:
שינויתווידרמאושרתמס'102ע"י
א.ביטולדרמאושרתושיניייעודלמגורי
ב.שינוייעדממגורידרמוצעת
ג.ביטולחלקמדרמשולבתמאושרתושינויייעוד לדר
מוצעת
קביעתשימושי,תכליות,זכויותוהוראותבניה
קביעתהנחיותלמתהיתריבניה


כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמו נפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
הצפו ,דר קרית הממשלה  נצרת עילית  17511טל':
 .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנו ולבנייה גבעות אלוני   ,שפרע  טל':
04-9502017


התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989


מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:גבעותאלוני
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתמס' 
ג19837/
שהתכנית:תכניתמפורטתלשינויקטעמתוואידר
מס',302הקטנתקוויבניוגודלמגרשמינימלי

נמסרת 
בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבנייה גבעות אלוני מופקדת תכנית מפורטת
מס'ג19837/
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג 377/
שינוי 
ג 7025/
שינוי 
ג 9915/
כפיפות 
גנ 18242/
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:שפרע.
קואורדינטהX: 216450
קואורדינטהY: 745075
גושיוחלקות:
גוש10284:חלקותבמלוא.31:
גוש10284:חלקיחלקות.50,43,3534:
גוש10333:חלקיחלקות.22:
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מטרתהתכנית:
שינויקטעמתוואידרמס',302שינוימאזורמגוריא'
למגוריב',הקטנתקוויבניוגודלמגרשמינימלי.
עיקריהוראותהתכנית:
.1שינויקטעמתוואידרמס' 302באמצעותשינויייעוד
מאזורמגורילדרמוצעתומדרלאזורמגורי.
.2קביעתזכויותהבנייההמרבייבמגרש.
.3הקטנתקוויבני.
.4הקטנתגודלמגרשמינימאלי.


כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעיתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
הצפו ,דר קריית הממשלה  נצרת עילית  17511טל':
 .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנו ולבנייה גבעות אלוני   ,שפרע  טל':
04-9502017


התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989



מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:הגלילהמזרחי
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'ג19079/
שהתכנית:שינויייעודקרקעמחקלאילמבנהמשק
בטורעא
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה  ,1965 –בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתברמהמפורטתמס'ג19079/
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג 6540/
כפיפות 
תממ 2/9/
כפיפות 
תמא/34/ב 4/
כפיפות 
תמא 35/
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:טורעא,מזרחיתלכפרטורעא)אזורמבנימשק(
גושיוחלקות:
גוש16621:חלקותבמלוא.127:
קואורדינטהX: 238150
קואורדינטהY: 743050

1000

מטרתהתכנית:
הרחבתאזורמבנההמשקהקיילצורהרחבתהרפת
הקימת.
עיקריהוראותהתכנית:
.1שינויייעודשטחמאזורחקלאילמבנימשק.
.2קביעתהוראותבנייהופיתוח.
ביטולתכניתמופקדתמס'מק/גמ340/6540/


הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
29/01/2012ובילקוטהפרסומי,6390התשע"ב,עמוד
,3074בתארי.13/03/2012


התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייהמחוז הצפו,דרקריתהממשלה נצרת
עילית  17511טל' .04-6508555 :וכ במשרדי הוועדה
המקומית לתכנו ולבנייה הגליל המזרחי   ,כפר תבור
 15241טל' ,04-6772333 :וכל מעוניי רשאי לעיי בה
בימי ובשעות שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל,
ובאתר האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il



מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:הגלילהעליו
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמס' 
ג18865/
שהתכנית:חלוקהלמתחמיקיבולהבותהבש
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבנייה הגליל העליו מופקדת תכנית מתאר
מקומיתמס'ג18865/
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
שינוי 
ג 4112/
שינוי 
ג 12554/
שינוי 
ג 11549/
שינוי 
ג 4661/
כפיפות 
תמא/11/3/ב 
כפיפות 
תמא/34/ב 3/
כפיפות 
תממ 9/2/
כפיפות 
תמא 22/
כפיפות 
תמא/34/ב 4/
כפיפות 
תמא 35/
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:להבותהבשרחוב:להבותהבש.
קואורדינטהX: 260800
קואורדינטהY: 783100
גושיוחלקות:
גוש13299:חלקותבמלוא.3:
גוש13299:חלקיחלקות.4:
גוש13299:חלקותבמלוא.11:
גוש13299:חלקיחלקות.12,6,2:
גוש13300:חלקיחלקות.25,1716,12:

ילקוט הפרסומים  ,6499ה' בכסלו התשע"ג19.11.2012 ,

מטרתהתכנית:
א .הגדרת מתחמי לצרכי חלוקה של אזור המגורי
למגרשי.
ב .הגדרת שטחי למבני ומוסדות ציבור ,מלונאות,
תיירות,חניוני,מסחרותעסוקה.
ג .אירגו מחדש של מערכת הדרכי הפנימית והחניות,
בהתאמהלחלוקתאזורהמגורילמגרשי.
עיקריהוראותהתכנית:
.1שינויייעודיקרקע:
א .משטח מגורי  לשטח ציבורי פתוח ,תיירות,
מגוריא',תעסוקהומבניומוסדותציבור,מבניציבור
לחינו , מבני ציבור ,מבני ומוסדות ציבור ומלונאות,
שבילי,דרכי,וחניוני.
ב .משטח ספורט ונופש  למבני ומוסדות  ציבור
ומלונאות.
ג.משטחציבוריפתוחלפארקודר.
ד.משטחלתעשיהלדר.
.2קביעהופרוטהתכליותהמותרותבכלייעודקרקע.
.3קביעתהנחיותבינויועיצובאדריכלי.
 .4קביעת הוראות לביצוע של חלוקה למגרשי
במתחמי.


כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעיתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
הצפו ,דר קרית הממשלה  נצרת עילית  17511טל':
 .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומיתלתכנוולבנייההגלילהעליו,ראשפינה12100


התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989
מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:לבהגליל
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמס' 
ג19916/
שהתכנית:הגדלתאחוזיבנייהשינויקוויבניי
,הגדלתמס'קומותוגובההבנייסכני
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנוולבנייהלבהגלילמופקדתתכניתמתארמקומית
מס'ג19916/
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג 9169/
שינוי 
ג 668/
שינוי 
ג 12906/
שינוי 


ילקוט הפרסומים  ,6499ה' בכסלו התשע"ג19.11.2012 ,

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:סח'ני.
קואורדינטהX: 227625
קואורדינטהY: 751575
גושיוחלקות:
גוש19287:חלקותבמלוא.193:
מטרתהתכנית:
הגדלת אחוזי הבנייה,שינוי קווי הבניי בהתא למסומ
בתשריטהגדלתמס'הקומותוגובההבנייבסכני.
עיקריהוראותהתכנית:
.1הגדלתאחוזיהבנייהל210%במקו.150%
.2שינויקוויהבנייבהתאלמסומבתשריט.
.3הגדלתמס'הקומותל6קומות.
.4הגדלתגובההבנייל20מטר.


כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
הצפו ,דר קרית הממשלה  נצרת עילית  17511טל':
 .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנו ולבנייה לב הגליל ,סח'ני טל':
04-6746740


התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989



מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:לבהגליל
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'ג19563/
שהתכנית:הגדלתאחזויבנייהתכסיתבנייהומספר
יח"דסכני

נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה  ,1965 –בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתברמהמפורטתמס'ג19563/
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג 12049/
שינוי 
ג/לג 35/06/12049/
שינוי 
תמא/34/ב 3/
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:סח'ני.
גושיוחלקות:
גוש21130:חלקיחלקות.182,99:

1001

קואורדינטהX: 229775
גוש19706:חלקיחלקות.9,6,4,2:
קואורדינטהY: 751900
גוש19719:חלקיחלקות.3:
מטרתהתכנית:
גוש 19720 :חלקי חלקות,28 ,24 ,21 ,15 ,12 ,3  1 :
.31
הגדלתאחוזיבניה,תכסיתהבנייהומס'יח"דבסכני
גוש19722:חלקיחלקות.19,16:
עיקריהוראותהתכנית:
מטרתהתכנית:
הגדלתאחוזיבנייהל240%במקו151%
יצירתמסגרתתכנוניתלהקמתחוותלוליהטלהבמטרה
הגדלתתכסיתהבנייהל66%במקו50%
ליישאתעקרונותהרפורמהבענההטלהשתאפשר:
הגדלתמס'יח"דל6יח"דבמקו4יח"ד
א.בנייתחוותלוליחדישותלאיכלוסמטילותתוקביעת
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
הוראותבהתייחסלשימושיקרקערגישי,שימרתהמרחב
27/04/2012ובילקוטהפרסומי,6419התשע"ב,עמוד
הפתוחלשיפורהתנאיהסביבתייבישוב.
,4184בתארי.21/05/2012
ב.פירוקמבוקרשללוליישניעלמטרדיה
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
ג .קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית אל לביטולה /
לתכנו ולבנייהמחוז הצפו,דרקריתהממשלה נצרת
פקיעתתוקפה
עילית  17511טל' .04-6508555 :וכ במשרדי הוועדה
המקומית לתכנו ולבנייה לב הגליל ,סח'ני טל':ד .קביעת מנגנו לפקיעת תוקפה של התכנית ומת
אפשרותלפיתוחמושכלורגישלסביבה.
,04-6746740וכלמעוניירשאילעייבהבימיובשעות
שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל,ובאתר האינטרנט
עיקריהוראותהתכנית:
של משרד הפני. www.pnim.gov.il
א.קביעתייעודקרקעכדלקמ:

 .1לשטחי למבני משק ,בה תותר הקמת לולי
מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:מעלההגליל
הטלה,עלמתקניה.
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמס' 
.2לקרקעחקלאית.
ג19637/
ב.חלוקתתחוהתכניתלתאישטח
שהתכנית:קביעתייעודיקרקעלמבנימשקלהסדרת
ג .קביעת זכויות והוראות בנייה והתכליות והשימושי
לוליהטלהאלקוש
המותריבכלתאשטח
התכנו
לחוק
89

נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי
ד .קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי להקמת לולי
המחוזית
הועדה
במשרדי
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי
הטלהבכלתאשטחתשתיותהנדסיותודרכי.
לתכנו ולבנייה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
ה.קבעיתהוראותנופיותוסביבתיותבתחוהתכנית
לתכנו ולבנייה מעלה הגלילד.נ מעלה הגליל מופקדת
תכניתמתארמקומיתמס'ג19637/
ו .קביעת הוראות לפיתוח תאי השטח כולל תשתיות
הנדסיותדרכי,ביוב,ניקוזוכיוצ"ב.
המתייחסתלתכניותהבאות:
ז.קביעתהוראותלהריסהולפינוילוליישניקיימי
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ח.קביעתתנאילהוצאתהיתריבנייהבתחוהתכנית
ג 12689/
שינוי 
ט.קביעתשלביוהתניותלביצועהתכנית
ג 6540/
שינוי 
ג 167/
שינוי 
כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
ג 4908/
שינוי 
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
ג 17960/
שינוי 
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
תמא 9/2/
כפיפות 
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
ג 2313/
כפיפות 
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעיתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
יישוב:אלקוש.
הצפו ,דר קרית הממשלה  נצרת עילית  17511טל':
קואורדינטהX: 230750
 .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
קואורדינטהY: 770750
מקומית לתכנו ולבנייה מעלה הגלילד.נ מעלה הגליל,
גושיוחלקות:
מעונהטל'04-9979659:
גוש19703:חלקותבמלוא.10,8:
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
גוש19703:חלקיחלקות.3128,1918,11,9,7,2:
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
גוש19704:חלקותבמלוא,29 22,19 13,10 4:
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
.3932
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989
גוש19704:חלקיחלקות30,2120,1211,31:
.4140,31

גוש19705:חלקיחלקות.64,21:
גוש19706:חלקותבמלוא.1:
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ילקוט הפרסומים  ,6499ה' בכסלו התשע"ג19.11.2012 ,

מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:מעלהנפתלי
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמס' 
ג19318/
שהתכנית:שינויייעודממגוריחקלאילמגוריב'
שינויקוויבניביתג'א
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבנייה מעלה נפתלי מופקדת תכנית מתאר
מקומיתמס'ג19318/
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג 685/
שינוי 
תמא 8/
כפיפות 
תמא 38/
כפיפות 
תממ 9/2/
כפיפות 
תמא/34/ב 4/
כפיפות 
ג 16653/
כפיפות 
ג 400/
כפיפות 
תמא 35/
כפיפות 

השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ביתג'.
קואורדינטהX: 235800
קואורדינטהY: 762650
גושיוחלקות:
גוש19518:חלקותבמלוא.7:
גוש19518:חלקיחלקות.6:
מטרתהתכנית:
שינויייעודקרקע,קביעתהוראותבנייהוזכויותבניה
עיקריהוראותהתכנית:
שינויייעודממגוריחקלאילמגוריב
שינויייעודמגוריא'לשצ"פ
קביעתהוראותבניה
א.הגדלתאחוזיבניה
ב.תוספתיח"ד.
ג.שינויצפיפות
ד.הקטנתקוויבניבאופנקודתילפיתשריט
ה.שינויגובהבני
קביעתהוראותלמתהיתריבניה

כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
הצפו ,דר קרית הממשלה  נצרת עילית  17511טל':
 .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה

ילקוט הפרסומים  ,6499ה' בכסלו התשע"ג19.11.2012 ,

מקומיתלתכנוולבנייהמעלהנפתלי,האורני 1מעלות
תרשיחא24952טל'04-9978030:


התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989
מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:מעלהנפתלי
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתברמה
מפורטתמס'ג19992/
שהתכנית:שינויייעודמחקלאיומגוריא'למוגרי
ב'ושצ"פ,מעיליא.
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז הצפו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבנייה מעלה נפתלי מופקדת תכנית מתאר
מקומיתברמהמפורטתמס'ג19992/
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג 6296/
שינוי 
תממ 9/2/
כפיפות 
תמא/34/ב 4/
כפיפות 
ג 16653/
כפיפות 
תמא 35/
כפיפות 


השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:מעיליא.
קואורדינטהX: 224550
קואורדינטהY: 770700
גושיוחלקות:
גוש18630:חלקיחלקות.58:
מטרתהתכנית:
השלמת שטח מגרש למגורי ע"י שינוי ייעוד מחקלאי
למגורי
עיקריהוראותהתכנית:
שינוי ייעוד משטח חקלאי למגורי ,שינוי ייעוד ממגורי
לשצ"פ
קביעתשימושיותכליות
קביעתהוראותוזכויותבניה
קביעתקובני0בצדהשצ"פכמסומבתשריט
שמירת זכות מעבר לאור צד צפוני בתא שטח  10ו 
100כמסומבתשריט


כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
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בעתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
הצפו ,דר קרית הממשלה  נצרת עילית  17511טל':
 .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומיתלתכנוולבנייהמעלהנפתלי,האורני 1מעלות
תרשיחא24952טל'04-9978030:


התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989
מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:משגב
הודעהבדבראישורתכניתמפורטתברמהמפורטת
מס'ג19010/
שהתכנית:שינויהוראותבינויוקוויבניי,מורשת
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה,1965 –בדבראישורתכניתמפורטת
ברמהמפורטתמס'ג19010/
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
ג 11713/
שינוי 
תממ 9/2/
כפיפות 
תמא/34/ב 3/
כפיפות 
תמא 35/
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:מורשת.
גושיוחלקות:
גוש17691:חלקיחלקות.15:
גוש21105:חלקיחלקות.88,81:
גוש21106:חלקותבמלוא.112:
גוש21106:חלקיחלקות.110:
גוש 21107 :חלקות במלוא,245 ,243 ,241 ,238 :
.253,250
גוש21107:חלקיחלקות.262,254,252:
קואורדינטהX: 221800
קואורדינטהY: 747800
מטרתהתכנית:
החלפת מיקו שטח ציבורי פתוח בסו דר 15 ע
מגרשימגורי)509א+ב(בתכניתג11713/
הקטנת מגרשי) 241,250,518 א+ב() 520 ,א+ב(
והגדלתשטחשבילמס'18כדילשפראתשטחהתמרו
לכלירכבבקצההשבילללאפגיעבזכויותבניה.
הגדלתשטחיתמרולרכביבדרמס'.9
עיקריהוראותהתכנית:
קביעת זכויות בנייה בהתא לזכויות הבנייה המקוריות
במ"רבמגרשיהנ"ל..
הגדלתתכסיתהבנייההמותרת.
התאמתהוראותבינויוקוויבנילשינויבתכנית.
שינויייעודמשטחציבוריפתוחלדר.
שינויייעודממגורילשביל.
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
11/11/2011ובילקוטהפרסומי,6346התשע"ב,עמוד
,1585בתארי.22/12/2011


התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייהמחוז הצפו,דרקריתהממשלה נצרת
עילית  17511טל' .04-6508555 :וכ במשרדי הוועדה
המקומית לתכנו ולבנייה משגבד.נ משגב ,טל':
,04-9990102וכלמעוניירשאילעייבהבימיובשעות
שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל,ובאתר האינטרנט
של משרד הפני. www.pnim.gov.il


מחוז:צפו,מרחבתכנומקומי:משגב
הודעהבדברביטולהודעתאישורתכניתמפורטת
והודעהמתוקנתבדבראישורתכניתמפורטתמס' 
ג15782/
שהתכנית:תכניתמתארערבאלנעי
נמסרת בזה הודעה על ביטול הודעת אישור תכנית
מפורטתמספרג 15782/שפורסמהבעיתוניבתארי
 22/01/2010ובילקוט הפרסומי ,6068 התשע ,עמוד
 ,2188בתארי .07/03/2010 וכי בהתא לסעי117 
לחוק התכנו והבניה ,התשכ"ה ,1965 –נמסרת הודעה
בדבראישורתכניתמפורטתמס'ג15782/
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
מש/מק 2/30/
שינוי 
מש/מק 1/30/
שינוי 
ג 5098/
שינוי 
ג/במ 30/
שינוי 
ג 5302/
כפיפות 
תמא 35/
כפיפות 
ג 18420/
כפיפות 
תממ 9/2/
אישורע"פתמ"מ 
תמא 22/
אישורע"פתמ"א 
תמא 8/
אישורע"פתמ"א 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
שטחממערבלאשחר,כמסומבקוכחולבתשריטהמצור
לתכניתומהווהחלקבלתינפרדממנה.ערבאלנעי.
גושיוחלקות:
גוש19243:חלקותבמלוא.109,7:
גוש19243:חלקיחלקות.8,6,1:
גוש19244:חלקותבמלוא.232,101,94,1:
גוש19244:חלקיחלקות.231,102,25,21,1413:
גוש19273:חלקיחלקות.14:
גוש19274:חלקיחלקות.58,3,1:
גוש19275:חלקיחלקות.14:
גוש19759:חלקיחלקות.88:
קואורדינטהX: 754750
קואורדינטהY: 227500
מטרתהתכנית:
ייעוד שטחי להתיישבות כפרית של הפזורה הבדואית
בערב אל נעי בהתא להחלטת ממשלת ישראל מס'
4726מיו.11.1.99

ילקוט הפרסומים  ,6499ה' בכסלו התשע"ג19.11.2012 ,

הכנת תכנית מתאר כוללת לישוב שתטפל בנושאי
הבאי:
*מגורי :הקצאת שטחי למגורי שיספקו את צרכי
הישובעדלשנת 2025עבור כ 1400 תושבי בעלי
קרקעוחוכריקרקע.
*דרכי :הקצאת שטחי לדר גישה חדשה לישוב
ולחיבורו ע אשחר .יצירת מערכת דרכי ברורה,
שתאפשרנגישותלכלחלקיהיישוב.
*חינו ,תרבות וספורט :הקצאת שטחי למבני ציבור
וספורטויצירתמוקדלפעילותחינוכיתוקהילתית.
*שטחי פתוחי ונו :הקצאת שטחי פתוחי ומת
הנחיות לפיתוח לרווחת התושבי .יצירת מערכת
שצ"פי המקשרת בי שכונות המגורי והמרכז.
שמירהעלחזותהכפרוהתאמתהפיתוחלטופוגרפיה.
*תשתיות :פיתוח תשתיות)ביוב ,מי ,ניקוז ,כבישי(
והקצאת שטחי למתקני הנדסיי ומערכות חיוניות,
תושמירהעלאיכותהסביבה.
*סביבה:הוצאתגידולבע"חמאזורימגורי.
*כלכלה :הקצאת שטחי למסחר ,תעסוקה ומבני משק
כדי לאפשר פיתוח יזמויות עסקיות לפרנסת תושבי
היישוב.
*שלביות:אפשרותלפיתוחהתכניתבשלבי.
הקצאת שטחי לפיתוח עתידי של היישוב מעבר לשנת
היעד.
 גריעת חלק מתכנית אשחר  ג /במ ,30 /העברתו
לתחוערבאלנעי,ועדכוהתכניתבהתא.
 תכנית איחוד וחלוקה שלא בהסכמת בעלי ,עפ"י
טבלאותאיזו.
עיקריהוראותהתכנית:
 שינוי ייעודי שטחי מחקלאות ,מגורי ,מבני ציבור
ושפ"פלכלייעודיהשטחיבתכנית.
קביעתתכליותושימושימותרילייעודיהקרקעבתכנית.
 קביעת הוראות בנייה :שטח מבני וגובה ,מרווחי
בנייה,צפיפותוכדומה.
קביעתהנחיותלבינויועיצובאדריכלי.
קביעתהנחיותלטיפולבשטחיהפתוחיולפיתוח.
קביעתהנחיותסביבתיות.
קביעתתנאילביצועהתכנית.



מחוזהדרו
מחוז:דרו,מרחבתכנומקומי:אילת
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתמס' 
602-0052654
שהתכנית:רובע5מגרש11

נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז הדרו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבנייה אילת מופקדת תכנית מפורטת מס' 
602-0052654
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
/2במ 212/
שינוי 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:אילתרחוב:החשמונאי.1
נתחביהרחובותעייהבונחלחיו
קואורדינטהX: 193175
קואורדינטהY: 383975
גושיוחלקות:
גוש40094:מוסדרחלקותבמלוא.11:
גוש40094:מוסדרחלקיחלקות.63,60:
מטרתהתכנית:
הגדלתאחוזיבנייהעיקרייושינויקוויבניילצורסגירת
מרפסותוהתאמהלמבנישנבנוכחוק.
עיקריהוראותהתכנית:
א .הגדלת שטחי עיקריי ,לצור סגירת מרפסות ,מ
1590מ"רל1727מ"ר.
ב .שינוי קווי בני :קו בני אחורי :מאושר 3 מ' ,מוצע 
לפיהמסומבתשריט.
קובניקדמי:מאושר34מ',מוצעלפיהמסומבתשריט.
קובניצדדי:מאושר4מ',מוצעלפיהמסומבתשריט.
ג.קביעתהנחיותלבינוי:עפ"ינספחהבינוי.


כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
16/05/2008ובילקוטהפרסומי,5824התשס"ח,עמוד
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
,3654בתארי .26/06/2008התכניתהאמורהנמצאת
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
במשרדי :הועדה המחוזית לתכנו ולבנייה מחוז הצפו,
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
דר קרית הממשלה נצרת עילית  17511טל':
 100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
סעי 
 ,04-6508555וכ במשרדי הוועדה המקומית לתכנו
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
ולבנייהמשגבד.נמשגב,טל'04-9990102:
בעיתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
הדרו,התקוה4בארשבע 84100טל'.08-6263795:
כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
ובנייהאילת,חטיבתהנגב1אילתטל'08-6367114:
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il







יוסברו
יו"רהועדההמחוזית
לתכנוולבניהמחוזהצפו




ילקוט הפרסומים  ,6499ה' בכסלו התשע"ג19.11.2012 ,



התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989


1005

מחוז:דרו,מרחבתכנומקומי:אילת
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתמס' 
16/235/03/2
שהתכנית:ביתצמודקרקעברחובהאגוז,12רובע
4שחמו,אילת
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה,התשכ"ה–  ,1965כיבמשרדיהועדההמחוזית
לתכנוולבנייהמחוזהדרוובמשרדיהועדההמקומית
לתכנו ולבנייה אילת מופקדת תכנית מפורטת מס' /2
16/235/03
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 73/101/02/2
שינוי 
/2במ 151/
שינוי 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:אילת,רח'האגוז,12רובע4שחמו,אילת
קואורדינטה193925 X
קואורדינטה384475 Y
גבולותהתכנית:
כמסומבתשריטבקוכחולרצו
גושיוחלקות:
גוש40082מוסדר,חלקותבשלמות,66חלקיחלקות.113
מטרתהתכנית:
קביעתזכויותומגבלותבנייהותוספתיח"ד.
עיקריהוראותהתכנית:
א .תוספת זכויות בנייה  170 –מ"ר עיקרי סה"כ 370 
מ"רעיקרי.
ב.הגדלתהתכסיתשלהמבנהל200מ"ר.
ג.תוספתיח"דאחתבגודלשלעד45מ"ר.
ד.קביעתקויבנימקומיי0מ'לחניה.
ה.קביעתקויבניתתקרקעיילבריכהולח.המכונות.
ו.שינויבהוראותבנויבדברביטולגגרעפיופרטיפתוח
גדרות.


כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
הדרו,התקוה4בארשבע 84100טל'.08-6263795:
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו
ובנייהאילת,חטיבתהנגב1אילתטל'08-6367114:


התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989

1006

מחוז:דרו,מרחבתכנומקומי:אילת
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתמס' 
3/249/03/2
שהתכנית:ביתמגוריבסמטתהרשלמה,מגרש
,168רובע,8אילת
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה,התשכ"ה–  ,1965כיבמשרדיהועדההמחוזית
לתכנוולבנייהמחוזהדרוובמשרדיהועדההמקומית
לתכנו ולבנייה אילת מופקדת תכנית מפורטת מס' /2
3/249/03
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
שינוי 
/2במ 211/
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:אילת,סמטתהרשלמה,8שחמו,אילת
קואורדינטה193220 X
קואורדינטה384400 Y
גבולותהתכנית:
כמסומבתשריטבקוכחולרצו
גושיוחלקות:
גוש40096מוסדר,חלקותבשלמות.31
מטרתהתכנית:
תוספתזכויותבנייהבקומהא'לדירהמס' 11/8ובקומה
ב' לדירה )מעליה( מס'  , 13/8עפ"י נספח בינוי ,ללא
שינויבייעודהקרקעובמגבלותהבניה.
עיקריהוראותהתכנית:
תוספת זכויות בנייה  40 –מ"ר מתוכ 24 מ"ר לדירה
מס'11ו16מ"רלדירהמס'.13


כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
הדרו,התקוה4בארשבע 84100טל'.08-6263795:
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו
ובנייהאילת,חטיבתהנגב1אילתטל'08-6367114:


התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989
מחוז:דרו,מרחבתכנומקומי:אילת
הודעהבדבראישורתכניתמפורטתמס' 
14/235/03/2
שהתכנית:משעולאננס,מגרש,8שחמורובע4
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה,התשכ"ה,1965 –בדבראישורתכניתמפורטת
מס'14/235/03/2


ילקוט הפרסומים  ,6499ה' בכסלו התשע"ג19.11.2012 ,

איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
/2במ 151/
שינוי 
 101/02/2
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:אילתרחוב:אננס,2מש'אננסשכונתשחמורובע
4באילת.
גבולותהתכנית:
כמסומבתשריטבקוכחולרצו
גושיוחלקות:
גוש40084:מוסדר,חלקותבמלוא.80:
גוש40084:מוסדר,חלקיחלקות.120:
קואורדינטהX: 384175
קואורדינטהY: 193515
מטרתהתכנית:
תכניתזומהווהמסגרתתכנוניתהמאפשרתתוספות
בנייהלבתיהקוטג'.
התכניתמשנהקובניילכיוורח'האגסעלמנתלאפשר
הגדלתחדרימגוריובנייתמצללהעלקובנייאפס.
זכויותהבנייהירשמולקוטג'יבלבד::ד',1ד'2וג'.
איתוספתזכויותבנייהלבנייני:ב',1ב'2וא'.
עיקריהוראותהתכנית:
שינוי זכויות הבנייה  שטח עיקרי מותר עפ"י תב"ע:
 2160.0מ"ר,שטחעיקרימוצע 2315.50:מ"ר)מתוכ
2160קיי(סה"כתוספתשטחעיקרישל155.57:מ"ר.
שינוימרווחיבנייהמזרחיינקודתיילכיוורח'האגס:
מוצע3מ'ומותר5מ',לתוספותבנייהקביעתקוויבניי
אפסלמצללות,כיוומזרחרח'האגס.
קביעתשטחתכסיתשל.22%


הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
19/04/2012ובילקוטהפרסומי,6419התשע"ב,עמוד
,4193בתארי.21/05/2012


התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנוולבנייהמחוזהדרו,התקוה4בארשבע84100
טל' .08-6263795 :וכ במשרדי הוועדה המקומית
לתכנו ובנייה אילת ,חטיבת הנגב  1אילת  טל'08- :
 ,6367114וכל מעוניי רשאי לעיי בה בימי ובשעות
שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל,ובאתר האינטרנט
של משרד הפני. www.pnim.gov.il
מחוז:דרו,מרחבתכנומקומי:אילת
הודעהבדברביטולהודעתהפקדתתכניתמפורטת
מס'167/03/2
שהתכנית:תכניתבינויערימפורטת
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית
מס'  ,167 /03 /2שהודעה על דבר הפקדתה בהתא
לסעי 89 לחוק התכנו והבניה ,התשכ"ה ,1965 –
פורסמה בעיתוני בתארי 02/03/1980 ובילקוט

ילקוט הפרסומים  ,6499ה' בכסלו התשע"ג19.11.2012 ,

הפרסומי ,2464 התשל"ח ,עמוד  ,2493בתארי
.31/08/1978
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:אילת.
גבולותהתכנית:
כמסומבקוהכחולבתשריט
גושיוחלקות:
גושיבחלקיות.40012:
מטרתהתכנית:
הגדרתגבולותהמגרששעליונמצאביתהמלו,הסדרת
השטחהמופקעבצפוהתכנית,למטרתכביש,
הסדרת שטח החנייה ,למלו בדרו התכנית ,הוספת
קומתחדרימלווקומתבארעלגגהמבנה
הראשי הקיי והפיכת השטח במזרח התכנית משטח
ציבוריפתוחלשטחמלונאותונופש


כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,במשרדי :הועדה
המחוזית לתכנו ולבנייה מחוז הדרו ,התקוה  4באר
שבע  84100טל' ,08-6263791 :ובמשרדי הוועדה
המקומיתלתכנוובנייהאילת,חטיבתהנגב1אילתטל':
 ,08-6367114בימי ושעות שהמשרדי האמורי
פתוחי לקהל .וכ באתר האינטרנט של משרד הפני
.www.pnim.gov.il

מחוז:דרו,מרחבתכנומקומי:רהט
הודעהבדברדחייתתכניתמפורטתמס' 
259/03/17
שהתכנית:שכונה19
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה,התשכ"ה ,1965 –בדברדחיית תכניתמפורטת
מס'  259 /03 /17שהודעה על דבר הפקדתה  ובילקוט
הפרסומי ,2572 התש" ,עמוד  ,159בתארי
.25/10/1979
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 223/02/17
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:רהט.
מטרתהתכנית:
הקצאת שטח לאזור מגורי הכולל  72מגרשי לבנייה
פרטית .בנייני ציבור ,שטחי ציבוריי פתוחי דרכי
וחנויות.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי :הועדה המחוזית
בנייהמחוזהדרו,התקוה4בארשבע84100
לתכנוול 
טל' ,08-6263795 :וכ במשרדי הוועדה המקומית
לתכנוולבנייהרהט,רהט,טל',08-9914874:


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

1007

מחוז:דרו,מרחבתכנומקומי:רהט
הודעהבדברדחייתתכניתמפורטתמס' 
261/03/17
שהתכנית:שכונה22רהט
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה,התשכ"ה ,1965 –בדברדחיית תכניתמפורטת
מס'  261 /03 /17שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה
בעיתוני בתארי 25/10/1979 ובילקוט הפרסומי
,2572התש",עמוד,159בתארי.25/10/1979
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
שטחהתכנית101.150דונ
מקוהתכנית:שכונה22רהט
גושי/חלקות:
גוש45:ב.ש.
גוש47:ב.ש.
גבולותהתכנית:
כמסומבתשריטבקוכחול.
מטרתהתכנית:
הקצאת שטח לאזור מגורי הכולל  43מגרשי לבנייה
פרטית ,מבני ציבור ,שטחי ציבוריי פתוחי ,דרכי
ושטחלתכנובעתיד.


התכנית האמורה נמצאת במשרדי :הועדה המחוזית
לתכנוולבנייהמחוזהדרו,התקוה4בארשבע84100
טל' ,08-6263795 :וכ במשרדי הוועדה המקומית
לתכנוולבנייהרהט,רהטטל'.08-9914874:


כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.il
מחוז:דרו,מרחבתכנומקומי:בארשבע
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתמס' 
9/202/03/5
שהתכנית:מגוריבמגרשמס'5075רחובנתילי
מור,8שכונתרמות,בארשבע
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז הדרו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבנייה באר שבע מופקדת תכנית מפורטת מס'
9/202/03/5
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 202/03/5
שינוי 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:בארשבע,שטחהתכנית נמצאברח'נתילימור
,8שכ'רמות,בארשבע.
183135
קואורדינאטהX
575970
קואורדינאטהY
גבולותהתכנית:
כמסומבתשריטבקוכחולרצו

1008

גושיוחלקות:
גוש38247מוסדר,חלקותבשלמות,60חלקיחלקות.146
מטרתהתכנית:
הגדלת אחוזי בנייה ,הגדלת תכסית ושינוי קווי בניי
במגרשמגורי)תאשטח(מס' 5075ברח'נתילימור
,8שכ'רמות,בארשבע.
עיקריהוראותהתכנית:
•הגדלת זכויות הבנייה למטרה עיקרית מ 164מ"ר ל
267מ"ר)עד.(65%
•הגדלתזכויותבנייהלמטרתשרותמעלהמפלסהכניסה
הקובעת מ 21מ"ר ל 40מ"ר )מחס 8 מ"ר ,חנייה
מקורה20מ"ר,ממ"ד12מ"ר(.
•ביטולזכויותבנייהלעלייתגג.
•הגדלתתכסיתקרקעמרביתמ45%ל.49%
•שינויקוויבנייבהתאלבנייההקיימת.
•קביעת קווי בניי למחס נפרד מהבית ,קורות בטו ע
תמיכהומדרגותחיצוניות.
•קביעתהוראותלבנייתמחסנפרדמהבית,קורותבטו
עתמיכההמהוותחלקבלתינפרדמקונסטרוקציהשל
הביתומדרגותחיצוניות.
•קביעתתנאילמתהיתריבניה.
•קביעתהוראותלעיצובאדריכלי.


כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
ממועד

בעיתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
הדרו,התקוה4בארשבע 84100טל'.08-6263795:
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו
ולבנייה באר שבע ,בגי מנח 2 באר שבע  טל':
08-6463807


התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989

מחוז:דרו,מרחבתכנומקומי:בארשבע
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתמס' 
74/206/03/5
שהתכנית:מגוריבמגרש250ברחובפינקלשמעו
,21שכונתנווהמנח,בארשבע
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז הדרו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבנייה באר שבע מופקדת תכנית מפורטת מס'
74/206/03/5
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
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המתייחסתלתכניותהבאות:
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
שינוי 
/5במ 152/
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:באר שבע ,שטח התכנית נמצא בשכונת נווה
מנח,רח'שמעופינקל,21ב"ש
176870
קואורדינאטהX
574785
קואורדינאטהY
גבולותהתכנית:
כמסומבתשריטבקוכחולרצו
גושיוחלקות:
גוש38404מוסדר,חלקותבשלמות,33חלקיחלקות.39
מטרתהתכנית:
שינוי בזכויותבנייה ושינויקוויבנייבמגרש)תאשטח( מס'
250המיועדלאזורמגוריא'בשכ'נווהמנח,בארשבע.
עיקריהוראותהתכנית:
•הגדלתזכויות בנייהלמטרות עיקריות למגוריא'מ
45%ל.65%
• קביעת הנחיות ומגבלות בנייה עבור בריכת שחייה
פרטיתפתוחה.
• שינוי קווי בניי לבנייה קיימת ומתוכננת ,כולל קביעת
קוויבניילמצללות,בריכתשחיהומחסנפרדמהבית.
•קביעתמבנילהריסה.
•קביעתתכסיתקרקעמרבית.
•קביעתתנאילמתהיתריבניה.
•קביעתהוראותלעיצובאדריכלי.


היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 16/211/03/5
שינוי 
/5במ 63/
שינוי 
/5במ 4/63/
שינוי 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:באר שבע ,שטח התכנית נמצא בשכ' נחל בקע,
רח'פאולבחיי,21ב"ש
קואורדינאטות178350 X
קואורדינאטות570170 Y
גבולותהתכנית:
כמסומבתשריטבקוכחולרצו
גושיוחלקות:
גוש  38303מוסדר ,חלקות בשלמות  ,25 ,24חלקי
חלקות.3,1
מטרתהתכנית:
שינויי במגרש מגורי מס'  B498ברח' פאול ב חיי
21שכ'נחלבקע,ב"ש.
עיקריהוראותהתכנית:
• הגדלת זכויות בנייה למטרה עיקרית במגרש )תא
שטח(מס' B498המיועדלאזורמגוריא')חדמשפחתי
עקירמשות,(מ130ל210מ"ר.
•הגדלתשטחשרותמ 21מ"רל 33מ"ר)סככתחניה
15מ"ר,מחס6מ"רוממ"ד12מ"ר(.
•שינויבינויסטנדרטי.
•הגדלתתכסית.
•קביעתקוויבנייעבורממ"ד.
•קביעתתנאילמתהיתריבניה.
•קביעתהוראותלעיצובאדריכלי.

כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעיתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
הדרו,התקוה4בארשבע 84100טל'.08-6263795:
כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו
ולבנייה באר שבע ,בגי מנח 2 באר שבע  טל' :שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
08-6463807
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
בעתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989
הדרו,התקוה4בארשבע 84100טל'.08-6263795:

ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו
העתק
ולבנייה באר שבע ,בגי מנח 2 באר שבע  טל':
מחוז:דרו,מרחבתכנומקומי:בארשבע
08-6463807
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתמס' 
37/211/03/5
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
שהתכנית:מגוריבמגרשB 498ברחובפאולב
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
חיי,21שכונתנחלבקע,בארשבע
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989
לתכנו ולבנייה מחוז הדרו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבנייה באר שבע מופקדת תכנית מפורטת מס'
37/211/03/5
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
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מחוז:דרו,מרחבתכנומקומי:בארשבע
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתמס' 
14/212/03/5
שהתכנית:פארקהילדיבשכונתנווהמנחבאר
שבע
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז הדרו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבנייה באר שבע מופקדת תכנית מפורטת מס'
14/212/03/5
איחוד וחלוקה :איחוד וחלוקה בהסכמת כל הבעלי
בחלק מתחו התכנית )בכל תחו התכנית למעט
בתחוהדרכי.(
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 7/212/03/5
שינוי 
 10/212/03/5
שינוי 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:בארשבע,בשכונתנווהמנחבבארשבע,בצמוד
למוזיאו"עולהילדי"ומצידוהדרומי.
קואורדינטה177250 X
קואורדינטה574500 Y
גבולותהתכנית:
כמסומבתשריטבקוכחולרצו
גושיוחלקות:
גוש38174לאמוסדר,חלקיחלקות.3
גוש38130מוסדר,חלקיחלקות.46
גוש38182מוסדר,חלקיחלקות.82
מטרתהתכנית:
יצירת מסגרת תכנונית לביצוע פארק אטרקציות לילדי
בשכונתנווהמנחבארשבע.
עיקריהוראותהתכנית:
א .שינוי ייעוד קרקעי מאזור מגורי א' ,משטח לבניני
ציבור ,מדר משולבת ,משבילי להולכי רגל ומשצ"פ
לפארק/גציבורי.
ב.איחודוחלוקתתאישטחבהסכמתבעלי.
ג.קביעתהתכליותוהשימושי.
ד .קביעת זכויות ומגבלות בניה .במגרש מס'  1יקבעו
זכויות בנייה בהיק של  5%משטח המגרש לטובת
הצללות ,מתקני אטרקציות ,מבנה שומר ומזנו) גודל
המזנולאיעלהעל30מ"ר(.
ה.קביעתתנאילמתהיתריבניה.
ו.קביעתקוויבני.
ז .קביעת הנחיות לעיצוב וביצוע מתקני משחק ,נופש
ואטרקציות.
ח.קביעתהוראותלפיתוחהשטחכוללתשתיותושרותי
כגו:ביוב,ניקוז,מיוכד'.


כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
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מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
הדרו,התקוה4בארשבע 84100טל'.08-6263795:
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו
ולבנייה באר שבע ,בגי מנח 2 באר שבע  טל':
08-6463807


התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989
מחוז:דרו,מרחבתכנומקומי:בארשבע
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתמס' 
205/102/02/5
שהתכנית:מגוריבמגרש51רח'דנציגר42שכ'
נאותלו
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה  ,1965 –בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתמס'205/102/02/5
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 178/102/02/5
שינוי 
 81/102/02/5
שינוי 
 165/102/02/5
שינוי 
/5מק 2016/
שינוי 
/5מק 2012/
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:בארשבערחוב:דנציגריצחק.42
קוטג'יטורייבשכונתנאותלו,רח'דנציגר42
גבולותהתכנית:
כמסומבתשריטבקוכחולרצו
גושיוחלקות:
גוש38398:מוסדר,חלקותבמלוא.21:
גוש38398:מוסדר,חלקיחלקות.47:
קואורדינטהX: 177200
קואורדינטהY: 572700
מטרתהתכנית:
תוספת בנייה במגרש מגורי מס'  51ברח' דנציגר ,42
שכונהנאותלו–בארשבע
עיקריהוראותהתכנית:
 .1תוספת בנייה עבור שטח עיקרי ע"י  סגירת מרפסת
בקומת קרקע בחזית קדמית ,כ 16מ"ר ,המהווה
כתוספת סטנדרטית עבור כל הבתי במגרש  ,סגירת
חללמעלבכניסההאחורית,כ 4מ"רובקומהא'סגירת
מרפסתבחזיתהאחורית,כ25.4מ"ר,סה"כ45.4מ"ר.
.2קביעתהנחיותומגבלותבניה.
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.3קביעתתנאילמתהיתרבניה.
.4קביעתהנחיותלעיצובאדריכלי.
.5שינויתכסיתמרביתמ 138מ"רל 160 מ"ר)כולל
30מ"רלחניהמקורה(


הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
17/05/2012ובילקוטהפרסומי,6431התשע"ב,עמוד
,4707בתארי.14/06/2012


הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
09/02/2012ובילקוטהפרסומי,6250התשע"א,עמוד
,4802בתארי.14/06/2011


התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנוולבנייהמחוזהדרו,התקוה4בארשבע84100
טל' .08-6263795 :וכ במשרדי הוועדה המקומית
לתכנוולבנייהבארשבע,בגימנח 2בארשבעטל':
,08-6463807וכלמעוניירשאילעייבהבימיובשעות
שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל,ובאתר האינטרנט
של משרד הפני. www.pnim.gov.il

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנוולבנייהמחוזהדרו,התקוה4בארשבע84100
טל' .08-6263795 :וכ במשרדי הוועדה המקומית
לתכנוולבנייהבארשבע,בגימנח 2בארשבעטל':
,08-6463807וכלמעוניירשאילעייבהבימיובשעות
מחוז:דרו,מרחבתכנומקומי:בארשבע
שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל,ובאתר האינטרנט
הודעהבדבראישורתכניתמפורטתברמהמפורטת
של משרד הפני. www.pnim.gov.il
מס'5/220/03/5

שהתכנית:מגוריבמגרשמס'299ברחובהעיט
מחוז:דרו,מרחבתכנומקומי:בארשבע
,72נווהזאבפלח7
הודעהבדבראישורתכניתמפורטתמס' 
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
4/218/03/5
והבניה,התשכ"ה,1965 –בדבראישורתכניתמפורטת

6
נווהזאבפלח
61
שהתכנית:רחובאורותישראל
ברמהמפורטתמס'5/220/03/5


נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה,התשכ"ה,1965 –בדבראישורתכניתמפורטת
מס'4/218/03/5
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
/5במ 206/
שינוי 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:בארשבערחוב:נווהזאב.
מגרשברח'אורותישראל,61שכ'נווהזאבפלח,6באר
שבע.
גבולותהתכנית:
כמסומבתשריטבקוכחולרצו.
גושיוחלקות:
גוש38193:מוסדר,חלקותבמלוא.34:
גוש38193:מוסדר,חלקיחלקות.151:
קואורדינטהX: 177425
קואורדינטהY: 571725
מטרתהתכנית:
שינויי בהנחיות ומגבלות בנייה במגרש/תא שטח
למגורימס'3051ברח'אורותישראל,61בארשבע
עיקריהוראותהתכנית:
 .1תוספת בנייה בקומת קרקע בקומה א' תו הגדלת
זכויות בנייה למטרה עיקרית מ 175.0 מ"ר ל230.0 
מ"ר.
.2הגדלתזכויותבנייהמתחתלכניסההקובעתמ75.0
מ"רל120.0מ"ר.
.3שינויקוויבניי.
.4הגדלתתכסיתמרביתמ41%ל.47%
.5קביעתהנחיותלבינויועיצובאדריכליי.
.6קביעתתנאילמתהיתריבניה.

ילקוט הפרסומים  ,6499ה' בכסלו התשע"ג19.11.2012 ,

איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
/5במ 198/
שינוי 
/5מק 2404/
שינוי 
/5מק 2379/
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:בארשבערחוב :עיט,72רחעיט 72שכונתנווה
זאב,פלח7
גבולותהתכנית:
כמסומבתשריטבקוכחולרצו
גושיוחלקות:
גוש38269:מוסדר,חלקותבמלוא.151:
גוש38269:מוסדר,חלקיחלקות.167:
קואורדינטהX: 177500
קואורדינטהY: 570675
מטרתהתכנית:
תוספת זכויות בנייה ושינוי קו בניי במגרש  299בשכ'
נווהזאבפלח7בארשבע.
עיקריהוראותהתכנית:
.1תוספתזכויותבנייהעיקריבהיק30מ''רלסה''כ
230מ''ר17+מ"רשטחישירותלסה"כהיק52מ"ר
עבורשתימקומותחנייהמקורות,מחסוממ"דמוגדל
לפיתקנותפיקודהעור75+מ"רשטחשרותתת
קרקעי.
.2שינוייבקויהבנייעבורמבנהמגוריועבורקורות
מבטועתמיכההמהוויחלקבלתינפרד
מהקונסטרוקציהוהעיצובהאדריכלישלהבית.
.3הגדלתתכסיתמרביתמ185ל230מ''ר.
.4קביעתתנאילמתהיתריבנייה.
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
31/05/2012ובילקוטהפרסומי,6447התשע"ב,עמוד
,5384בתארי.19/07/2012


הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
09/05/2012ובילקוטהפרסומי,6419התשע"ב,עמוד
,4199בתארי.21/05/2012
 



התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנוולבנייהמחוזהדרו,התקוה4בארשבע84100
לתכנוולבנייהמחוזהדרו,התקוה4בארשבע84100
טל' .08-6263795 :וכ במשרדי הוועדה המקומית
טל' .08-6263795 :וכ במשרדי הוועדה המקומית
לתכנוולבנייהבארשבע,בגימנח 2בארשבעטל' :לתכנוולבנייהדימונה,שדהנשיא 1דימונה 8600טל':
,08-6563182וכלמעוניירשאילעייבהבימיובשעות
,08-6463807וכלמעוניירשאילעייבהבימיובשעות
שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל,ובאתר האינטרנט
שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל,ובאתר האינטרנט
של משרד הפני. www.pnim.gov.il
של משרד הפני.www.pnim.gov.il 

מחוז:דרו,מרחבתכנומקומי:בארטוביה
מחוז:דרו,מרחבתכנומקומי:דימונה
הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמס' 
הודעהבדבראישורתכניתמפורטתמס' 
7/137/03/8
74/102/03/25
שהתכנית:קיבוחצוראזורתעשיה
שהתכנית:יצירת18מגרשימגורי,שכ'שבעת
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
המיני,דימונה
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
נמסרתבזההודעה,בהתאלסעי117לחוקהתכנו
לתכנו ולבנייה מחוז הדרו ובמשרדי הועדה המקומית
והבניה,התשכ"ה,1965–בדבראישורתכניתמפורטת
לתכנו ולבנייה באר טוביה מופקדת תכנית מתאר
מס'74/102/03/25
מקומיתמס'7/137/03/8
איחודוחלוקה:איחודו/אוחלוקהללאהסכמתכל
איחוד וחלוקה :איחודו/אוחלוקהבהסכמת כלהבעלי
הבעליבכלתחוהתכנית/בחלקמתחוהתכנית
בכלתחוהתכנית
היתריבנייהוהרשאות:תכניתשמכוחהניתלהוציא
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
שינוי 
 41/102/03/25
זמ 3/598/
שינוי 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
 6/137/03/8
כפיפות 
יישוב:דימונהרחוב:השקד,רחוב:ההדס.
שטחהתכניתנמצאבשכ'שבעתהמיני,דימונה
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
גבולותהתכנית:
יישוב:קיבוחצור
כמסומבתשריטבקוכחולרצו

קואורדינטה173550 X
גושיוחלקות:
קואורדינטה631700 Y
מוסדר:
גבולותהתכנית:
גוש39506:מוסדר,חלקיחלקות.108:
כמסומבתשריטבקוכחולרצו
גוש 39507:מוסדר,חלקותבמלוא151,83  80,78:
גושיוחלקות:
.155
גוש559לאמוסדר,חלקיחלקות.42,41
גוש 39507 :מוסדר ,חלקי חלקות,79 ,77  76 ,74 :
גוש2757לאמוסדר,חלקיחלקות.10
.164,160,156,149148,87,84
קואורדינטהX: 202745
מטרתהתכנית:
קואורדינטהY: 552560
הקמתאזורתעשייהחדשבתחוקיבוחצור.
מגרשי146:בהתאלתכנית41/102/03/25
עיקריהוראותהתכנית:
מטרתהתכנית:
 .1שינוי ייעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה ,לשצ"פ
יצירתמסגרתתכנוניתלהקמת16מגרשימגוריבשכ'
ולדר.
שבעתהמיני,ברח'ההדס,דימונה.
.2קביעתזכויותבניה.
עיקריהוראותהתכנית:
.3קביעתתנאילמתהיתריבניה.
•שינויייעודקרקעמשצ"פלאזורמגוריא'ודרמשולבת.
.4קביעתשלביביצוע.
•שינויייעודקרקעשלחלקמשטחלבנייניציבורלשצ"פ.
כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
•קביעתשימושי,זכויותוהוראותבנייהלאזורמגורי
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
א',מבניומוסדותציבור,שצ"פ.
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
•קביעתשימושילדרמשולבת.
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
•קביעתקוויבני.
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
•קביעתתנאילמתהיתריבניה.
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
•קביעתהוראותלעיצובאדריכלי.
בעתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
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ילקוט הפרסומים  ,6499ה' בכסלו התשע"ג19.11.2012 ,

הדרו,התקוה4בארשבע 84100טל'.08-6263795:
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו
ולבנייהבארטוביה,בארטוביהטל'08-8503404:

מחוז:דרו,מרחבתכנומקומי:שמעוני
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתמס' 
8/138/03/7
שהתכנית:חוותלולימושבפעמיתש''ז



התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989
מחוז:דרו,מרחבתכנומקומי:ערבהתיכונה
הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתמס' 
310/02/30
שהתכנית:ספא''ערבהבצלההר''
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה  ,1965 –בדבר אישור תכנית מתאר
מקומיתמס'310/02/30
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 178/03/30
כפיפות 
תממ/14/4/א 
אישורע"פתמ"מ 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ.:
שטחהתכניתנמצאמערביתלדרלאילת)דרמס'(90
סמולמושבפאר.
גבולותהתכנית:
כמסומבתשריטבקוכחולרצו
גושיוחלקות:
גוש39083:לאמוסדר,חלקיחלקות.1:
קואורדינטהX: 215785
קואורדינטהY: 474550
מטרתהתכנית:
יצירת מסגרת תכנונית לאטרקציה תיירותית הכוללת
אתר ספא במגרש הנמצא מערבית לדר לאילת )דר
מס'(90סמולדרהגישהלמושבפאר.
עיקריהוראותהתכנית:
•הגדרתשטחלאטרקציהתיירותית.
• קביעת שימושי זכויות והוראות בניה ,וקווי בניי
לאטרקציהתיירותית.
•קביעתתנאילמתהיתריבניה.


הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
10/02/2012ובילקוטהפרסומי,6390התשע"ב,עמוד
,3088בתארי.13/03/2012


התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנוולבנייהמחוזהדרו,התקוה4בארשבע84100
טל' .08-6263795 :וכ במשרדי הוועדה המקומית
לתכנוולבנייהערבהתיכונה,ספירספיר,וכלמעוניי
רשאי לעיי בה בימי ובשעות שהמשרדי האמורי
פתוחי לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפני
.www.pnim.gov.il

ילקוט הפרסומים  ,6499ה' בכסלו התשע"ג19.11.2012 ,

נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז הדרו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבנייה שמעוני מופקדת תכנית מפורטת מס' 
8/138/03/7
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 138/03/7
שינוי 
תממ 14/4/
כפיפות 
 4/138/03/7
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:פעמי תש"ז ,מדרו למושב פעמי תש"ז ,בתחו
מועצהאזורית:מרחבי
קואורדינטה171100 X
קואורדינטה593550 Y
גבולותהתכנית:
כמסומבתשריטבקוכחולרצו
גושיוחלקות:
גוש100239/1מוסדר,חלקיחלקות.88,5
מטרתהתכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת חוות לולי בקרקע
חקלאיתבחלקותב'במשבצתמושבפעמיתש"ז.
עיקריהוראותהתכנית:
 .1קביעת תא שטח להקמת חוות לולי ודר גישה
חקלאיתעזיקתהנאהלמעבררכב.
 .2קביעת שימושי ,הנחיות ומגבלות בנייה בקרקע
חקלאית.
.3קביעתתנאילמתהתריבנייה.


כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
הדרו,התקוה4בארשבע 84100טל'.08-6263795:
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו
ולבנייהשמעוני,שדרותטל'08-6899696:


התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989
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מחוז:דרו,מרחבתכנומקומי:שמעוני
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתמס' 
3/297/03/7
שהתכנית:הגדלתזכויותבנייהבכסייפה
שכונה13מגרש111
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז הדרו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנוולבנייהשמעונימופקדתתכניתמפורטתמס' /7
3/297/03
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 2/248/02/7
שינוי 
 297/03/7
שינוי 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:כסייפה,שכונה13מגרש111
קואורדינטה205975 X
קואורדינטה572025 Y
גבולותהתכנית:
כמסומבתשריטבקוכחולרצו
גושיוחלקות:
גוש100073לאמוסדר.
גוש,400052מוסדר,חלקיחלקות.1
מטרתהתכנית:
1הגדלתזכויותבנייהושינויקוויבניי
 2הגדלת מס' יח"ד למגורי ל  6במגרש מס' 111
שכונה13כסייפה
עיקריהוראותהתכנית:
 1קביעתשטחיהבנייההמרבייבמגרשלאזורמגורי
)מגרש מס'  (111ל 1000מ"ר מתוכ 850 מ"ר
המהווישטחיעיקריי.
2קביעת6יח"דבמגרש.
 3קביעת התכליות והשימושי המותרי וקביעת
הנחיותבינויועיצובאדריכלי
4קביעתתנאילמתהיתריבנייה
5קביעתקוויהבניי.


כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעיתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
הדרו,התקוה4בארשבע 84100טל'.08-6263795:
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו
ולבנייהשמעוני,שדרותטל'08-6899696:


1014

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989
מחוז:דרו,מרחבתכנומקומי:שמעוני
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתמס' 
6/324/03/7
שהתכנית:שינויבזכויותומגבלותבנייה
כסייפהשכונה42מגרש171
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז הדרו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבנייה שמעוני מופקדת תכנית מפורטת מס' 
6/324/03/7
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 2/248/02/7
שינוי 
 324/03/7
שינוי 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:כסייפה,שכונה42מגרש171כסייפה
קואורדינטה209225 X
קואורדינטה572125 Y
גבולותהתכנית:
כמסומבתשריטבקוכחולרצו
גושיוחלקות:
גוש100076לאמוסדר,חלקיחלקות.1
מטרתהתכנית:
1הגדלתזכויותבנייהושינוייקוויבניי
2הגדלתמס'יח"דמ2יח"דל6יח"דלמגרש
עיקריהוראותהתכנית:
 1קביעתשטחיהבנייההמרבייבמגרשלאזורמגורי
)מגרש מס'  (171ל 1000מ"ר מתוכ 880 מ"ר
המהווישטחיעיקרייו120מ"רשטחישירות.
3תוספת4יח"דמ2יח"דל6יח"ד
 4קביעת התכליות והשימושי המותרי וקביעת
הנחיותבינויועיצובאדריכלי
5קביעתהתנאילמתהיתריבנייה
6שינויקוויבניי


כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
הדרו,התקוה4בארשבע 84100טל'.08-6263795:

ילקוט הפרסומים  ,6499ה' בכסלו התשע"ג19.11.2012 ,

העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו
ולבנייהשמעוני,שדרותטל'08-6899696:


התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989
מחוז:דרו,מרחבתכנומקומי:שמעוני
הודעהבדבראישורתכניתמפורטתמס' 
31/311/03/7
שהתכנית:הגדלתזכויותבנייהבמגרש19שכונה
מס'2א'ערערהבנגב
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה,התשכ"ה,1965 –בדבראישורתכניתמפורטת
מס'31/311/03/7
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 3/310/02/7
שינוי 
 3/311/03/7
שינוי 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:ערערהבנגב,שכונה2אערערהבנגב
גבולותהתכנית:
כמסומבתשריטבקוכחולרצו
גושיוחלקות:
גוש100084:לאמוסדר,חלקותבמלוא.7:
קואורדינטהX: 203675
קואורדינטהY: 563850
מגרשי:
19בהתאלתכנית3/311/03/7
מטרתהתכנית:
הגדלת אחוזי הבנייה ושינוי קו בניי במגרש , 19שכונה
2א,ערערהבנגב.
עיקריהוראותהתכנית:
 1הגדלת אחוזי בנייה במגרש  ,19שכ' 2א ,ערערה
בנגב ל  995מ"ר מתוכ 820 מ"ר המהווי שטחי
עיקריי.
 2שינוי קו בניי אחורי מ  10מ' ל  3מ' ,ושינוי קו בניי
קדמימ5מ'ל4מ'כמפורטבתשריט.
 3קביעת התכליות והשימושי וקביעת הנחיות בינוי
ועיצובאדריכלי
4קביעתהתנאילמתהיתריבנייה


הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
29/06/2012ובילקוטהפרסומי,6458התשע"ב,עמוד
,5761בתארי.09/08/2012


התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנוולבנייהמחוזהדרו,התקוה4בארשבע84100
טל' .08-6263795 :וכ במשרדי הוועדה המקומית
לתכנו ולבנייהשמעוני,שדרותטל',08-6899696 :

ילקוט הפרסומים  ,6499ה' בכסלו התשע"ג19.11.2012 ,

וכל מעוניי רשאי לעיי בה בימי ובשעות שהמשרדי
האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד
הפני. www.pnim.gov.il


מחוז:דרו,מרחבתכנומקומי:שקמי
הודעהבדברהפקדתתכניתמפורטתמס' 
4/108/03/6

שהתכנית:גלאוהרחבתאזורמבנימשק
נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 89 לחוק התכנו
והבניה ,התשכ"ה– ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה מחוז הדרו ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנו ולבנייה שקמי מופקדת תכנית מפורטת מס' /6
4/108/03
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 2/108/03/6
שינוי 
 251/02/6
שינוי 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
יישוב:קיבוגלאו,בתחומועצהאזוריתיואב
קואורדינטהX 185900
קואורדינטהY 615400
גבולותהתכנית:
כמסומבתשריטבקוכחולרצו
גושיוחלקות:
גוש34070:מוסדר,חלקיחלקות.1:
גוש34071:מוסדר,חלקיחלקות.4:
מטרתהתכנית:
הרחבתאזורמבנימשק.
עיקריהוראותהתכנית:
שינויייעודמ"קרקעחקלאית"ל"מבנימשק".


כל מעוניי רשאי לעיי בתכנית ,בימי ובשעות
שהמשרדי האמורי פתוחי לקהל ,וכ באתר
האינטרנט של משרד הפני. www.pnim.gov.ilכל
מעוניי בקרקע ,בבני או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
אתעצמונפגעעלידיהתכנית,וככלהזכאילכעלפי
סעי 100 לחוק ,רשאי להגיש התנגדות בתו 60 ימי
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בי הפרסומי
בעתוני,למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוולבנייהמחוז
הדרו,התקוה4בארשבע 84100טל'.08-6263795:
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנו
ולבנייהשקמי,טל'08-8500705:


התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו אלא א כ
הוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלוויתצהירהמאמתאת
העובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנותהתכנו
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר
וסדריעבודתו(,תשמ"ט.1989
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

מחוז:דרו,מרחבתכנומקומי:תמר
הודעהבדבראישורתכניתמפורטתמס' 
298/03/10
שהתכנית:אתרלכרייתחולבמישוררותצפו
שינויבזכויותבניה

י .קורי השקעות בע"מ

נמסרת בזה הודעה ,בהתא לסעי 117 לחוק התכנו
והבניה,התשכ"ה,1965 –בדבראישורתכניתמפורטת
מס'298/03/10
איחודוחלוקה:ללאאיחודוחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה נית להוציא
היתריאוהרשאות
המתייחסתלתכניותהבאות:
מספרהתכנית 
סוגהיחס 
 43/100/02/10
שינוי 
תממ 14/4/
כפיפות 
השטחיהכלוליבתכניתומקומ:
מישוררות
גבולותהתכנית:
כמסומבתשריטבקוכחולרצו
גושיוחלקות:
גוש100112:מוסדר,חלקיחלקות.5:
גוש100113:מוסדר,חלקיחלקות.2:
קואורדינטהX: 215000
קואורדינטהY: 552500
מטרתהתכנית:
הוספתזכויותבנייהלמאזניגשר,למבנימשרדיניידי
ולמתקלניפויחול.
עיקריהוראותהתכנית:
התכנית מייעדרת שטחי ומכינה מסגרת תכנונית
למטרותאלה:
.1כרייתחול.
.2דרגישהלאזורהכרייה.
.3הוספתזכויותבנייה.


הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוני בתארי
17/05/2012ובילקוטהפרסומי,6431התשע"ב,עמוד
,4719בתארי.14/06/2012


התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנוולבנייהמחוזהדרו,התקוה4בארשבע84100
טל' .08-6263795 :וכ במשרדי הוועדה המקומית
לתכנו ולבנייה תמר ,נוה זהר ,טל' ,08-6688841 :וכל
מעוניי רשאי לעיי בה בימי ובשעות שהמשרדי
האמורי פתוחי לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד
הפני. www.pnim.gov.il

אביהלר
יו"רהועדהלדיורלאומי
מחוזדרו
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(ח"פ )51-422426-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,20.12.2012בשעה  ,10.00במשרדי המפרק,
רח' רש"י  ,6רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
משה אוהד ,עו"ד ,מפרק

שמעון בן גיגי נכסים בע"מ
(ח"פ )51-330545-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.12.2012בשעה  ,16.00במשרדי טיקטין-אבן,
חברת עורכי דין ,רח' הבנקים  ,8חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יואב אבן ,עו"ד ,מפרק

תפנטולס בע"מ
(ח"פ )51-330691-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.12.2012בשעה  ,15.30במשרדי טיקטין-אבן,
חברת עורכי דין ,רח' הבנקים  ,8חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יואב אבן ,עו"ד ,מפרק

סטורוויז בע"מ*
(ח"פ )51-356335-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,24.12.2012בשעה  ,11.00ברח' דרך אם המושבות
 ,94פתח תקוה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נמרוד בשן ,מפרק
הערה :הודעה זו מבטלת את ההודעה שפורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6481עמ' .244

ילקוט הפרסומים  ,6499ה' בכסלו התשע"ג19.11.2012 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

