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הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965

הודעות מאת הוועדות המחוזיות 

מחוז תל אביב

מחוז: תל אביב, מרחב תכנון מקומי: חולון

הודעה בדבר הכנת תכנית מס': 505-0661785
 שם התכנית: ח/ 635, מערב רחוב סוקולוב, 

הודעה לפי 77 ו–78 לחוק
התכנון  לחוק   77+78 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר הכנת תכנית מפורטת והגבלת 

הוצאת היתרי בנייה מס' 505-0661785. 

תחום התכנית:
רחוב  ועד  במערב  הנשיאים  מצומת  סוקולוב,  רחוב  מערב 
קראוזה במזרח. בין רחוב קלישר-פרוג בצפון, לרחוב שפרינצק 

- לילינבלום בדרום.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 7166 חלקות במלואן: 43, 44, 45, 46, 69, 97, 99, 100, 105, 
 ,209 ,207 ,206 ,205 ,204 ,203 ,202 ,201 ,200 ,199 ,198 ,128 ,127

.280 ,278 ,276 ,274 ,232
גוש: 7166 חלקי חלקות: 7, 210, 238, 260.

גוש: 7168 חלקות במלואן: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 
 ,127 ,126 ,125 ,124 ,123 ,121 ,120 ,119 ,118 ,76 ,59 ,58 ,57 ,56
 ,178 ,175 ,174 ,173 ,172 ,171 ,154 ,153 ,152 ,151 ,130 ,129 ,128

.197 ,192 ,180 ,179
גוש: 7168 חלקי חלקות: 149.

גוש: 7170 חלקות במלואן: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 
 ,107 ,106 ,105 ,104 ,103 ,102 ,101 ,100 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19
 ,120 ,119 ,118 ,117 ,116 ,115 ,114 ,113 ,112 ,111 ,110 ,109 ,108

.249 ,238 ,173 ,121
גוש: 7170 חלקי חלקות: 171, 172, 248.

גוש: 7172 חלקות במלואן: 99, 100, 128, 129, 130, 131, 212, 213, 
 ,226 ,225 ,224 ,223 ,222 ,221 ,220 ,219 ,218 ,217 ,216 ,215 ,214

.229 ,228 ,227
גוש: 7172 חלקי חלקות: 206.

השינויים המוצעים:
הכנת תכנית למתחם לפי סעיף 77 לחוק ומטרותיה:  א. 

שיקום המע"ר הוותיק של העיר באמצעות מתן כלים   .1
הסדרת  הציבורי,  במרחב  טיפול  המבנים,  לחידוש 

מערך התנועה והתשתיות. 
התחדשות  הבטחת  לצורך  תכנון  למתחמי  חלוקה   .2
והבטחת  ציבור  לשטחי  מענה  תכלול  אשר  איכותית 

גישה למגרשים הפרטיים.
התאמת התכנון לסביבה מוטת תחבורה ציבורית )רק"ל(.   .3
לחוק   78 סעיף  לפי  בנייה  היתרי  להוצאת  תנאים  לקובע  ב. 

כדלקמן: 
לא תותר הוצאת היתרים עבור:   .1

תוספת שטחי בנייה מכוח תמא/ 38.   )1
מכח  מחדש  ובנייה  הריסה  או  בנייה  תוספת   )2

תב"עות מאושרות.

תותר הוצאת היתרים עבור:   .2
חיזוק מבנים קיימים ללא תוספת בנייה.   )1

ובתנאי  ובטיחות  נגישות  לעניין  לרבות  שינויים   )2
שלא יהוו תוספת בנייה. 

מבני ציבור.  )3
יחולו על בקשות להיתר  זו לא  התנאים לפי הודעה   .3
היתרים  ועל   1/12/2018 ליום  עד  לאשרן  שהוחלט 

מכוח תתל/ 71 /א.
תוקף התנאים:  ג. 

 שנה, או עד למועד הפקדת תכנית למתחם, המוקדם מביניהם. 

דניאלה פוסק  
יושבת ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב  

מחוז חיפה

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: גלילית מחוז חיפה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':304-0495671

שם התכנית: שמורת טבע ים ראש כרמל
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מקומית 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  חיפה  מחוז   מחוזית 

304-0495671 גרסת התכנית: הוראות - 25 תשריט - 20
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

תמא/ 13/ 3/ ים - תיכון כפיפות 
תמא/ 37/ א/ 2/ 4 כפיפות 

תממ/ 6 כפיפות 
תמא/ 37 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
במזרח - מפרץ חיפה ושמורת הטבע הימית שקמונה.

עד  המגיע  כרמל,  ראש  של  המערבי  המתלול  קצה   - במערב 
לעומק של כ- 370 מ'.

בצפון - גבולו הצפוני של בית הגידול העמוק של ראש הכרמל 
- מדרגת חיל הים ומדרגת התשבי.

בדרום - משמורת הטבע הימית שקמונה ועד לעומק של כ- 50 
מ' מתחת לפני הים.

X: 192116 קואורדינטה
Y: 750950 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 60030 חלקי חלקות: 1.

גוש: 60031 חלקי חלקות: 1.

גוש: 60032 חלקי חלקות: 1.
גוש: 60035 חלקי חלקות: 1, 2, 3.
גוש: 60036 חלקי חלקות: 1, 2, 3.
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מטרת התכנית:
לייעד שטח לשמורת טבע ימית לצורך שימור מערכות אקולוגיות 
ייחודיות, מגוון מינים ומגוון ביולוגי, בתי גידול, החי, הצומח 
והדומם בתחום התכנית, תוך התייחסות לתאי השטח, הערכים 
והשימושים בהם ובהתאם ל"חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, 

אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח-1998.

עיקרי הוראות התכנית: 
1. קביעת הגבולות של שמורת הטבע.

2. קביעת הוראות לשימור החי הצומח והדומם בתחום התכנית.
3. קביעת הוראות לשימושים המותרים בתחום התכנית.

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

מקומית מחוזית מחוז חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חיפה

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
304-0440859

שם התכנית:חפ/2406א - מסחר תעסוקה ותיירות 
ברח' עפרון.

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

304-0440859, גרסת התכנית: הוראות - 33 תשריט - 22
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

חפ/ 421 החלפה 
304-0350298 החלפה 

חפ/ מק/ 1400/ יב/ 1 החלפה 
חפ/ 1400/ יב/ 3 החלפה 

חפ/ 363 החלפה 
חפ/ 1400/ שש החלפה 

חפ/ מק/ 1400/ פמ כפיפות 
תמא/ 15 כפיפות 

תמא/ 12/ 1 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

חפ/ מק/ 1400/ תט כפיפות 
תמא/ 13/ 3/ ים - תיכון כפיפות 

חפ/ 1400/ יב כפיפות 
תמא/ 35/ 1 כפיפות 

תממ/ 6 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: חיפה רחוב: ד"ר עפרון 9.

בשכונת בת גלים בסמוך לבית חולים רמב"ם

גושים וחלקות: 
מוסדר:

גוש: 11696 חלקי חלקות: 11.

גוש: 11750 חלקי חלקות: 14.

גושים ישנים:
גוש נוכחי: 11750 - 10820.

X: 198783 קואורדינטה
Y: 748661 קואורדינטה

מגרשים:
101 - 102 בהתאם לתכנית 304-0350298

מטרת התכנית:
הריסת מבנה קיים והקמת מבנה חדש שישמש למלון, משרדים 

ומסחר.

עיקרי הוראות התכנית: 
א. שינוי ייעוד הקרקע ממגורים ב' למסחר תעסוקה ותיירות.

ב. הגדלת זכויות הבנייה.
ג. שינוי בקווי בניין.

ד. תוספת קומות.
ה. תוספת שימוש לחניה ציבורית בתחום תא השטח.

ו. קביעת הוראות בנייה, חניה ופיתוח.
ז. קביעת עצים לעקירה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,9926 עמוד  התשעח,   ,7884 הפרסומים  ובילקוט   20/07/2018

בתאריך 19/07/2018

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   33095 חיפה   15 הפלי"ם  שד  חיפה,  מחוז   ולבנייה 
04-8633455. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה חיפה, 
ביאליק 3 חיפה טלפון:04-8356807, וכל המעוניין רשאי לעיין 
לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה 

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

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חוף הכרמל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
303-0646372

שם התכנית: בריכת עופר
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
חוף  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  חיפה  מחוז 
הכרמל מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 303-0646372 גרסת 

התכנית: הוראות - 8 תשריט - 3
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס  

ג/ 400 שינוי  
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות  

תמא/ 35/ 1 כפיפות  
תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות  
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תכנית שהוחלט על הפקדתה לפני יום תחילתה של תכנית זו, 
אף אם  לפי העניין,  להפקידה,  או  תכנון לאשרה  מוסד  רשאי 
נוסף  דיון  בה  שקיים  ובלבד  זו,  תכנית  הוראות  תואמת  אינה 

ונימק את החלטתו. 
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס  
חפ/ 229/ ה על שינוייה שינוי/כפיפות 

חפ/ 1400/ גב כפיפות  
חפ/ 229  ביטול חלקי 
חפ/ 222 שינוי/כפיפות 
חפ/ 803 ביטול  

תמ"א 3/13/א כפיפות  
תמ"א/ 13 שינוי 3 כפיפות  

תמ"א/ 15  כפיפות  
תמ"א/ 21  כפיפות  
תמ"א/ 29  כפיפות  

תמ"א 34/ב על שינוייה כפיפות  
חפ/ 1400/ שש כפיפות  
תמ"א/ 10/א/4 כפיפות  

תמ"א/ 3 כפיפות  
תמ"א/ 13 כפיפות  

תמ"א/ 13/ 7 כפיפות  
תמ"א/ 8 כפיפות  

תמ"א/ 37/ב כפיפות  
תמ"א/ 37/ב/3 כפיפות  
תמ"א/ 37/ב/4 כפיפות  
תמ"א/ 37/ב/7 כפיפות  

תמ"א/ 22 כפיפות  
תמ"א/ 35 / 1 כפיפות  

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: חיפה 

מרחב תכנון מקומי: חיפה
תיאור המקום: התכנית חלה על כל תחום מרחב התכנון חיפה. 
מרחבי תכנון גובלים: קריות, קריית אתא, זבולון, מורדות כרמל, 

גלילי-מקומי מחוזי.

גושים הכלולים בתחום התכנית:
גושים בחלקם )מוסדר(:

 ,11165 ,10820 ,10729 ,10728 ,10726 ,10688 ,10686 ,10444 ,10428
 ,11382 ,11359 ,11222 ,11221 ,11217 ,11210 ,11209 ,11205 11203-
 ,11600 ,11590 11588- ,11583 ,11570 ,11567 ,11563 ,11561 ,11545
 ,11666 ,11627 ,11621 ,11620 ,11618 ,11612 ,11611 ,11608 11606-
 ,12271 ,12269 ,12267 ,12265 ,12253 ,11892 ,11882 ,11881 ,11674

.60193 ,12693 ,12579 ,12294

גושים במלואם )מוסדר(:
 ,10756  ,10753  ,10751  10732-  ,10730  ,10685  10680-  ,10427
 10806-  ,10804  10800-  ,10798  10773-  ,10770  10759-  ,10757
 ,10842  10839-  ,10830  10825-  ,10822  ,10819  10814-  ,10808
 ,10882 ,10881 ,10878 10873- ,10871 ,10870 ,10864 ,10846 ,10845
 ,11115  11112-  ,10930  10928-  ,10926  10895-  ,10893  10884-
 ,11223  ,11215  11211-  ,11202  11200-  ,11198  ,11196  11187-
 ,11539 ,11363 ,11362 ,11274 ,11273 ,11270 ,11251 ,11250 ,11238
 ,11576  11571-  ,11569  ,11568  ,11566  ,11565  ,11549  11547-
 11623-  ,11610  ,11605  11601-  ,11587  11584-  ,11582  11578-
 11676-  ,11673  11668-  ,11665  ,11664  ,11662  11630-  ,11625
 ,11729  11726-  ,11720  11718-  ,11713  ,11685-11698  ,11683

תמא/ 34/ ב/ 6 כפיפות  
תמא/ 22 אישור ע"פ תמ"א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: עפר, מזרחית למושב עפר

X: 199405 קואורדינטה
Y: 725423 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 11796 חלקי חלקות: 17, 18.
גוש: 12015 חלקי חלקות: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 29.

גוש: 12016 חלקי חלקות: 4, 5.

מטרת התכנית:
הקצאת שטח עבור מתקן הנדסי - בריכה קיימת של "מקורות" 
- וקביעת זיקת הנאה למעבר ברכב בקרקע חקלאית על מנת 

לאפשר גישה למתקן.

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת שטחים ליעודים השונים. א.  

הקצאת שטח למתקן הנדסי. ב.  
קביעת זיקת הנאה למעבר ברכב בקרקע חקלאית על מנת  ג.  

לאפשר גישה למתקן.
קביעת הוראות למתן היתרי בנייה בתחום התכנית. ד.  

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

הכרמל, עין כרמל 30860 טלפון:04-8136213

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חיפה

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
חפ/ 2000

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

חפ/ 2000. 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  לא  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  התרי 
היתרים או הרשאות.

כל התכניות שאושרו ונכנסו לתוקף לפני פרסום אישורה של 
תכנית זו, כולל תכניות שאושרו ממועד הפקדתה של תכנית זו 
)להלן תכנית מאושרת קודמת(, ימשיכו לעמוד בתוקפן, לרבות 
הוצאת היתרים מכוחן, למעט השינויים המפורטים בהוראות 

התכנית.

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2019-000202, התקבל ב - 05/03/2019
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קביעת הנחיות בדבר גובה בנייה באזורי העיר השונים.  .8
העירוני  בפיתוח  התומך  באופן  התחבורה,  מערך  פיתוח   .9
ופיתוח  הציבורית  לתחבורה  העדפה  מתן  בנוף.  ומשתלב 

מערך דרכים לתנועת הולכי רגל ושבילי אופניים.

עיקרי הוראות התכנית:
)אזורי התערבות(  תכנון  הוגדרו מתחמי  בתכנית המתאר   .1
בהם קיימת מורכבות תכנונית ופיתוחם צפוי להקרין על 

פיתוח העיר ולאפשר יצירת מנוף לשינוי מהותי בחיפה: 
קריית חיים, בחלוקה לתת-מתחמים:  .1

1.1 קריית החוף ושדרות דגניה
1.2 שדרות טרומן

1.3 אזור אצטדיון קריית חיים
1.4 שדרות אח"י אילת

מפרץ חיפה, בחלוקה לתת-מתחמים:  .2
לב אזור התעסוקה המטרופוליני   2.1

פארק מורד הקישון  2.2
מתחם הל"ט   2.3

מרכז העסקים הראשי של חיפה בעיר התחתית, בחלוקה   .3
לתת-מתחמים:

מרכז עסקים ראשי  3.1
חזית ים עירונית  3.2

שכונת הדר הכרמל  .4
שכונת בת גלים  .5

המבואות הדרומיים של חיפה, בחלוקה לתת-מתחמים:  .6
אזור בסיס הצבא מש"א 7200  6.1

המבואות הדרומיים  6.2
מרכז הכרמל ושדרות הרכס )הנשיא-מוריה-חורב(  .7

מרכז הכרמל  7.1
שדרות הרכס )הנשיא-מוריה-חורב(  7.2

מתחם ההר וקריית חיים   .8
כלים להשתלבותה  יצירת  תוך  עירונית,  ים  חזית  קביעת   .2
בעורף העירוני הסמוך לה, בשטחי הנמל בעיר התחתית, 
גלים, ובאזור המיועד  בקרית חיים מערבית, בשכונת בת 

לפיתוח עירוני בתחום בסיס הצבא מש"א 7200.
קביעת אזור ומוקדי תעסוקה ומסחר מטרופולינים במפרץ   .3
חיפה, תוך צמצום והסרה של מטרדים וסיכונים סביבתיים 

ושדרוג האזור.
יצירת מלאי קרקעות למגורים.  .4

קביעת הוראות לעידוד התחדשות עירונית.  .5
במבואות  מגורים  אזורי  וקביעת  תעסוקה  אזורי  חיזוק   .6

הדרומיים של חיפה.
קביעת אזורי תיירות ומלונאות.  .7

שינוי יעוד אזור חוות המכלים בקרית חיים, לרובע מגורים   .8
עירוני/רובעי  פארק  מסחר,  עירונית,  ים  חזית  ובתחומו 

ומתקנים הנדסיים.
קביעת מדרג מערכת הדרכים, כולל מערכת הסעת המונים.  .9
הפגיעה  למזעור  מפורט,  תכנון  במסגרת  פתרונות  קביעת   .10
זאת  הים.  חוף  ולהנגשת  האורבני  במרחב  המסילה  של 
לרבות בחינת האפשרות לשיקוע המסילה, תוך התייחסות 

הן לחיץ והן לצרכי מערכת התחבורה המסילתית.
והמוצעים,  קביעת מערכת השטחים הפתוחים, הקיימים   .11
הקרקע  ייעודי  שאר  נסמכים  עליו  המשכי,  עירוני  כשלד 
לפיתוח  הנחיות  קביעת  העיר.  של  השונים  בחלקיה 

השטחים הפתוחים.
קביעת טיילות נוף ושבילים באזורי העיר השונים.  .12

 ,12180  12178-  ,12136  ,12135  ,11893  ,11880  ,11879  ,11750
 12254-  ,12252  12248-  ,12246  ,12245  ,12239  ,12224  12220-
 ,12320  ,12319  ,12317  12313-  ,12288  ,12286  ,12268  ,12264
 12447-  ,12434  12432-  ,12339  ,12338  ,12336  ,12329  12324-
 ,12470  ,12466  ,12465  ,12463  12460-  ,12456  12453-  ,12450
 ,12517  ,12515  ,12514  ,12512  12508-  ,12505  12474-  ,12471
 ,12571 ,12553 ,12533 12531- ,12529 ,12528 ,12525 ,12524 ,12518
 ,12630 ,12617 ,12616 ,12610 ,12609 ,12599 12595- ,12587 ,12586
 ,12695 ,12694 ,12688 ,12687 ,12649 ,12644 ,12643 ,12640 ,12639

.12763 ,12736 ,12725 ,12721
גושים בחלקם )לא מוסדר(:

.60194 ,60192

גושים במלואם )לא מוסדר(:
 ,11717 11714- ,11700 ,11699 ,11684 ,11361 ,11360 ,11272 ,11271
 12435-  ,12337  ,12318  ,12247  ,12244  12240-  ,12137  ,12134
 12467-  ,12459  12457-  ,12452  ,12451  ,12446  12441-  ,12439
 ,12527 ,12526 ,12523 12519- ,12516 ,12513 ,12473 ,12472 ,12469
 ,12641  ,12626  12619-  ,12552  12550-  ,12539  12534-  ,12530
 ,12842 ,12737 ,12735 ,12627 ,12726 ,12697 ,12668 12654- ,12642

.12859 12854-

מטרות התכנית:
"תכנית זו" כוללת את מטרות תכנית מתאר מקומית כפי שנקבעו 

בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 וכן המטרות הבאות:
מדינת  של  הצפוני  כמטרופולין  חיפה  של  פיתוחה   .1
של  הכלכלי-חברתי  מעמדה  וביסוס  העצמה  ישראל. 
העיר באמצעות פיתוח אזורי תעסוקה לסוגיהם, הקמתם 
וחידושם של מבני ציבור, מוסדות, מוקדי השכלה גבוהה 
חיפה כמתחם  למפרץ  וכן באמצעות התייחסות  ורפואה, 

מרכזי המקשר בין חלקי המטרופולין.
ומטרופוליני  עירוני  )מע"ר(  ראשי  עסקים  מרכז  פיתוח   .2
דומיננטי בעיר התחתית. חיזוקו כמרכז תעסוקה, תיירות, 
עירונית,  ים  חזית  הכולל  ומגורים,  פנאי  מסחר,  תרבות, 
המשלב גם פעילות נמלית ותעשייתית, אשר להן משקל 

רב בפיתוח שטחי התעסוקה במפרץ חיפה.
עידוד תהליכי התחדשות בשכונות הוותיקות, במרקמים   .3
התכנון  שילוב  תוך  המתפנים,  ובמתחמים  הקיימים 
הלאומיים  המדיניות  קווי  את  התואמים  והאמצעים 
והמקומיים והתכניות התומכות בתהליכים אלו, והעלאת 
רמת הרווחה ואיכות המגורים והמרחב הציבורי בכל חלקי 

העיר.
שימור התבנית הייחודית והערכים העירוניים הייחודיים   .4
של חיפה ושילובם בפיתוח העיר. שימור ומתן ביטוי לאופי 
הקיימים,  לשימור  והמתחמים  המבנים  מגוון  על  המקום 
וגדותיו,  הקישון  נחל  הים,  חוף  לרבות  הנוף,  חטיבות 
ואדיות טבעיים, תצפיות נוף, חורשות וכדומה, וחשיפתם 

לכלל תושבי העיר ומבקריה.
עמידה  באמצעות  מאוזנת  פיתוח  מדיניות  קביעת   .5
הסביבה  איכות  ושיפור  גבוהים  סביבתיים  בקריטריונים 

בעיר, בדגש על הוראות בעניין מקורות סיכון.
העיר,  של  העתידיים  לצרכים  התשתיות  מערך  התאמת   .6
המטרופולין והמדינה, תוך מיצוי מיטבי של משאב הקרקע 

ופיתוח מושכל בר-קיימא.
ורובעים,  עירוניים  מטרופוליטניים,  פארקים  קביעת   .7
ושטחים פתוחים וכן הנחיות בדבר המרחב הציבורי, רצף 

השטחים הפתוחים ויחסם לשטח הבנוי וטיילת החוף.

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2019-000202, התקבל ב - 05/03/2019
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גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 17439 חלקות במלואן: 36, 37.
גוש: 17439 חלקי חלקות: 70, 75, 76.

X: 223040 קואורדינטה
Y: 730130 קואורדינטה

מגרשים:
38 בהתאם לתכנית ג/ 2596
63 בהתאם לתכנית ג/ 2596

מטרת התכנית:
תפעולית  חניה  יצירת  לצורך  לתעשייה  משצ"פ  ייעוד  שינוי 

וחניות פרטיות לבית מלאכה סמוך.

עיקרי הוראות התכנית: 
1. הסדרת קו בנין צידי שמאלי בהתאם לקיים.

2. מתן הוראות בינוי בהתאם לנספח בינוי מצורף.
3. מתן הוראות ותנאים להיתר בהתאם.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,8835 עמוד  התשעח,   ,7842 הפרסומים  ובילקוט   22/06/2018

בתאריך 18/06/2018

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
המעוניין  וכל  טלפון:06-6507715,  העמק  מגדל  העמק,  מגדל 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: נצרת

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
211-0422709

 שם התכנית:הגדלת אחוזי בנייה-שכ' בלאל 
משפ' מועד

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 211-0422709, 

גרסת התכנית: הוראות - 12 תשריט - 9
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 2634 החלפה 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: נצרת רחוב: רח 8016 9. שכונת בילאל

גושים וחלקות:
גוש: 17511, מוסדר, חלקי חלקות: 23.

X: 228700 קואורדינטה
Y: 735600 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה למגורים

עיקרי הוראות התכנית: 
הגדלת אחוזי בנייה

הגדלת גובה הבנין ומס' הקומות

קביעת הנחיות לפיתוח רצועת חוף הים.  .13
קביעת פרוזדורי תצפית אל הים ושמירת מבטי נוף בלתי   .14

מופרים, בין השאר, לעבר הגנים הבהאים.
וצמצום  הסביבה  איכות  על  לשמירה  הוראות  קביעת   .15

סיכונים, בהתאם לעקרונות "פיתוח בר-קיימא".
בו  מיוחד  עירוני  רחוב   - עירוניים  פעילות  צירי  קביעת   .16

ערוב שימושים, ומתן הוראות לפיתוח.
קביעת הנחיות להגדרת אזורים, מתחמים ומבנים לשימור   .17
וקביעת הוראות להכנת תכניות, הכוללות הוראות שימור, 

לרבות תנאים ומגבלות לתוספות בנייה בהם.
קביעת הוראות בנייה במתחמי התכנון.  .18

קביעת הוראות וכללים לגובה הבנייה בעיר.  .19
קביעת הוראות לעניין פיתוח תשתיות, לרבות מים, ניקוז,   .20

ביוב וחשמל.
קביעת הוראות לעניין הכנת תכניות.  .21

תכניות  פי  על  בנייה,  היתרי  להוצאת  תנאים  קביעת   .22
מאושרות הקודמות לתכנית זו.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4555 עמוד  התשע"ד,   ,6774 פרסומים  ובילקוט   07/03/2014

בתאריך 20/03/2014.

לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   33095 חיפה   15 הפלי"ם  שד  חיפה,  מחוז   ולבנייה 
04-8633455, וכן במשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה חיפה, 
לעיין  רשאי  מעוניין  כל   04-8356807 טלפון:  חיפה   3 ביאליק 
בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.iplan.gov.il וכן באתר האינטרנט של מינהל התכנון

איתמר בן דוד  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה  

מחוז צפון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מגדל העמק

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':221-0571216

 שם התכנית:שינוי ייעוד והסדרת קווי בנין - 
מגדל העמק

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

221-0571216, גרסת התכנית: הוראות - 19 תשריט - 10
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 2596 שינוי 
221-0201715 שינוי 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: מגדל העמק רחוב: המסגר .

במרכז איזור תעשיה דרומי מגדל העמק

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2019-000202, התקבל ב - 05/03/2019
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מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גבעות אלונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
261-0626069

 שם התכנית:שינוי קווי בניין והוראות הבנייה - 
כפר מנדא

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 261-0626069, 

גרסת התכנית: הוראות - 8 תשריט - 4
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

גא/ מק/ 02/ 85 שינוי 
ג/ 7735 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כפר מנדא, שכונת אל-זייתון

גושים וחלקות:
גוש: 17572, מוסדר, חלקי חלקות: 14.

X: 225167 קואורדינטה
Y: 746652 קואורדינטה

מטרת התכנית:
שינוי קווי בניין ושינוי בהוראות הבנייה במגרש.

עיקרי הוראות התכנית: 
1. הגדלת מס' יח"ד.

2. הגדלת מס' קומות.
3. הגדלת גובה מבנה מרבי.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3614 עמוד  התשעט,   ,8011 הפרסומים  ובילקוט   30/11/2018

בתאריך 27/11/2018

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
גבעות אלונים, שפרעם 20200 טלפון:04-9502017, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גבעות אלונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
261-0639088

שם התכנית:שינוי בהוראות התכנית - שפרעם
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 261-0639088, 

גרסת התכנית: הוראות - 5 תשריט - 4
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 12041 שינוי 

שינוי קווי הבנין לפי המצב הקיים
הסדרת גישה למגרש באמצעות זיקת הנאה

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2286 עמוד  התשעט,   ,7975 הפרסומים  ובילקוט   23/11/2018

בתאריך 31/10/2018

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
רשאי  המעוניין  וכל  טלפון:04-6459200,   16000 נצרת  נצרת, 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גבעות אלונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
261-0579573

שם התכנית:הסדרת חריגות בנייה, שינוי בהוראות 
וזכויות בנייה-שפרעם

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 261-0579573, 

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

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 15591 שינוי 
ג/ 10567 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: שפרעם רחוב: אלעין .

שפרעם , רחוב אלעין מיקוד 20200.

גושים וחלקות:
גוש: 10270, מוסדר, חלקי חלקות: 14.

X: 215775 קואורדינטה
Y: 746475 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הסדרת חריגות בנייה, שינוי בהוראות וזכויות בנייה.

עיקרי הוראות התכנית: 
1. הגדלת אחוזי בנייה 
2. הגדלת תכסית קרקע

3. הקטנת קווי בנין.
4. הגדלת מס' יח"ד ומס' קומות.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2810 עמוד  התשעט,   ,7994 הפרסומים  ובילקוט   25/11/2018

בתאריך 20/11/2018

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
גבעות אלונים, שפרעם 20200 טלפון:04-9502017, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.iplan.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון
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X: 264074 קואורדינטה
Y: 741352 קואורדינטה

מטרת התכנית:
התווית טיילת לאורך צוקי האון- כפר חרוב –אפיק.

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת ייעוד לטיילת.   .1

לאורך  אדריכלי  ופיתוח  גינון  נופי,  לפיתוח  הוראות  מתן    .2
הטיילת.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5640 עמוד  התשע'ז,   ,7497 הפרסומים  ובילקוט   12/05/2017

בתאריך 07/05/2017

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
גולן, קצרין 12900 טלפון:04-6969712, וכל המעוניין רשאי לעיין 
לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה 

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

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגליל המזרחי

הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית מתאר 
מקומית מס': 251-0264952

 שם התכנית: ג/22009 - כפר נופש דרומית 
לצומת אלומות

נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית מס': -251
לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הפקדתה  דבר  על  שהודעה   ,0264952
בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התשכ"ה-1965,  והבנייה,  התכנון 
 ,4673 עמוד  התשעז,   ,7474 הפרסומים  ובילקוט   07/04/2017

בתאריך 27/03/2017 גרסת התכנית: הוראות - 15 תשריט - 9
איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים 

בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס  
תמא/ 35 כפיפות  

תממ/ 2/ 9 כפיפות  
תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות  
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות  

תמא/ 13/ כנרת אישור ע"פ תמ"א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: יבנאל רחוב:.

כניסה  לכביש  מערבית  מעובדת  לא  )פלחה(  חקלאית  אדמה 
לאלומות.

X: 251400 קואורדינטה
Y: 735300 קואורדינטה

עמק הירדן.

גושים וחלקות:
גוש: 17361, מוסדר, חלקי חלקות: 34, 35.

מטרת התכנית:
פיתוח אזור מלונאות ונופש כפרי דרומית לצומת אלומות.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: שפרעם, שכונת אלעאסי

גושים וחלקות:
גוש: 10279, מוסדר, חלקי חלקות: 13.

X: 218127 קואורדינטה
Y: 746092 קואורדינטה

מטרת התכנית:
שינוי בהוראות התכנית.

עיקרי הוראות התכנית: 
1. הגדלת מס' יח"ד

2. הקטנת קווי בנייה.
3. הגדלת אחוזי בנייה.

4. הגדלת תכסית קרקע.
5. העלאת מס' קומות.

6. העלאת גובה מבנה מקסימלי.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3736 עמוד  התשעט,   ,8016 הפרסומים  ובילקוט   30/11/2018

בתאריך 29/11/2018

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
גבעות אלונים, שפרעם 20200 טלפון:04-9502017, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

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

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גולן

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':219-0304816

שם התכנית: טיילת צוקי האון, כפר חרוב, ג/22288
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

219-0304816, גרסת התכנית: הוראות - 42 תשריט - 25
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 11924 החלפה 
ג/ 14772 החלפה 

תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות 
תממ/ 2/ 3 כפיפות 

תמא/ 35/ 1 כפיפות 
תמא/ 22 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כפר חרוב .

עין  אתר  לחניון  ועד  חמה  מבוא  טיילת  של  הצפוני  מסיומה 
אפיק. בסמוך לשמורת טבע מצוקי האון ולקיבוץ כפר חרוב

גושים וחלקות:
גוש: 200000, מוסדר, חלקי חלקות: 19, 23, 31, 60.

גוש: 200001, מוסדר, חלקי חלקות: 2.

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2019-000202, התקבל ב - 05/03/2019
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מטרת התכנית:
ביטול מתחמים, השוואת זכויות בנייה )עיקרי ושרות( בין כל 

המגרשים הנמצאים בקיבוץ , הסדרת יח"ד קטנות בקיבוץ.

עיקרי הוראות התכנית: 
ג/15165  בתכנית  שהוגדרו  למתחמים  החלוקה  ביטול    .1
אישור  )עקב  מתחם.  בכל  וחניות  יח"ד  מס'  על  והמגבלה 

פרצלציה ושינוי במס יח"ד שהוגדרו בכל מתחם(.
יח"ד  לכל  שרות  ושטחי  עיקריות  בנייה  זכויות  הגדלת    .2
2A- שטח  תאי  י"א  )מתחם  החי/נחלים  פינת  בשכונת 
 )10A-10F שטח  תאי  ב'  )מתחם  החיילים  ושכונת   )2E
ליתרת  יחסית  שוויוני  )באופן   253-0232413 תכנית  לפי 

ה"מחנה" בקיבוץ(.
הסדרת יח"ד קטנות קיימות במבנים קיימים ברחבי הקיבוץ    .3

והוספת יח"ד קטנות בקומה א של מבנים אלו.
תוספת קומת מרתף במגורים בשטח המחנה.   .4

הגדלת תכסית במגרשי המגורים במחנה.   .5
שינוי ייעוד משפ"פ לשצ"פ.  .6

מתן הוראות בינוי ופיתוח בהתאם   .7

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3126 עמוד  התשעט,   ,8001 הפרסומים  ובילקוט   23/11/2018

בתאריך 21/11/2018

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .04-6508555 טלפון: 
טלפון:04-6816373,   12100 פינה  ראש  העליון,  הגליל  ולבנייה 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל 
האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון 

 .www.iplan.gov.il

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: יזרעאלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':254-0433490

שם התכנית:שמורת טבע ויער בתות תנינים רז
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

254-0433490, גרסת התכנית: הוראות - 45 תשריט - 29
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

להוציא  ניתן  לא  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  התרי 
היתרים או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 12635 שינוי 
תמא/ 22/ 4 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 
תממ/ 2/ 9 כפיפות 

תמא/ 35 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
בצפון - שטחי החקלאות מעל הגדה הצפונית של נחל רז. 

בדרום - שטח אש 105.
במזרח - שטחי חקלאות של קיבוץ עין השופט.

במערב - כביש אליקים - גלעד )672(.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד קרקע חקלאית לאזור מלונאות ונופש ושטח פרטי 

פתוח.
קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.

קביעת הוראות וזכויות בנייה.
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

קביעת תנאים למתן היתר בנייה ולביצוע.

המחוזית  הועדה  במשרדי:  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
לתכנון  מקומית  ועדה  ובמשרדי:   04-6508555 טלפון:   1753005
טלפון:04-6772333   15241 תבור  כפר  המזרחי,  הגליל  ולבנייה 
בימים ושעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. וכן באתר 

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

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגליל העליון

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':253-0448423

 שם התכנית:ג/23604 הגדלת זכויות בנייה - 
קיבוץ הגושרים

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

253-0448423, גרסת התכנית: הוראות - 27 תשריט - 15
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 10883 שינוי 
ג/ 14457 שינוי 
ג/ 15165 שינוי 

גע/ מק/ 179 שינוי 
253-0232413 שינוי 
גע/ מק/ 271 שינוי 
גע/ מק/ 154 שינוי 

תממ/ 2/ 9 כפיפות 
גע/ מק/ 245 כפיפות 

תמא/ 35 כפיפות 
גע/ מק/ 144 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: קיבוץ הגושרים

גושים וחלקות:
גוש: 13246 חלקי חלקות: 3, 8.

גוש: 13291 חלקי חלקות: 7, 22, 27.
גוש: 13292 חלקות במלואן: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 

.36 ,35 ,31 ,29
גוש: 13292 חלקי חלקות: 15.

גוש: 13293 חלקי חלקות: 49, 56.
X: 258500 קואורדינטה
Y: 791750 קואורדינטה

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2019-000202, התקבל ב - 05/03/2019
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המעוניין  וכל  טלפון:04-6429660,   18120 עפולה  יזרעאלים, 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 
 .www.iplan.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מבוא העמקים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
257-0447698

שם התכנית:שינוי בהוראות וזכויות בנייה - יפיע
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מבוא 
גרסת   257-0447698 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  העמקים 

התכנית: הוראות - 14 תשריט - 6
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 12761 שינוי 
ג/ 9607 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: יפיע, מרכז הכפר
X: 225900 קואורדינטה
Y: 732475 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 16877 חלקי חלקות: 33, 40.
גוש: 16882 חלקי חלקות: 44.

מטרת התכנית:
שינוי בהוראות וזכויות בנייה - יפיע

עיקרי הוראות התכנית: 
- הגדלת אחוז בנייה.

- שינוי בקווי בניין.
- הגדלת תכסית קרקע.

- הגדלת מס' קומות.
- הגדלת גובה בניין.
- הגדלת מס' יח"ד.

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

טלפון:04-6468585

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

תשמ"ט - 1989.

גושים וחלקות:
גושים בשלמות: 11930, 11933, 11937.

גוש: 11915 חלקי חלקות: 10, 15.
גוש: 11926 חלקות במלואן: 20, 21.

גוש: 11926 חלקי חלקות: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
.19 ,16 ,15

גוש: 11927 חלקות במלואן: 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 36.
גוש: 11927 חלקי חלקות: 1, 2, 3, 4, 9, 10, 19, 22, 25, 30, 31, 32, 

.35 ,34 ,33
גוש: 11929 חלקות במלואן: 14.

גוש: 11929 חלקי חלקות: 11, 12, 13, 15.
גוש: 11931 חלקות במלואן: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
 ,32 ,31 ,30 ,29 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14
 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33

.63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51
גוש: 11931 חלקי חלקות: 28, 57.

גוש: 11932 חלקות במלואן: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14
 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,37 ,32

.77 ,76 ,75 ,72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67
גוש: 11932 חלקי חלקות: 33, 34, 35, 36, 38, 44, 45, 46, 47, 52, 

.74 ,73 ,55 ,54 ,53
גוש: 11934 חלקות במלואן: 1.

גוש: 11934 חלקי חלקות: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 19, 20, 24, 25, 
.37 ,36 ,35 ,27 ,26

גוש: 11935 חלקות במלואן: 4, 5, 6, 7, 8, 18, 45, 49, 51, 53, 55, 56, 
.65 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58

גוש: 11935 חלקי חלקות: 44, 66.
גוש: 11936 חלקות במלואן: 1.

גוש: 11936 חלקי חלקות: 2, 7, 9, 11.
גוש: 12353 חלקי חלקות: 14.

גוש: 12372 חלקי חלקות: 11, 15, 16, 17, 20, 24, 26.
גוש: 12375 חלקות במלואן: 5.

גוש: 12375 חלקי חלקות: 2, 3, 4, 6.
גוש: 12376 חלקי חלקות: 11.
גוש: 20295 חלקי חלקות: 1.

X: 209000 קואורדינטה
Y: 720000 קואורדינטה

מטרת התכנית:
ל"חוק  בהתאם  תנינים-רז  בתות  טבע  שמורת  על  להכריז 
גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרי הנצחה ואתרים לאומיים, 

התשנ"ח-1998" ולפי "חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965.

עיקרי הוראות התכנית: 
לשנות ייעוד משטח חקלאי/נוף כפרי פתוח, אזור לשימור    .1
וטיפוח, יער נטע אדם מוצע לשטח של שמורת טבע, שטח 

חקלאי פתוח ויער.
קביעת השימושים המותרים בכל ייעוד.   .2

קביעת הנחיות מרעה וממשק אקולוגי.   .3

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4183 עמוד  התשעח,   ,7670 הפרסומים  ובילקוט   19/01/2018

בתאריך 11/01/2018

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2019-000202, התקבל ב - 05/03/2019
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המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 15756 שינוי 
ג/ 13286 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: תמרה כ 500 מ' צפונית לאזור התעשיה צמוד למתנ"ס 

תמרה.

גושים וחלקות:
גוש: 18581 חלקי חלקות: 28.

X: 217660 קואורדינטה
Y: 750897 קואורדינטה

מטרת התכנית:
 ,18581 בגוש  הקיים  מסחר  משולב  מגורים  מבנה  של  הסדרה 

חלקה 28, מגרש 28/7 טמרה.

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת שימושים, זכויות והוראות בנייה לכל ייעוד.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,9061 עמוד  התשעח,   ,7853 הפרסומים  ובילקוט   29/06/2018

בתאריך 26/06/2018

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
המעוניין  וכל  טלפון:04-9868670,   24930 תמרה  הגליל,  שפלת 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 
 .www.iplan.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

אורי אילן  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז צפון  

מחוז דרום

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אילת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
602-0471631

שם התכנית:שחמון 6 אילת מגרש 239
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה אילת 
התכנית:  גרסת   602-0471631 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת 

הוראות - 32 תשריט - 14
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

214 /03 /2 שינוי 
3 /214 /03 /2 שינוי 

2/ מק/ 417 שינוי 

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: לב הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':262-0566034

שם התכנית:ג/23929 שינוי תוואי דרך מס' 64 בסכנין
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

262-0566034, גרסת התכנית: הוראות - 9 תשריט - 8
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

ג/ 9169 החלפה 
ג/ 668 החלפה 

ג/ 12941 החלפה 
ג/ 12906 החלפה 
ג/ 12735 החלפה 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
שכונה דרומית - דרומית לכביש 805.

גושים וחלקות:
גוש: 19316, מוסדר, חלקי חלקות: 7, 9, 10, 11, 12, 23, 24, 25, 26, 84.

X: 228377 קואורדינטה
Y: 751811 קואורדינטה

מטרת התכנית:
שינוי תוואי דרך מס' 64 בסכנין

עיקרי הוראות התכנית: 
1. שינוי ייעוד מדרך מאושרת למגורים ב' 

2. שינוי ייעוד ממגורים ב' לדרך מוצעת.
3. שינוי תוואי דרך מס' 64.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2571 עמוד  התשעט,   ,7983 הפרסומים  ובילקוט   23/11/2018

בתאריך 07/11/2018

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 
לב הגליל, סח'נין טלפון:04-6746740, וכל המעוניין רשאי לעיין 
לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה 

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

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: שפלת הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':263-0517722

שם התכנית:הגדלת אחוזי בנייה ושינוי בקווי בנייה 
- תמרה

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

263-0517722, גרסת התכנית: הוראות - 11 תשריט - 6
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2019-000202, התקבל ב - 05/03/2019
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מטרת התכנית:
תכנית  עפ''י  א'  מגורים  באזור  הנמצא  מגורים  מגרש  חלוקת 

התקפה לשני מגרשים עבור שתי יח''ד

עיקרי הוראות התכנית: 
שינויי ייעוד ממגורים א' למגורים ב'   .1

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

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקווה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

אשקלון, הגבורה 7 אשקלון טלפון:08-6792355

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר טוביה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':616-0603308

שם התכנית:הרחבה והסדרת קריית החינוך הקיימת 
באר טוביה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה באר 
טוביה מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 616-0603308 גרסת 

התכנית: הוראות - 26 תשריט - 18
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

3 /112 /03 /8 שינוי 
6 /101 /02 /8 שינוי 

2 /156 /03 /18 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: באר טוביה.

מתחם קריית החינוך גובל מצפון ברחוב שכונת שמעיה בבאר 
טוביה

מדרום גובל המתחם במושב כפר ורבורג.
X: 174500 קואורדינטה
Y: 626300 קואורדינטה

קרית מלאכי.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 326 חלקות במלואן: 114, 125, 126, 127, 138.
גוש: 326 חלקי חלקות: 119, 120, 121, 122, 131, 133.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אילת, רחוב מליסה רובע 6 שחמון אילת

X: 193497 קואורדינטה
Y: 383389 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 40129, מוסדר, חלקות במלואן: 47.

מטרת התכנית:
תוספת זכיות בנייה ושינוי קו בניין לברכת שחייה וחדר מכונות 

במגרש למגורים.

עיקרי הוראות התכנית:
תוספת זכיות בנייה לשטח עיקרי.  .1

הגדלת תכסית הבינוי.  .2
שינוי  ללא   63.50 לגובה  הקובעת  הכניסה  מפלס  שינוי    .3

הגובה האבסולוטי של המבנה 67.50 מ'.
הקובעת  לכניסה  מעל  אחת  לקומה  הקומות  במס'  שינוי    .4

לבניין וקומה אחת מתחת למפלס הכנסה הקובעת לבניין.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקווה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ובנייה אילת, 

חטיבת הנגב 1 אילת טלפון:08-6367114
הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אשקלון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':604-0566331

שם התכנית: מגורים ב רחוב הצנחנים אשקלון
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
 604-0566331 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  אשקלון 

גרסת התכנית: הוראות - 7 תשריט - 7
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

16 /109 /03 /4 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אשקלון רחוב: הצנחנים 46.

X: 158624 קואורדינטה
Y: 621367 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 2870, מוסדר, חלקות במלואן: 166.

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2019-000202, התקבל ב - 05/03/2019
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מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר טוביה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
616-0527622

שם התכנית: שינוי ייעוד קרקע מנחלה למשק עזר, 
משפחת פורז, בצרון

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 616-0527622, 

גרסת התכנית: הוראות - 11 תשריט - 7
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

5 /118 /03 /8 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: בצרון רחוב: הותיקים .

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 2763 חלקות במלואן: 79.
גוש: 2763 חלקי חלקות: 68.

X: 174080 קואורדינטה
Y: 633460 קואורדינטה

מגרשים:
31א בהתאם לתכנית 8/ 03/ 118/ 5

מטרת התכנית:
שינוי ייעוד קרקע מ"מגורים בישוב חקלאי" ל"משק עזר"

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד קרקע בתא שטח 300 מ"מגורים בישוב חקלאי"  א.  

ל"משק עזר".
מ-2  והפחתה   .300 שטח  בתא  מותרות  יח"ד  מס'  קביעת  ב.  

יח"ד ל-1 יח"ד.
קביעת שטחי הבנייה המרביים בתא שטח 300.  ג.  

קביעת הוראות, הנחיות , זכויות ומגבלות בנייה. ד.  

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,9856 עמוד  התשעח,   ,7880 הפרסומים  ובילקוט   24/08/2018

בתאריך 17/07/2018

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
08-6263795. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה באר 
רשאי  המעוניין  וכל  טלפון:08-8503404,  טוביה  באר  טוביה, 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר שבע

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
605-0439331

שם התכנית: מגרש מס' 303, מסחר ותעשייה קלה 
ומלאכה בעמק שרה - אושר עד

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה באר 

גוש: 2509 חלקי חלקות: 2, 3.
גוש: 2745 חלקות במלואן: 60, 61.

גוש: 2745 חלקי חלקות: 2, 58

מטרת התכנית:
דרכי  הסדרת  לחינוך,  ציבור  ומוסדות  למבנים  שטח  הרחבת 

גישה ומסופי הסעות, הסדרת מצב קיים:
המשמש  שטח  הוספת  ע"י  החינוך  קריית  שטח  הרחבת    .1
מבנים  לייעוד  הזיתים(  )מטע  חקלאית  כקרקע  כיום 

ומוסדות ציבור לחינוך לצורך הקמת בית ספר חדש.
הסדרת מצב קיים במתחם בתי הספר :   .2

הסדרת מסוף ההיסעים של בית הספר התיכון וייעודו    2.1
כחניון.

ע"י  היסודי  הספר  בית  של  ההיסעים  מסוף  הסדרת    2.2
הקמת דרך גישה סטטוטורית אשר תוביל אליו.

כביש עוקף - הקמת כביש המקיף את מתחם בית הספר    2.3
)קיים בפועל בשטח בייעוד שצ"פ( ממזרח לקרייה.

הרחבת שטח המוסד לכיוון מערב לצורך הכללת מסלול    2.4
ריצה קיים השייך למתחם הספורט של בית הספר. 

שטח  בתוך  הנמצאות  היסטוריות  פנימיות  דרכים    2.5
המוסד יבוטלו, ויצורפו לשטח המוסד.

עיקרי הוראות התכנית: 
ציבור  ומוסדות  למבנים  חקלאית  מקרקע  ייעוד  שינוי    .1

לחינוך בשני מוקדים: 
 ))326 בגוש   116 )ח"ח  הזיתים  )מטע  חקלאית  מקרקע    1.1

למבנים ומוסדות ציבור לחינוך )ת"ש 02(.
מקרקע חקלאית )ממערב למוסד )ח"ח 119 בגוש 326((    1.2

למבנים ומוסדות ציבור לחינוך )ת"ש 01(.
 )326 116בגוש  )ח"ח  חקלאית  מקרקע  קרקע  ייעוד  שינוי    .3

לדרך מוצעת )ת"ש 100( לצורך הסדרת דרכי גישה.
שינוי ייעוד קרקע משצ"פ )ח"ח 2 בגוש 2509( לדרך מוצעת    .4

)ת"ש 101( לצורך הקמת דרך עוקפת.
 )04 )ת"ש  לחניון   )2509 בגוש   2 )ח"ח  ייעוד משצ"פ  שינוי    .5

לצורך הסדרת מסוף הסעות. 
לחניון   )326 120בגוש  )ח"ח  מאושרת  מדרך  ייעוד  שינוי    .6

)ת"ש 05(.
שינוי ייעוד מדרך מאושרת )ח"ח 120 בגוש 326( למבנים    .7

ומוסדות ציבור לחינוך )ת"ש 01(.
הגדלת זכויות הבנייה וקביעת מגבלות בנייה.   .8

קביעת תנאים למתן היתר בנייה.   .9

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקווה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה באר 

טוביה, באר טוביה טלפון:08-8503404

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

תשמ"ט - 1989.

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2019-000202, התקבל ב - 05/03/2019



ילקוט הפרסומים 8137, כ"ח באדר א' התשע"ט, 5.3.2019  8414

מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירוחם 
התכנית:  גרסת   612-0459552 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת 

הוראות - 13 תשריט - 10
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
26/ במ/ 135 שינוי 

26/ במ/ 135/ 1 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ירוחם.

תחום התכנית נמצא ברח' ההגנה 370/1, שכ' נאות הדר, ירוחם.
X: 193308 קואורדינטה
Y: 544755 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 39550, מוסדר, חלקות במלואן: 84.

מגרשים:
370/1 בהתאם לתכנית 26/ במ/ 135

מטרת התכנית:
 370A 'תוספת זכויות בנייה והנחיות בנייה במגרש מגורים מס

ברח' ההגנה 370/1, ירוחם.

עיקרי הוראות התכנית: 
1. תוספת זכויות בנייה.

2. הגדלת תכסית קרקע מרבית.
3. שינוי קווי בניין כמסומן בתשריט.
4. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקווה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

ירוחם, בורנשטיין צבי 1 ירוחם 80550 טלפון:08-6598270

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: רהט

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
618-0500181

שם התכנית: מגרש מס' 214 מתחם 3, רהט
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה רהט 

מופקדת תכנית מפורטת מס': 618-0500181 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

שבע מופקדת תכנית מפורטת מס': 605-0439331 גרסת התכנית: 
הוראות - 23 תשריט - 15

איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל 
תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית

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

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

11 /167 /03 /5 שינוי 
126 /102 /02 /5 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: באר שבע רחוב: הקוצר 15.

X: 181945 קואורדינטה
Y: 569085 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 38477 חלקות במלואן: 4.
גוש: 39772 חלקי חלקות: 34.

מטרת התכנית:
והגדלת  ומלאכה  קלה  תעשייה  למסחר,  משלוב  ייעוד  שינוי 

זכיות בנייה במגרש 303.

עיקרי הוראות התכנית: 
מסחר,  משולב  למגרש  מתעשייה  קרקע  ייעוד  שינוי    .1

תעשייה קלה ומלאכה.
איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים.   .2

קביעת שימושים מותרים.   .3
קביעת הנחיות פיתוח.   .4

קביעת הוראות, זכויות ומגבלות בנייה.   .5
קביעת תנאים למתן היתר בנייה.   .6

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקווה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה באר 

שבע, בגין מנחם 2 באר שבע טלפון:08-6463807

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: ירוחם

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
612-0459552

 370A 'שם התכנית: מגורים במגרש מס 
ברח' ההגנה 370/1, ירוחם

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2019-000202, התקבל ב - 05/03/2019



8415 ילקוט הפרסומים 8137, כ"ח באדר א' התשע"ט, 5.3.2019 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רהט, מגרש 1650 מתחם 5 רהט

X: 174498 קואורדינטה
Y: 587586 קואורדינטה

בני שמעון.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 100823 חלקות במלואן: 86.
גוש: 100823 חלקי חלקות: 96.

מטרת התכנית:
שינוי ייעוד מחניה ציבורית)חניה לרכב כבד( למבנים ומוסדות 

ציבור במגרש 1650 מתחם 5 רהט.

עיקרי הוראות התכנית: 
למבנים  כבד(  לרכב  )חניה  ציבורית  מחנייה  ייעוד  שינוי  א-  

ומוסדות ציבור.
קביעת זכויות בנייה למבנים ומוסדות ציבור. ב-  

קביעת השימושים,התכליות והוראות הבנייה. ג-  
קביעת תנאים למתן היתר בנייה. ד-  

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה רהט, 

רהט טלפון:08-9914874

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: רהט

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
618-0568964

שם התכנית: שכ' 13 מגרש 70 , 71 רהט
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה רהט 
התכנית:  גרסת   618-0568964 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת 

הוראות - 13 תשריט - 7
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

17/ מק/ 2155 שינוי 
15 /223 /02 /17 שינוי 

353 /03 /7 שינוי 
421 /03 /17 כפיפות 

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
411 /03 /17 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רהט רחוב: אלפורת 214.

מגרש 214 במתחם 3 בדרום רהט
X: 178004 קואורדינטה
Y: 588357 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 100816, מוסדר, חלקות במלואן: 49.

מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית ל-3 יח"ד במגרש 214 במתחם 3 ברהט.

עיקרי הוראות התכנית:
- קביעת כמות יח"ד הדיור במגרש.

- הגדלת זכויות בנייה.
- קביעת קווי בניין בהתאם למסומן בתשריט.

- קביעת מגבלות בנייה.
- קביעת תנאים למתן היתר בנייה.

- קביעת תכליות ושימושים.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקווה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה רהט, 

רהט טלפון:08-9914874

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: רהט

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
618-0566091

שם התכנית:מגרש 1650 מתחם 5 רהט
גרסת התכנית: הוראות - 10 תשריט - 3

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה רהט 

מופקדת תכנית מפורטת מס': 618-0566091 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
408 /03 /17 שינוי 

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2019-000202, התקבל ב - 05/03/2019



ילקוט הפרסומים 8137, כ"ח באדר א' התשע"ט, 5.3.2019  8416

גושים וחלקות:
גוש: 100491, מוסדר, חלקות במלואן: 22.

מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית ל-6 יח"ד שכ' 32 מגרש 49 רהט.

עיקרי הוראות התכנית: 
א- קביעת זכויות שימושים מגבלות והנחיות הבנייה

ב- שינוי ייעוד ממגורים א' למגורים ב'.
ג- הגדלת מס' יחידות הדיור מ 2 ל 6 יחידות דיור.

ד- קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
ה- שינוי קווי בניין כמסומן בתשריט.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקווה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה רהט, 

טלפון:08-9914874

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: חוף אשקלון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
633-0629006

שם התכנית: מתקן פוטו וולטאי כוכב מיכאל
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
חוף  ולבנייה  לתכנון  ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הדרום 
גרסת   633-0629006 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  אשקלון 

התכנית: הוראות - 34 תשריט - 19
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

2 /166 /03 /6 שינוי 
תמא/ 10/ ד/ 10/ 1 פירוט 

תמא/ 10/ ד/ 10 פירוט 
תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות 

תמא/ 35/ 1 כפיפות 
תמא/ 35 כפיפות 

תממ/ 4/ 14 כפיפות 
תמא/ 22 כפיפות 

תממ/ 4/ 14/ 43 כפיפות 

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

מיכאל, דרום מזרחית לישוב

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רהט, שכ' 13 מגרש 70 , 71 רהט.

X: 175852 קואורדינטה
Y: 588911 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 100423, מוסדר, חלקות במלואן: 74, 75.

מטרת התכנית:
למסחר  זכויות  והגדלת  יח"ד   10 ל-  תכנונית  מסגרת  יצירת 

בתאי שטח 70 ו71 בשכונה 13 ברהט.

עיקרי הוראות התכנית: 
א- קביעת זכויות, מגבלות והנחיות בנייה.

ב- הגדלת יח"ד מ 4 יח"ד ל 10 יח"ד.
ג- שינוי ייעוד ממגורים א' למגורים ומסחר

ד- שינוי קווי בניין כמסומן בתשריט.
ה- קביעת תנאים למתן היתר בנייה.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקווה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה רהט, 

רהט טלפון:08-9914874

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: רהט

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
618-0646976

שם התכנית:שכונה 32 מגרש 49,רהט
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה רהט 
התכנית:  גרסת   618-0646976 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת 

הוראות - 11 תשריט - 6
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

17/ מק/ 2155 החלפה 
377 /03 /17 החלפה 

15 /223 /02 /17 החלפה 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רהט, שכונה 32 מגרש 49

X: 176373 קואורדינטה
Y: 588327 קואורדינטה

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2019-000202, התקבל ב - 05/03/2019



8417 ילקוט הפרסומים 8137, כ"ח באדר א' התשע"ט, 5.3.2019 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אחזם רחוב: אחוזם 21.

מ.א. לכיש מושב אחוזם 60
X: 177715 קואורדינטה
Y: 606984 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 2999 חלקי חלקות: 2.
גוש: 3139 חלקות במלואן: 41, 42.

גוש: 3139 חלקי חלקות: 4, 45.

מטרת התכנית:
קביעת גודל וגבולות אזור המגורים בנחלהל-2.5 דונם.

עיקרי הוראות התכנית: 
פריסת  וקביעת  דונם  ל-2.5  בנחלה  המגורים  אזור  הגדלת 

הגבול בין אזור המגורים בנחלה לבין האזור החקלאי. 

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקווה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

לכיש, נהורה 79340 טלפון:072-3367803

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: ערבה תיכונה

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
657-0166207

שם התכנית: מתקני אספקת מים ומאגר "צופר"
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

657-0166207, גרסת התכנית: הוראות - 23 תשריט - 17
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

תמא/ 34/ ב/ 5 פירוט 
תמא/ 34/ ב/ 4 פירוט 
תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 

212 /03 /30 כפיפות 
תמא/ 35 כפיפות 

תממ/ 4/ 14 כפיפות 
תממ/ 4/ 14/ 55 כפיפות 

X: 169852 קואורדינטה
Y: 614100 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 2794, מוסדר, חלקי חלקות: 23, 24.

מטרת התכנית:
בשטחים  וולטאי  פוטו  מתקן  להקמת  תכנונית  מסגרת  יצירת 

החקלאיים של כוכב מיכאל.

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

חשמל.
חקלאית  ל"קרקע  חקלאי"  מ"אזור  קרקע  ייעוד  שינוי  )ב(  

ומתקנים הנדסיים".
קביעת השימושים המותרים. )ג(  

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

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

עם תום פעילותו כמתקן פוטו וולטאי.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקווה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה חוף 

אשקלון, אשקלון 78100

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: לכיש

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
634-0376244

 שם התכנית: שינוי בפריסת שטח המגורים 
מושב אחוזם-60

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה לכיש 
התכנית:  גרסת   634-0376244 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת 

הוראות - 28 תשריט - 14
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

5 /172 /03 /6 שינוי 
תמא/ 35/ 1/ ב כפיפות 

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2019-000202, התקבל ב - 05/03/2019



ילקוט הפרסומים 8137, כ"ח באדר א' התשע"ט, 5.3.2019  8418

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 39022 חלקי חלקות: 1.
גוש: 39023 חלקי חלקות: 2 - 3, 14.

מטרת התכנית:
הוראות  קביעת  תוך  תיירותיות  חקלאיות  חוות  מקבץ  הקמת 
לפיתוחן ולשימור המרחב בהתאם לעקרונות תכנית דרך היין 
ברמת הנגב )תכנית מתאר מחוזית חלקית למחוז דרום מס' 14/4 

שינוי מס' 42 דרך היין ברמת הנגב(.

עיקרי הוראות התכנית: 
מחוזית  מתאר  ל"תכנית  בהתאם  חקלאיות  חוות  מיקום  קביעת 
חלקית למחוז דרום מס' 14/4 שינוי מס' 42 "דרך היין ברמת הנגב".

קביעת התכליות והשימושים המותרים בתחום התכנית. 
שינוי ייעוד מאזור חקלאי לתיירות ונופש ומתקנים הנדסיים.

בנייה, הנחיות פיתוח,  ומגבלות  זכויות  קביעת הוראות בדבר 
הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי, נופי וחקלאי ותנאים ומגבלות 

להוצאת היתר בנייה.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקווה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה רמת 

נגב, טלפון:08-6564129

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
652-0382119

שם התכנית:מרכז מסחרי מגרש מס' 1 בכסייפה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
גרסת   652-0382119 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  מזרחי  נגב 

התכנית: הוראות - 14 תשריט - 13
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

405 /03 /7 שינוי 
14 /248 /02 /52 שינוי 

2 /248 /02 /7 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כסייפה רחוב:.

מרכז היישוב מגרש מס' 1

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: צופר רחוב:.

ובקירבת חוות הלולים  שטחים פתוחים ממערב למושב צופר 
של הישוב.

גושים וחלקות:
גוש: 39043, מוסדר, חלקי חלקות: 1.

X: 215250 קואורדינטה
Y: 497500 קואורדינטה

מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מאגר למי השקייה לחקלאות, 
תחנת שאיבה, צנרת ומתקנים נדרשים לאספקת המים והסדרה 

סטטוטורית של קידוח קיים

עיקרי הוראות התכנית:
ייעוד שטחים למתקנים הנדסיים ולשטחים פתוחים  .1

קביעת שימושים והוראות, הגבלות ושטחי בינוי  .2
קביעת זכויות בנייה  .3

קביעת הנחיות לבינוי ופיתוח השטח  .4
קביעת הנחיות לשמירה על הנוף ועל איכות הסביבה  .5

קביעת תנאים למתן היתרי בנייה  .6

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2522 עמוד  התשעט,   ,7982 הפרסומים  ובילקוט   01/11/2018

בתאריך 06/11/2018

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-6263795
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   ,86825 ספיר  תיכונה,  ערבה 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

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

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: רמת נגב

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':620-0614529

שם התכנית:חוות חקלאיות תיירותיות בדרך היין - 
חוות מס' 20, 21 )14/310/02/20(

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת 
גרסת   620-0614529 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  נגב 

התכנית: הוראות - 30 תשריט - 19
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

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

תממ/ 4/ 14/ 42 פירוט 
35 /101 /02 /20 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
מדרום לצומת ציפורים, ליד חאן השיירות

X: 175486 קואורדינטה
Y: 526371 קואורדינטה

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2019-000202, התקבל ב - 05/03/2019



8419 ילקוט הפרסומים 8137, כ"ח באדר א' התשע"ט, 5.3.2019 

מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית ל- 4 יח"ד על ידי תוספת זכויות בנייה 

במגרש 94 שכונה 9 חורה.

עיקרי הוראות התכנית: 
1. קביעת זכויות בנייה,שימושים,הנחיות ומגבלות בנייה.

2. הגדלת מס' יח"ד מ-2 יח"ד ל- 4 יח"ד ותוספת קומה.
3. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
הדרום, התקווה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נגב 

מזרחי, טלפון:08-6230966

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
652-0623686

 שם התכנית: הוספת תאי שטח למתקן הנדסי 
בשכ' צפונית - תל שבע

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
גרסת   652-0623686 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  מזרחי  נגב 

התכנית: הוראות - 18 תשריט - 13
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

22 /172 /02 /7 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: תל שבע 

הנחל(  אל  מזרחית   ( חברון  נחל  בין  ממוקמים  מתקנים  שני 
לבין השכונה הצפונית של תל שבע ) מערבית למסגד אל נור 

בשכונה(.
מתקן נוסף נמצא בקצה הצפון-מערבי של השכונה הצפונית 

בתל שבע.
X: 186518 קואורדינטה
Y: 574180 קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 39729 חלקי חלקות: 7, 14.
גוש: 100729 חלקי חלקות: 1.

X: 208100 קואורדינטה
Y: 573050 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 100076, מוסדר, חלקי חלקות: 1.

מגרשים:
1 בהתאם לתכנית 405/03/7

מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית לשינויי ייעוד שטח מסחר למסחר ומגורים

עיקרי הוראות התכנית: 
שינויי ייעוד מגרש מסחרי למגורים ומסחר.  .1

תוספת 8 יח"ד למגורים   .2
תנאים  וקביעת  בנייה  והנחיות  מגבלות  זכויות,  קביעת   .3

למתן היתר בנייה.
קביעת קווי בניין תחתיים ועיליים.  .4

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נגב 

מזרחי, טלפון:08-6230966

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
652-0425967

שם התכנית: מגרש 94 שכ' 9 חורה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
גרסת   652-0425967 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  מזרחי  נגב 

התכנית: הוראות - 11 תשריט - 9
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

412 /03 /7 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: חורה, מגרש 94 שכונה 9 חורה.

X: 194299 קואורדינטה
Y: 579186 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 1/100012, מוסדר, חלקי חלקות: 7.

גוש: 100013, לא מוסדר, חלקי חלקות: 9999.
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מגרשים:
1001 בהתאם לתכנית 7/ 02/ 220/ 4
135 בהתאם לתכנית 7/ 02/ 220/ 4

מטרת התכנית:
תכנון הרחבה לאזור תעשיה בכניסה לישוב "שגב שלום".

עיקרי הוראות התכנית: 
ייעוד משטח ציבורי פתוח לתעשיה ותעשיה קלה  שינוי  א.  

ומלאכה, דרך ושטחים ציבוריים פתוחים.
קביעת זכויות, הוראות ומגבלות בנייה ביעודי הקרקע. ב.  

קביעת הוראות והנחיות סביבתיות. ג.  
קביעת הנחיות לפיתוח ותשתיות. ד.  
קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. ה.  

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,10460 עמוד  התשעח,   ,7903 הפרסומים  ובילקוט   16/08/2018

בתאריך 06/08/2018

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז   ולבנייה 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-6263795
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל  טלפון:08-6230966,  מזרחי,  נגב 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

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

תומר גוטהלף  
מ"מ יושב ראש הוועדה המחוזית  

לתכנון ולבנייה מחוז דרום  

הודעות מאת הוועדות המקומיות 

מחוז ירושלים

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
101-0502666

שם התכנית: היכל המשפט - שינוי בינוי, קוי בנין 
וזיקות הנאה, שד' שז"ר, ירושלים 

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון והבנייה 
ירושלים, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ירושלים, 
)גרסת   101-0502666 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 

הוראות:43 גרסת תשריט: 27(.
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

תתל/ 18  כפיפות  
 101-0051490 שינוי  

5649 החלפה 
5649 א  החלפה 

62 החלפה  

לא מוסדר:
גוש: 50000 חלקי חלקות: 999.

מגרשים:
553 בהתאם לתכנית 7/ 02/ 172/ 22
556 בהתאם לתכנית 7/ 02/ 172/ 22
559 בהתאם לתכנית 7/ 02/ 172/ 22

מטרת התכנית:
קביעת תאי שטח 553A, 556A, 559A בייעוד "מתקנים הנדסיים" 

לטובת הקמת חדרי שנאים.

עיקרי הוראות התכנית: 
1.שינוי ייעוד מ-"שצ"פ" ל-"מתקנים הנדסיים".

2.קביעת תכליות ושימושים מותרים.
3.קביעת הוראות, זכויות והנחיות בנייה.

4.קביעת תנאים למתן היתר בנייה.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל  התכנון 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  בעתונים, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נגב 

מזרחי, טלפון:08-6230966

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
 652-0417956

שם התכנית: הרחבת א.ת ישן, שגב שלום
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

652-0417956, גרסת התכנית: הוראות - 28 תשריט - 18
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

4 /220 /02 /7 שינוי 
13 /220 /02 /7 שינוי 

7/ מק/ 2501 ללא שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: שגב שלום .

בכניסה לישוב "שגב שלום" ובסמוך לנחל "נוקדים".

גושים וחלקות:
גוש: 39772, מוסדר, חלקי חלקות: 34.

X: 184813 קואורדינטה
Y: 568644 קואורדינטה

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2019-000202, התקבל ב - 05/03/2019
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ירושלים, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ירושלים, 
)גרסת   101-641779 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 

הוראות:24 גרסת תשריט:14(.
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

החלפה   62
שינוי  101-0056754

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: ירושלים, שכונה: גבל אל מוקבר רח': אל פראבי, סמטה 1 

 X: 222300 קואורדינטת
 Y: 629300 קואורדינטת

גושים וחלקות: 
גוש: 30921 )לא מוסדר( מס' חלקות בשלמותן 1,101 

מס'   ,101-103 בשלמותן  חלקות  מס'  מוסדר(  )לא  גוש:30922 
חלקות בחלקן 1,201

מטרת התכנית:
שינויים בבינוי מאושר בתכנית 56754 לבניינים מס' 4-1.

עיקרי הוראות התכנית:
שינויים בבנוי המאושר, שנקבע בתכנית 56754, לבניינים   .1

מס' 1-4, התרת השינויים הבאים בבינוי:
 3 ותוספת   1 מס'  בבנין  הדירות  חלוקת  באופן  שינוי  א. 

יח"ד חדשות לבנין. 
יח"ד  ותוספת   4 מס'  בבנין  הדירות  בחלוקת  שינוי  ב. 

חדשה לבנין. 
חדשות(  )קומות  ומחסנים  מרתף  קומות  שתי  חפירת  ג. 
בבנין מס' 2 והרחבת קומת חניה מאושרת )קומה מס' 3(. 
ממפלס   1 מס'  בבניין  מאושרים  בנייה  מפלסי  שינוי  ד. 
 747.72 למפלס   748.72 ממפלס   ,744.60 למפלס   745.60

וממפלס 751.84 למפלס 750.84.
תוספת בריכת שחיה על גג בניין מס' 1.  ה. 

מחסנים  תוספת  לשם   3 מס'  בבנין   2 קומה  השלמת  ו. 
וחדרי תפעול לבנין. 

לשם   3-1 בנייני  של  הקומות  בכל  בנייה  תוספת  ז. 
הרחבות יח"ד מאושרות. 

תוספת בנייה בקומה 6 של בנין מס' 4 לשם הרחבות  ח. 
יח"ד מאושרות. 

ביטול 2 מקומות חניה לטובת יצירת מחסנים בקומה 3  ט. 
של בניין מס' 4. 

כל האמור לעיל בהתאם לנספח הבינוי.  י. 
הגדלת מס' יח"ד בתא שטח מס' 101 מ-6 יח"ד ל-9 יח"ד,   .2

ובתא שטח מס' 103 מ- 5 יח"ד ל-6 יח"ד. 
קביעת קווי בנין לבנייה כאמור.    .3

 56754 קרקעי מאושר בתכנית מס'  עיקרי על  המרת שטח    .4
לשטח שירות על קרקעי בתאי שטח מס' 101 ו 103. 

ו   101 מס'  בתאי שטח  קרקעית  תת  שירות  תוספת שטחי    .5
לחוק   15 קטן  סעיף  א)א(   62 בסעיף  למותר  בהתאם   ,102

התכנון והבנייה. 
בנייה  היתר  למתן  תנאים  וקביעת  בינוי  הוראות  קביעת    .6

בשטח. 
קביעת הוראות בגין עצים לעקירה, להעתקה ולשימור.    .7

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: ירושלים, שכונה: כניסה לעיר רחוב: 

 X: 219520 קואורדינטת
 Y: 632690 קואורדינטת

גושים וחלקות: 
גוש: 30864 )מוסדר( מס' חלקות בחלקן 27, 20, 10 

מטרת התכנית:
היכל המשפט בכניסה לעיר שינוי בינוי, קווי בניין, זיקת הנאה, 

מס' קומות והוראות בינוי אחרות, שד' שז"ר, ירושלים.

עיקרי הוראות התכנית:
 101-051490 בתכנית  המאושרות  הבינוי  הוראות  שינוי   .1

בתא שטח מס' 9 )מתחם F1( כמפורט להלן:
להולכי  הנאה  זיקת  עם  השטח  וצורת  מיקום  שינוי  א. 

רגל תוך שמירה על שטחו )650 מ"ר(.
של  המערבית  בחזיתו  האכסדרה/הקולונדה  ביטול  ב. 

תא השטח הפונה לשד' הנשיא השישי.
העליונות  הקומות  בשתי  המאושרת  הנסיגה  ביטול  ג. 
של הבניין שעפ"י תכנית 101-051490 וקביעת הוראות 

בינוי אחרות במקומה. 
שינוי במפלס ה- 0.00 וקביעתו ל- 810.70 מ'.  ד. 

שינוי קווי בניין וקביעת קווי בנין חדשים.  .2
קביעת מס' הקומות המירבי ל- 15 קומות )קומה עליונה   .3
קומה טכנית( מעל למפלס הכניסה הקובעת, קומה אחת ו- 
5 קומות חניה תת קרקעית, מתחת למפלס הקומה הקובעת.
חלוקת  תוך  מ',   865.50 ל-  המירבי  הבנייה  גובה  קביעת   .4

הבינוי ל- 6 מבננים, בגבהים משתנים מתחתיו.
קביעת בינוי בהתאם לנספחי בינוי.  .5

קביעת הוראות בינוי ופיתוח ותנאים למתן היתרי בנייה.  .6

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  להלן  המפורטים 
מנהל התכנון www.iplan.gov.il ובאתר האינטרנט של הועדה 
המעוניין  כל   .www.jerusalem.muni.il ירושלים  המקומית 
עצמו  את  הרואה  אחר,  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין,  בקרקע, 
 100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע 
פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך  התנגדות  להגיש  רשאי  לחוק, 
למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  מבין  המאוחרת  ההודעה  של 
טלפון   ,4 קומה   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  המקומית   הועדה 
הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6296811
שלומציון  רחוב  ירושלים,  מחוז  ובנייה,  לתכנון  המחוזית 

המלכה 1, ירושלים, טלפון 02-6290263.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב, 
שעליהן  העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט 
נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת,  היא 
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט - 1989.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
101-0641779

שם התכנית: שינוי בבנוי מאושר בתכנית 56754 
לבניינים מס' 4-1. 

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון והבנייה 

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2019-000202, התקבל ב - 05/03/2019



ילקוט הפרסומים 8137, כ"ח באדר א' התשע"ט, 5.3.2019  8422

קביעת שימוש לצורכי ציבור   2.3
2.3.1 300 מ"ר עיקרי מתוך סך הזכויות הנוספות מכח 

תכנית המתאר יוקצו לשימוש ציבורי
קביעת הוראות בינוי ובכללן:   .3

תוספת שתי קומות למנין הקומות הקיים בתב"ע של    3.1
המגרש המקבל

שינוי גובה הבניין הקבוע בתב"ע    3.2

 7975 פרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
עמוד 2291 בתאריך 31/10/2018.

התכנית נמצאת לעיון במשרדי מינהל ההנדסה, שד' בן גוריון 
68 תל אביב-יפו, קומה 3 , חדר 309 בימים א, ב, ג, ה בין השעות 
איתור  זמין  תכנון   – באינטרנט  בחיפוש  כן  כמו   .-13:00  08:00

 mavat.moin.gov.il :תכנית או בכתובת אינטרנט

דורון ספיר  
יושב ראש ועדה המשנה   

לתכנון ובנייה תל אביב-יפו  

מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי עפולה

 הודעה בדבר הפקדת תוכנית מפורטת מס' 
215-0706234

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
צפון,  ובנייה מחוז  לתכנון  ובמשרדי הועדה המחוזית  עפולה, 
מופקדת תוכנית מפורטת מס' 215-0706234 -איחוד וחלוקה - 

כיכר העצמאות. הוראות - 5 תשריט - 5

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
כפיפות ג/18647

שינוי ג/302
שינוי ג/5681

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: עפולה 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 16658 חלקי חלקות: 55

עיקרי הוראות התכנית: 
הצרחת שטחים ללא שינוי סה"כ שטחים מאושרים עפ"י סעיף 

62א)א(1

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
המשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  יום   60 תוך 
הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה 
- עפולה, רחוב יהושוע 47 , עפולה טלפון: 04-6520341. העתק 
קריית  )כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

הממשלה - משרד הפנים נצרת עלית , טלפון: 04-6508508(. 

הוגשה  כן  אם  אלא  תדון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  פרוט  בכתב 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  להלן  המפורטים 
מנהל התכנון www.iplan.gov.il ובאתר האינטרנט של הועדה 
המעוניין  כל   .www.jerusalem.muni.il ירושלים  המקומית 
עצמו  את  הרואה  אחר,  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין,  בקרקע, 
 100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע 
פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך  התנגדות  להגיש  רשאי  לחוק, 
למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  מבין  המאוחרת  ההודעה  של 
טלפון   ,4 קומה   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  המקומית   הועדה 
הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6296811
שלומציון  רחוב  ירושלים,  מחוז  ובנייה,  לתכנון  המחוזית 

המלכה 1, ירושלים, טלפון 02-6290263.

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

תשמ"ט - 1989.
אליעזר ראוכברגר  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה ירושלים  

מחוז תל אביב

מרחב תכנון מקומי תל אביב-יפו

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
507-0548271 בסמכות הועדה המקומית

ניתנת בזאת הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
 507-0548271 מס'  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 
תא/מק/4689 - )העברת זכויות מקרל נטר 2 לרח' פנחס רוזן 65-67 
)מתחם גולף כיתן בסמכות הועדה המקומית. מונה תדפיס הוראות: 

31 מונה תדפיס תשריט: 18

גוש/חלקה:
גוש מוסדר 6625 חלקות בחלקן 53-55, 889 

גוש מוסדר 7452 חלקה 11 בשלמותה

מיקום/כתובת: 
רחוב מונטיפיורי 38, קרל נטר 2, פנחס רוזן 65, 67 תל-אביב

מטרת התכנית:
עידוד שימור ושיפוץ מבנים לשימור ע"י העברת זכויות ממבנה 
ממגרש  השימוור,  תכנית  עפ"י  מחמירות  בהגבלות  לשימור 

מוסר ברחוב קרל נטר 2 למגרש מקבל ברחוב פנחס רוזן 65-67
וקביעת הוראות ותנאים לשם הבטחת ביצוע השימור.

בנוסף התכנית מקדמת את חיזוקו של רחוב פנחס רוזן כמוקד 
תעסוקה ומסחר.

עיקרי התכנית:
העברת זכויות בנייה ממבנה לשימור בהגבלות מחמירות    .1
במגרש ברחוב קרל נטר 2 למגרש המקבל ברחוב פנחס רוזן 

65-67
קביעת הוראות עבור המגרש המקבל:   .2

ז'  ג' סימן  איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים עפ"י פרק    2.1
לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 1965

תוספת זכויות מכח תכנית המתאר לשטחים עיקריים    2.2
ושירות.

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2019-000202, התקבל ב - 05/03/2019



8423 ילקוט הפרסומים 8137, כ"ח באדר א' התשע"ט, 5.3.2019 

גושים וחלקות:
גוש: 40099 ,חלקה 34 , שכ' שחמון , אזור תעשייה שחורת, אילת

עיקרי הוראות התכנית :
1 תוספת זכויות בנייה ,

שטח עיקרי ,
מאושר: 3483 מ"ר )60%(

מוצע : 3983 מ"ר )תוספת של 500 מ"ר(
עפ"י סעיף 62א)א( 16)א()1(

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית , בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין בקרקע , בבניין או בכל 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית , וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק , רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים , למשרדי הועדה מקומית אילת. כתובת- רח' חטיבת 
ההתנגדות  העתק   .08-6367114 טלפון:  אילת  ת.ד.14  הנגב, 
רח'   - כתובת  מחוז הדרום.  הועדה המחוזית  יומצא למשרדי 

התקווה 4, ת.ד. 68 באר- שבע 84100 טלפון: 08-6263820

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

תשמ"ט - 1989.
משה אלמקייס  

מ"מ יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה אילת  

מרחב תכנון מקומי אילת

 הודעה בדבר אישור תוכנית מפורטת מס': 
602-0193284

שם התכנית: מגרש 146, רח' הצפצפה 11, אילת 
נמסרת בזה הודעה , בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 602-0193284 
כל  על   1/138/03/2_ מס'  מפורטת  לתכנית  כפופה  זו  תכנית 
הוראותיה , למעט השינויים הכלולים בתכנית זו. גרסת הוראות 

מס' 12, וגרסת תשריט מס'7

המבקש: עמי אלבליה

שטח התכנית: 458.000 מ"ר

מגרש 146, רח' הצפצפה 11, גוש 40050 ,חלקה 141 ,אילת

התכנית,  נקבעה   14.08.18 ביום   ,03.11.2017 הופקדה  התכנית 
כתכנית שאינה טעונה אישור לפי 109)א( לחוק.

שינוי נקודתי בקווי בניין לתוספת מחסן.   .1
בסמכות הועדה המקומית עפ"י סעיף 62א)א(4.  

הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה בשטח של - 6.87מ"ר.   .2
בסמכות הועדה המקומית עפ"י סעיף 62א)א(16(א()2(.  

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 1181 עמוד  התשע"ח   7616 מס'  הפרסומים  ובילקוט   03/11/17

בתאריך 09/11/17

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובמשרדי   08  6367114/5- טל:   ,88000 אילת   14 ת.ד.   , ובנייה 
באר-   ,68 ת.ד.   4 התקווה  ברח'  דרום  מחוז  המחוזית  הועדה 

שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989. 

 מרחב תכנון מקומי עפולה

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס' 
215-0561985

והבנייה,  התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
215- מס'  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר  תשכ"ה-1965, 
0561985 - שינוי קווי בניין -17767 עפולה. הוראות - 9 תשריט - 8

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
כפיפות 1/17/1

כפיפות עפ/מק/2/6029
כפיפות ג/18647

שינוי ג/13259

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
עפולה עילית גורדון, עפולה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 17767 חלקות במלואן: 10

עיקרי הוראות התכנית: 
איחוד וחלוקה עפ"י סעיף 62א)א(1

שינוי קווי בניין עפ"י סעיף 62א)א( 4
הקטנת מגרש מינימלי עפ"י סעיף 62א)א(7

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
27.7.2018 ובילקוט פרסומים 7884, עמ' 9936, בתאריך 19/7/2018. 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה עפולה, רח' יהושוע 47, עפולה טל' 04-6520341 ובמשרדי 
הועדה המחוזית, מחוז צפון, כתובת: קריית הממשלה – משרד 
רשאי  המעוניין  כל   .04-6508508 טלפון:  עלית,  נצרת  הפנים 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

שלמה מליחי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה עפולה  

מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי אילת

 הודעה בדבר הפקדת תוכנית מפורטת מס': 
602-0583559

והבנייה,  לחוק התכנון   , לסעיף 89  הודעה בהתאם  בזה  נמסרת 
תשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית ב"ש ובמשרדי הועדה 
על   602-0583559 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  אילת  המקומית 
תכנית זו חלות כל הוראות תכנית מס' 196/03/2 למעט השינויים 

הכלולים בתכנית זו. מונה - תדפיס הוראות: 6, תשריט: 5

המבקש: א.י. מול המפרץ)אילת(בע"מ

שטח: 5.281 דונם

מיקום: 
רחוב השרברב 8 ,מבנה תעשייה במגרש 51, 
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ילקוט הפרסומים 8137, כ"ח באדר א' התשע"ט, 5.3.2019  8424
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-3030 המחיר 9.72 שקלים חדשים 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש:1/100225 חלקימחלקה: 2 עד: 2 

גוש :5/100225 חלקי מחלקה 2 עד: 2 

עיקרי הוראות התכנית: 
החלפת שטחים )הצרכה( בין שצ"פ לשב"צ וקביעת קווי בנין 

במגרש 919 שכ' 37 רהט. 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
21/12/2018 ובילקוט פרסומים 8093, עמ' 6964, בתאריך 30/1/2019. 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה רהט טל' 9914930- 08 ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז 
דרום, כתובת: התקוה 4 באר שבע ת.ד 68 טל' 08-6263791 כל 
המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל. 
פאיז אבו צהיבן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה רהט  

מרחב תכנון מקומי עומר

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
614-0650093

נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
עומר ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה, מחוז הדרום 

מופקדת תכנית מפורטת / מס' 614-0650093

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
14 / במ / 148

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: עומר, רחוב: פעמונית מס ' 5

גושים וחלקות:
גוש: 38580 חלקה: 107

עיקרי הוראות התכנית:
 2.40 מ'  2.20 ל-  וקומה מפולשת מ-מ'  גובה מרתף  שינוי    .1

לפי סעיף 62א)א()5(. 
שינוי רוחב חניה מ- 5.00 מ' ל- 6.8 מ'.    .2

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  המעוניין  כל 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  המעונין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
חודשיים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
ולבנייה, במרכז  בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון 
העתק   .08-6291140-4 טל:   84965 עומר   ,1 ת"ד  המסחרי, 
ולבנייה,  יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון  ההתנגדות 

רחוב התקוה 4 ב"ש טל: 6296444.

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

עבודתו(, התשמ"ט- 1989.
פיני בדש  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה עומר  

בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   08  6263820- טל:   84100 שבע 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

סימה נמיר  
מ"מ יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה אילת  

מרחב תכנון מקומי אשקלון

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס' 
604-0582106

והבנייה,  התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
תשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס' 604-0582106 
- בריכת מים ומאגר שאיבה בעיר היין. גרסת הוראות: 15 גרסת 

תשריט: 11.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי תמל / 1006

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: עיריית אשקלון

ישוב: אשקלון, השטח נמצא בחלקה המזרחי של שכונת עיר היין.

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 368 חלק ממחלקה: 56.
גוש: 369 חלק מחלקה: 74 .

מגרש: 1501 לפי תמל / 1006

עיקרי הוראות התכנית: 
בריכת  לבנית  המיועד   1501 במגרש  הבנייה  זכויות  הסדרת 
המים ותחנת שאיבה בשכונת עיר היין, ע"י שינוי קווי בניין, 
תוספת שטחי בנייה, שינוי בקביעת גובה מבנה, שינוי חלוקת 
שטחי בנייה והוראות הבינוי והעיצוב האדריכלי, עפ"י סעיפים: 
62א)א()4(, 62 א. )א( )18(, 62 א. )4א(, 62 א. )א( )6(, 62א)א()5( לחוק 

התכנון והבנייה.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 17/8/2018 
ובילקוט פרסומים 7910, עמ' 10625, בתאריך 12/8/2018. 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 .086792290 טלפון:  נפתי אשקלון,  מרכז   7 הגבורה  רח'  ובנייה, 
קריית   4 התקווה  רח'  )כתובת:  המחוזית  הועדה  במשרדי 
התכנון  מינהל  באתר  וכן   086263784 טלפון:  ב"ש,  הממשלה 
www.iplan.gov.il כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 
תומר גלאם  

יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ובנייה אילת  

 מרחב תכנון מקומי רהט

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
618-0682914

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 0682914-618. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
כפופה לתכנית 402 / 02 / 17

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ישוב: רהט, מגרש 919 שכ' 37 רהט
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