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הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965

הודעות מאת הוועדות המחוזיות 

מחוז חיפה

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: מורדות הכרמל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
355-0359364

שם התכנית: מכ/886 מתחם "כלל" - מגורים נשר
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 355-0359364 

גרסת התכנית: הוראות - 32 תשריט - 22
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 
מכ/ 129 שינוי 
מכ/ 361 שינוי 

ג/ 580 שינוי 
ג/ 400 שינוי 

מכ/ 472 שינוי 
מכ/ 189 שינוי 

מכ/ 361/ א שינוי 
מכ/ 784 שינוי 
מכ/ 258 החלפה 
ג/ 1062 החלפה 
תממ/ 6 פירוט 

ג/ 566 כפיפות 
מכ/ 369/ א כפיפות 
תתל/ 13/ ג כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
מכ/ 129/ א כפיפות 

תמא/ 18/ 4/ 1 כפיפות 
תמא/ 3/ 7 כפיפות 

תמא/ 3/ 78 כפיפות 
ג/ 496 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 
תמא/ 35 כפיפות 

תמא/ 18/ 4 כפיפות 
תתל/ 2/ 6/ 13 כפיפות 

תמא/ 15 כפיפות 
זב/ 200/ מכ/ 670 כפיפות 

תמא/ 22 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות 

מכ/ 472/ א כפיפות 
תמא/ 23/ 15/ 1 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: נשר רחוב:.

וכוללת את שטחי מפעל  נשר  התכנית ממוקמת במזרח העיר 
מורדות  ואת   )75 לכביש  בר-יהודה  דרך  בין  )הנמצאים  נשר 

בר- דרך  של  הדרומי  מצידו  המפעל  מול  המצויים  הכרמל 
יהודה. בנוסף, התכנית כוללת את שטחי הפארק המטרופוליני 

מעברו הצפוני של כביש 75.
גלילית מחוז חיפה.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גושים בשלמות: 11165, 11166, 11168, 11169.
גוש: 11167 חלקות במלואן: 1, 2, 4.

גוש: 11167 חלקי חלקות: 3.
גוש: 11170 חלקות במלואן: 2, 3.

גוש: 11170 חלקי חלקות: 1.
גוש: 11229 חלקות במלואן: 72, 79, 81, 86, 88, 89, 91.

גוש: 11229 חלקי חלקות: 37, 47, 49, 62, 64, 93, 95.
גוש: 11230 חלקי חלקות: 74, 145.

X: 205932 קואורדינטה
Y: 741475 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הקמת רובע מגורים חדש כהמשך לעיר נשר ובו כ-5,000 יח"ד 
ותשתיות, הקצאות  דרכים  קביעת מערך  תוך  מגוון,  בתמהיל 
לצרכי ציבור, פיתוחם של שטחים ציבורים פתוחים ופארקים 
השכונה  תושבי  לרווחת  ותעסוקה  מסחר  שטחי  עירוניים, 

ותושבי העיר כולה.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד מקרקע לתעשיה, קרקע חקלאית ושצ"פ לשטח  א. 

למגורים, שטחי ציבור, מסחר ותעסוקה.
קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע ב.  

קביעת הוראות בנייה בשטח התכנית ג.  
קביעת מערך דרכים, רחובות וחיבורים למערכת הדרכים  ד.  

הקיימת
קביעת זכויות בנייה בשטח התכנית ה.  

לרבות  תשתיות,  כולל  השטח  לפיתוח  הוראות  קביעת  ו.  
תשתית חשמל עילית במתח עליון.

שטחים  רישום  קרקע:  הסדרי  בדבר  הוראות  קביעת  ז.  
ציבוריים, רישום זיקת הנאה למעבר כלי רכב ולמעבר רגלי

קביעת שלביות ביצוע. ח.  

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4878 עמוד  התשעח,   ,7695 הפרסומים  ובילקוט   02/02/2018

בתאריך 11/02/2018

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'   33095 חיפה   15 הפלי"ם  שד  חיפה,  מחוז   ולבנייה 
04-8633455. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה מורדות 
הכרמל, כורי 2 חיפה 33093 טל'04-8676296, וכל המעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: גלילית מחוז חיפה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':399-0642926

שם התכנית: מבואת הפארק הדרומי- קיסריה
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 

399-0642926 גרסת התכנית: הוראות - 22 תשריט - 6
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איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
ג/ 322/ א/ ש/ 316 שינוי 

ג/ 322/ ב שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: קיסריה.

החלק הדרום מערבי בפארק תעשייה קיסריה.
X: 194541 קואורדינטה
Y: 708620 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 12350, מוסדר, חלקות במלואן: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 

.47 ,46 ,42 ,41 ,38 ,37

מטרת התכנית:
הוראות  פי  על  מפורטת  תכנית  אישור  יישום  התכנית  מטרת 

סעיף 14.6 לתכנית ג/322/ב'.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד השטח, משטח לתכנון מיוחד לשטח לתעשיה    .1

ואחסנה.
היתר  למתן  ותנאים  בנייה  זכויות  בינוי,  הוראות  קביעת    .2

בנייה בשטח.

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 
מחוז חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טל' 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 הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס':304-0700930

שם התכנית: חפ/2418 - שינוי ייעוד ממגורים 
למגורים ומסחר ברחוב קומוי 7

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 חיפה 
גרסת   304-0700930 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 

התכנית: הוראות - 4 תשריט - 3
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

חפ/ 145 שינוי 
תממ/ 6 כפיפות 

חפ/ מק/ 229/ י/ 2 כפיפות 
חפ/ 229/ ה כפיפות 

חפ/ 933 כפיפות 
חפ/ 229/ י/ 5 כפיפות 
חפ/ 1344/ א כפיפות 

תמא/ 38 כפיפות 
חפ/ 229/ י כפיפות 

חפ/ 229/ י/ 1 כפיפות 
חפ/ 229 כפיפות 

חפ/ 718/ א כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 

חפ/ מק/ 1400/ גב כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ברחוב קומוי נתן 7 , שכונת נוה שאנן, חיפה

X: 201643 קואורדינטה
Y: 743035 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 11201, מוסדר, חלקות במלואן: 85.

מטרת התכנית:
שינוי ייעוד ממגורים למגורים ומסחר.

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

2. קביעת הוראות ותנאים לשימושים.

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 
מחוז חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טל' 04-8633455. העתק 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

חיפה, ביאליק 3 חיפה טל'04-8356807

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: מורדות הכרמל

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
מס':355-0528133

שם התכנית: מלון וילה ביער - טירת הכרמל
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

355-0528133 גרסת התכנית: הוראות - 38 תשריט - 17
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות
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מחוז דרום

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: בני שמעון

הודעה בדבר אישור בקשה לפי סעיף 145 ג)1()4( 
לשינוי שלביות ותנאים להיתר ביחס לתכנית מס' 

 99/305/02/31
שם התכנית: הרחבת אתר לסילוק פסולת דודאים

מס'  בישיבה  בבקשה  המחוזית  הועדה  להחלטת  בהתאם 
2019012 מיום:17/06/2019, נמסרת בזה הודעה על אישורה של 
לסעיפים  בהתאם  בנייה  היתר  למתן  מתנאים  לסטייה  בקשה 
אשר  התשכ"ה-1965  והבנייה,  התכנון  לחוק  ו-)ג1(  )ג(   145
לסילוק  אתר  הרחבת   -  99/305/02/31 מס'  בתכנית  נקבעו 
פסולת דודאים שפורסמה למתן תוקף ביום 15.5.2017 י.פ. 7505 

)להלן - התכנית(

מהות הבקשה המאושרת:
100א'  מס'  הטמנה  תא  הקמת  של  הביצוע  בהתניית  שינוי 
כזה  באופן  לחוק,   )1( ו-145)ג1(  )ג(   145 לסעיפים  בהתאם 
שתתאפשר הוצאת היתר לעבודות להקמת תא ההטמנה טרם 

הקמת המתקן לטיפול בתשטיפים. 
בהיתר יקבע כי לא ניתן יהיה לאפשר הטמנה, טרם הקמת שלב 
א' בתחנת המעבר הממיינת )מתקן המיון( והקמת מתקן טיפול 

בתשטיפים והפעלתו.
השטח הכלול בבקשה: 100 דונם.

)בני  דודאים  הפסולת  באתר  הנמצא  שטח  על  חלה  התוכנית 
שמעון(.

גושים וחלקות הכלולים בבקשה: 
100229/2

התכנית  בתיק  נמצאות  הועדה  והחלטת  האמורה  הבקשה 
במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז דרום, רח' התקווה 
וכן במשרדי הוועדה מקומית  4 באר-שבע טל' טל' 08-6263791 
טל' -08 קמה,  בית  צומת  בכתובת:  שמעון,  בני  ולבנייה  לתכנון 
 .www.iplan.gov.il 6257920 ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

הודעה על הפקדה מחדש של תכנית מפורטת 
מס':652-0230938

שם התכנית: מגרש 12 + 13 שכונה 1 לקיה
 17.06.2019 מיום   2019012 מס'  בישיבתה  המחוזית  הוועדה 
החליטה לבטל את הפקדת התכנית ולהפקידה מחדש בעקבות 

שינויים במסמכי התכנית. 
לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת  לכך  בהתאם 
התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית 
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה נגב מזרחי מופקדת תכנית מפורטת מס': 652-0230938 

גרסת התכנית: הוראות - 18 תשריט - 10

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

מכ/ 357 שינוי 
ג/ 910 החלפה 

מכ/ 298 החלפה 
ג/ 961 החלפה 

מכ/ 298/ ג החלפה 
ג/ 566 כפיפות 

תממ/ 6 כפיפות 
תמא/ 8 כפיפות 

תמא/ 12/ 1 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: טירת כרמל רחוב: לניאדו עזרא 14.

התכנית ממוקמת בשולי טירת כרמל, בסמוך לביה"ס "שיפמן" 
ולפתיחת ואדיות נחל גלים ונחל אורנית.

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 10688 חלקות במלואן: 96.
גוש: 10688 חלקי חלקות: 108, 109, 111, 112.

גוש: 12269 חלקי חלקות: 1, 3, 4.
X: 198544 קואורדינטה
Y: 740590 קואורדינטה

מטרת התכנית:
תוספת שטחי בנייה עבור הוספת חדרי אירוח מלונאי )סה"כ 85 
חדרי אירוח(, הרחבת אזורי הפעילות והשירות ושינוי הוראות 

בינוי, אדריכלות ופיתוח.

עיקרי הוראות התכנית: 
1. תוספת שטחי שירות, שטחים עיקריים ושטחים למרפסות.

2. קביעת גובה מבנה ומעקות גג.
3. קביעת קווי בנין.

4. הגדרת הוראות אדריכליות.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,563 עמוד  התשעט,   ,7954 הפרסומים  ובילקוט   19/10/2018

בתאריך 10/10/2018

לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'   33095 חיפה   15 הפלי"ם  שד  חיפה,  מחוז   ולבנייה 
04-8633455. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה מורדות 
הכרמל, כורי 2 חיפה 33093 טל'04-8676296, וכל המעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

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

איתמר בן דוד  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה  
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התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
105 /02 /11 שינוי 

ד/ 11/ 03/ 267 כפיפות 
9 /105 /02 /11 כפיפות 

122 /03 /11 כפיפות 
תממ/ 4/ 14/ 23 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ערד רחוב:.

שטח חקלאי הנמצא בין דרך מס' 31 לדרך מס' 80 עד לכביש 
הגישה למחנה הנח"ל והמט"ש של ערד ממזרח.

גושים וחלקות:
גוש: 1/100025, מוסדר, חלקי חלקות: 1.

גוש: 100026 , מוסדר, חלקי חלקות: 2.
גוש: 100028, מוסדר, חלקי חלקות: 1.
גוש: 100250, מוסדר, חלקי חלקות: 6.

X: 213128 קואורדינטה
Y: 575719 קואורדינטה

מטרת התכנית:
הקרקע  ביעודי  שינויים  ע"י  חברון  הר  גד"ש  מתחם  הסדרת 
הנחיות   , זכויות  וקביעת  משק  למבני  לשטח  חקלאי  משטח 
שאיבה  ותחנת  חקלאיים  מבנים  הקמת  עבור  בנייה  ומגבלות 

לשפכים בקרקע חקלאית.

עיקרי הוראות התכנית: 
א. שינוי ייעוד משטח חקלאי למבני משק ולמתקנים הנדסיים.

ב. קביעת זכויות ומגבלות בנייה לכל ייעוד.
ג. קביעת שימושים מותרים בכל ייעוד.

ד. הנחיות בינוי ואדריכלות.
ה. הנחיות לתשתיות בתחום התכנית.

ו. קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4186 עמוד  התשעט,   ,8034 הפרסומים  ובילקוט   10/01/2019

בתאריך 10/12/2018

המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז  ולבנייה   לתכנון 
08-6263795. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ערד, ערד 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  מחוזית   - מקומית  ועדה  טל'08-9951712, 
הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טל'08-6263795, וכל המעוניין 
פתוחים  ובשעות שהמשרדים האמורים  בימים  בה  לעיין  רשאי 

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

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אילת

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
602-0471631

שם התכנית: שחמון 6 אילת מגרש 239
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 602-0471631 

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

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

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

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

361 /03 /7 שינוי 
4 /28 /3 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: לקיה 12, 13. שכונה 1, מגרש מס' 12 ומגרש מס' 13, לקייה.

X: 187768 קואורדינטה
Y: 581630 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 100446, מוסדר, חלקות במלואן: 67, 68.

מגרשים:
12 - 13 בהתאם לתכנית 361/03/7

67 - 68 בהתאם לתכנית 4/28/3

מטרת התכנית:
במגרשים  מסחרית  וחזית  יח"ד   4 ל  תכנונית  מסגרת  יצירת 

12+13 בשכונה 1 בלקייה

עיקרי הוראות התכנית:
א- קביעת שטחי הבנייה המרביים.

ב- שינוי קווי הבניין.
ג- הגדלת תכסית מירבית.

ד- קביעת התכליות והשימושים בכל תא שטח.
ה- קביעת התנאים למתן היתרי בנייה בכל תא שטח.

ו- תוספת יח"ד מ 2 ל 4 יח"ד בכל תא שטח.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.iplan.gov.il 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, 
העתק   .08-6263795 טל'   84100 שבע  באר   4 התקווה  הדרום, 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נגב 

מזרחי, טל'08-6230966

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחבי תכנון מקומי: ערד,גלילית מחוז הדרום

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
699-0584656

 שם התכנית: )תוכנית מס' 17/105/02/11( 
גד"ש הר חברון - תל ערד

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 699-0584656 

גרסת התכנית: הוראות - 12 תשריט - 11
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
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גושים וחלקות:
גוש: 1238, מוסדר, חלקי חלקות: 24, 50, 67, 74, 79.

גוש: 1239, מוסדר, חלקי חלקות: 100, 127.

מגרשים:
2 בהתאם לתכנית 2/175/03/4
7 בהתאם לתכנית 2/175/03/4

מטרת התכנית:
בניינים בכל תא   2 קיים הכולל  דיור  יח"ד למקבץ   64 תוספת 

שטח.

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

2. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
2,3, מיעוד לא ע"פ  ייעוד הקרקע בתאי שטח מס'  3. התאמת 
מבא"ת)"דיור  ע"פ  ליעוד  מיוחד"(  מגורים  מבא"ת)"אזור 

מיוחד"( 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, 
העתק   .08-6263795 טל'   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום, 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

אשקלון, הגבורה 7 אשקלון טל'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: קריית גת

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
 606-0346635

שם התכנית: קריית גת צפון - מתחם 07 - מגרש 401
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 606-0346635 

גרסת התכנית: הוראות - 21 תשריט - 11
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

2 /140 /02 /9 שינוי 
תתל/ 18 כפיפות 

תתל/ 3/ 4/ 9/ א כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: קריית גת רחוב:.

המגרש הציבורי הגדול, בחלק הצפון מזרחי של מתחם 07 של 
כרמי גת הנמצאת צפון מזרחית לצומת פלוגות, בתחום שיפוט 

קריית גת.

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

3 /214 /03 /2 שינוי 
214 /03 /2 שינוי 
2/ מק/ 417 שינוי 

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

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

X: 193497 קואורדינטה
Y: 383389 קואורדינטה

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.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,8411 עמוד  התשעט,   ,8137 הפרסומים  ובילקוט   15/03/2019

בתאריך 05/03/2019

המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז  ולבנייה   לתכנון 
08-6263795. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ובנייה אילת, 
חטיבת הנגב 1 אילת טל'08-6367114, וכל המעוניין רשאי לעיין 
לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה 

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

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אשקלון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
604-0378240

שם התכנית: מקבץ דיור "גלובוס-גרופית", 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 
גרסת   604-0378240 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  אשקלון 

התכנית: הוראות - 25 תשריט - 13
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

2 /175 /03 /4 שינוי 
3 /175 /03 /4 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
מקבץ הדיור ממוקם ברחוב אלול בניינים מס' 4,6,7 ו 9.

X: 160072 קואורדינטה
Y: 620425 קואורדינטה
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עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד חלק משצ"פ למגורים. א.  

שינוי ייעוד ממגורים א' למגורים ב' עם חזית מסחרית. ב.  
ושטחי  עיקריים  לשטחים  המירביים  בנייה  שטחי  קביעת  ג.  

שירות עם חזית מסחרית.
קביעת גובה הבנייה ל- 3 קומות. ד.  

קביעת השימושים המותרים והמגבלות. ה.  
קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. ו.  

קביעת יח"ד. ז.  
קביעת זכויות, מגבלות והנחיות בנייה. ח.  

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, 
העתק   .08-6263795 טל'   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום, 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה רהט, 

רהט טל'08-9914874

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: רהט

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
618-0518878

שם התכנית: שכונה 2 מגרש 177, רהט
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 618-0518878 

גרסת התכנית: הוראות - 16 תשריט - 10
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 
389 /03 /17 החלפה 

15 /223 /02 /17 החלפה 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רהט, שכ' 2 מגרש 177, רהט

גושים וחלקות:
גוש: 999999, לא מוסדר, חלקי חלקות: 1.

X: 177326 קואורדינטה
Y: 589952 קואורדינטה

מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית ל- 5 יח"ד במגרש 177שכ' 2 ברהט.

עיקרי הוראות התכנית: 
- קביעת זכויות, מגבלות והנחיות בנייה
- תוספת מס' יח"ד מ2 ל 5 יחידות דיור .

- שינוי ייעוד ממגורים א' למגורים ב'.

גושים וחלקות:
גוש: 3089, מוסדר, חלקות במלואן: 113.

X: 178759 קואורדינטה
Y: 615213 קואורדינטה

מטרת התכנית:
תוספת שימושים לצרכי ציבור.

עיקרי הוראות התכנית:
המותרים  השימושים  לפי  ציבור  לצרכי  שימושים  תוספת    .1
בתכנית המאושרת, ע"פ סעיף 62א)א1(6 לחוק התכנון והבנייה.

קביעת קו בניין מערבי 5 מ'.   .2
שינוי גובה מקסימלי ומס' קומות מותר.   .3

קביעת התנאים למתן היתר בנייה.   .4

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,275 עמוד  התשעט,   ,7943 הפרסומים  ובילקוט   05/10/2018

בתאריך 20/09/2018

המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז  ולבנייה   לתכנון 
08-6263795. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה קריית 
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל  טל'08-6885698,  גת  קריית  גת, 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

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

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: רהט

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
618-0550731

שם התכנית:מגרש מגורים 62, שכ' 22, 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   618-0550731 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת 

הוראות - 21 תשריט - 14
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
המתייחסת לתכניות הבאות:

מס' התכנית סוג היחס 
2 /261 /03 /7 שינוי 

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

421 /03 /17 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רהט 62, מגרש 62 שכ' 22 רהט.

X: 175790 קואורדינטה
Y: 588501 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 100608, מוסדר, חלקות במלואן: 48, 52.

גוש: 100608, מוסדר, חלקי חלקות: 51.

מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית ל-4 יח"ד, קביעת הוראות לחזית מסחרית 

ושינוי ייעוד משביל למגורים במגרש 62 בשכונה 22 ברהט.

DoCenter Id:801-02-2019-000544, received on -16/07/2019 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel
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מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: רהט

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
618-0610170

שם התכנית: שכונה 7 מגרש 172, רהט
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 618-0610170 

גרסת התכנית: הוראות - 10 תשריט - 5
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

263 /03 /7 שינוי 
17/ מק/ 2155 שינוי 

15 /223 /02 /17 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רהט 172, שכונה 7 מגרש 172,רהט

גושים וחלקות:
גוש: 999999, לא מוסדר, חלקי חלקות: 1.

X: 177498 קואורדינטה
Y: 589529 קואורדינטה

מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תיכנונית ל 6 יחידות דיור שכ' 7 מגרש 172.

עיקרי הוראות התכנית: 
- קביעת זכויות, מגבלות והנחיות בנייה"

- הגדלת מס' יח"ד.
- שינוי ייעוד ממגורים א' למגורים ב'.

- קביעת התכליות, השימושים והנחיות כלליות לתשתיות.
- קביעת תנאים למתן היתר בנייה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,8668 עמוד  התשעט,   ,8152 הפרסומים  ובילקוט   15/03/2019

בתאריך 14/03/2019

המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז  ולבנייה   לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-6263795
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל  טל'08-9914874,  רהט  רהט, 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

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

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: רהט

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
618-0646984

שם התכנית: שכונה 32 מגרש 70, רהט
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 618-0646984 

גרסת התכנית: הוראות - 12 תשריט - 8
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

- קביעת התכליות , השימושים והנחיות כלליות לתשתיות.
- קביעת קווי בניין חדשים.

- קביעת תנאים למתן היתר בנייה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,9908 עמוד  התשעט,   ,8199 הפרסומים  ובילקוט   12/04/2019

בתאריך 14/04/2019

המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז  ולבנייה   לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-6263795
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל  טל'08-9914874,  רהט  רהט, 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

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

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: רהט

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
618-0536359

שם התכנית: שכונה 5 מגרש 30, רהט
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 618-0536359 

גרסת התכנית: הוראות - 9 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 

258 /03 /7 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רהט 30, שכונה 5 מגרש 30 רהט

גושים וחלקות:
גוש: 400058, לא מוסדר, חלקי חלקות: 1.

X: 178362 קואורדינטה
Y: 589474 קואורדינטה

מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית ל-6 יח"ד במגרש 30 שכונה 5 רהט

עיקרי הוראות התכנית: 
- קביעת זכויות, מגבלות והנחיות בנייה 

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

- שינוי קווי בניין.
- קביעת תנאים למתן היתר בנייה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,8668 עמוד  התשעט,   ,8152 הפרסומים  ובילקוט   22/03/2019

בתאריך 14/03/2019

המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז  ולבנייה   לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-6263795
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל  טל'08-9914874,  רהט  רהט, 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

.www.iplan.gov.il האינטרנט של מנהל התכנון
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מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית ל 6 יח"ד במגרש 40 שכונה 5 רהט.

עיקרי הוראות התכנית: 
א- קביעת השימושים ומגבלות והנחיות וזכויות בנייה.

ב- שינוי קווי בניין כמסומן בתשריט.
ג- שינוי ייעוד ממגורים א' למגורים ב'.

ד- קביעת תנאים למתן היתר בנייה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,9336 עמוד  התשעט,   ,8179 הפרסומים  ובילקוט   29/03/2019

בתאריך 01/04/2019

המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז  ולבנייה   לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-6263795
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל  טל'08-9914874,  רהט  רהט, 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

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

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: חבל אילות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
608-0206029

שם התכנית: תכנית מס' 608-026029 קיבוץ אליפז, 
חבל אילות )לשעבר 6/124/03/12(

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 
חבל אילות מופקדת תכנית מפורטת מס': 608-0206029 גרסת 

התכנית: הוראות - 16 תשריט - 14
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
124 /03 /12 שינוי 

1 /124 /03 /12 שינוי 
12/ מפ/ 1006 שינוי 

3 /124 /03 /12 שינוי 
1 /107 /03 /12 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אליפז, קיבוץ אליפז

X: 200838 קואורדינטה
Y: 411825 קואורדינטה

גושים וחלקות:
גוש: 39113, מוסדר, חלקי חלקות: 21.

גוש: 39935, מוסדר, חלקי חלקות: 4, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24.

מטרת התכנית:
הסדרת אזור המגורים בקיבוץ, סה"כ 115 יחידות ו-56 דירות קטנות. 
קביעת אזורים לצורכי שטחים פתוחים, מבנים ומוסדות ציבור, 

ספורט ונופש. וכן הסדרת תכנון אזור המגורים הקיים.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעודים מאושרים - חקלאות, מגורים, נעורים, ילדים,    .1
מבני ציבור, ספורט, פרטי פתוח, תכנון בעתיד, דרכים, שביל, 
מתקן מים - ליעודים כמפורט להלן: מגורים, לרבות דיור 

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

15 /223 /02 /17 החלפה 
377 /03 /17 החלפה 

17/ מק/ 2155 החלפה 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רהט 70, שכונה 32 מגרש 70,רהט

גושים וחלקות:
גוש: 100491, מוסדר, חלקות במלואן: 13.

X: 176235 קואורדינטה
Y: 588355 קואורדינטה

מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית ל 6 יחידות דיור במגרש 70 שכ' 32. 

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

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

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

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,9336 עמוד  התשעט,   ,8179 הפרסומים  ובילקוט   05/04/2019

בתאריך 01/04/2019

המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז  ולבנייה   לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-6263795
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל  טל'08-9914874,  רהט  רהט, 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

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

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: רהט

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
618-0649749

שם התכנית: שכונה 5 מגרש 40, רהט
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 618-0649749 

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 

17/ מק/ 2155 החלפה 
258 /03 /7 החלפה 

15 /223 /02 /17 החלפה 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: רהט רחוב: אלרחמה 40 א, שכ' 5 מגרש 40,רהט.

גושים וחלקות:
גוש: 400058, מוסדר, חלקי חלקות: 1.

X: 178325 קואורדינטה
Y: 589425 קואורדינטה
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עיקרי הוראות התכנית: 
הגדלת שטח למגורים מ- 1,220 מ"ר ל-1800 מ"ר בהתאם  א.  
הבנייה   בזכויות  שינוי  ללא   203/03/6 תכנית  להוראות 

התקפות בתכנית 203/03/6.
שינוי קו בניין אחורי למבנה מגורים , מ- 40 מ' ל- 57.80 מ'  ב.  

ולמבנה עזר מ- 20.00 מ' ל-57.80 מ'.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,9910 עמוד  התשעט,   ,8199 הפרסומים  ובילקוט   05/04/2019

בתאריך 14/04/2019

המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז  ולבנייה   לתכנון 
08-6263795. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה יואב, 
טל'08-8500745, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 
של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 

.www.iplan.gov.il מנהל התכנון

מחוז: דרום, מרחבי תכנון מקומי: נגב מזרחי,בני שמעון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
652-0528679

שם התכנית:העתקת קו חשמל מתח עליון, 161 ק"ו - 
תל שבע

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
בני  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
שמעון, נגב מזרחי מופקדת תכנית מפורטת מס': 652-0528679 

גרסת התכנית: הוראות - 35 תשריט - 29
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
תממ/ 4/ 14 פירוט 

תממ/ 4/ 14/ 23 פירוט 
15 /172 /02 /7 כפיפות 
56 /305 /02 /7 כפיפות 

תמא/ 22 כפיפות 
31/ מפ/ 1003 ללא שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: תל שבע רחוב:.

מדרום לישוב תל שבע, בסמוך לנחל באר שבע
X: 186519 קואורדינטה
Y: 571795 קואורדינטה

גושים וחלקות: 
חדש רשום:

גוש: 100534 חלקות במלואן: 72.
גוש: 100534 חלקי חלקות: 30, 68, 69, 76.

מוסדר:
גוש: 39729 חלקי חלקות: 20, 23, 27.

גוש: 2/100058 חלקי חלקות: 1, 2, 4, 8.
גוש: 3/100058 חלקי חלקות: 4, 7.

גוש: 4/100058 חלקי חלקות: 1.
גוש: 3/100060 חלקי חלקות: 1, 2, 3.

גוש: 100400 חלקי חלקות: 34, 35, 37, 40, 41, 42, 44, 51, 53, 60.

ספורט   , פתוחים  שטחים  ציבור,  ומוסדות  מבנים  מיוחד, 
ונופש, פרטי פתוח, שביל, מתקנים הנדסיים, דרכים, דרכים 
שטחים  ציבור,  ומוסדות  ומבנים  מסחר  חניון,  משולבות, 

פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור.
שינוי מערך הדרכים והגדרת מקומות חניה.   .2

קביעת זכויות ומגבלות בנייה במגרשים המבונים והמוצעים,    .3
מנת  על  אדריכלי.  ולעיצוב  ופיתוח  לבינוי  הנחיות  קביעת 

לאפשר הוצאת היתרי בנייה על פי סעיף 145 ז' לחוק. 
מתן הוראות נופיות מיוחדות בהתאמה לנופי בקעת תמנע.   .4

קביעת תנאים למתן היתר בנייה.   .5

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

אילות, טל'08-6355819

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: יואב

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
632-0472175

 שם התכנית: הגדלת תחום המגורים - 
קצביץ מושב כפר הרי"ף

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 632-0472175 

גרסת התכנית: הוראות - 27 תשריט - 14
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

203 /03 /6 שינוי 
251 /02 /6 כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: כפר הרי"ף, משק 83

גושים וחלקות:
גוש: 2607, מוסדר, חלקות במלואן: 83.

X: 180049 קואורדינטה
Y: 628228 קואורדינטה

מטרת התכנית:
א. הגדלת שטח המגורים בנחלה.

ב. שינוי קו בניין קדמי.
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: אוהד רחוב:.

צפון מערבית לצומת הדרכים 222 ו-234 בתחום שמורת טבע בשור

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 100292/1 חלקי חלקות: 1 - 2.
גוש: 100293/1 חלקי חלקות: 11.
גוש: 100292/2 חלקי חלקות: 1.

גוש: 400188 חלקי חלקות: 1.

לא מוסדר:.
גושים בחלקיות: 100292.

Y: 572340 קואורדינטה ,X: 152860 קואורדינטה

מטרת התכנית:
ומי  שפד"ן  למי  "אוהד"  שאיבה  תחנת  הנגדי-  מתקן  הסדרת 

שטפונות, בהתאם לקבוע בתמ"א 34/ ב/ 5.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי ייעוד קרקע מ- "שטח ללא תכנון מפורט" ל- "קרקע  א.  

חקלאית" ול- "מתקנים הנדסיים".
קביעת שימושים מותרים.  ב.  

קביעת זכויות בנייה לשטחים עיקריים. ג.  
קביעת הנחיות ומגבלות בנייה.  ד.  

קביעת הוראות למניעת מפגעים סביבתיים.  ה.  
קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה. ו.  

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5709 עמוד  התשעח,   ,7711 הפרסומים  ובילקוט   15/03/2018

בתאריך 21/02/2018

המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז  ולבנייה   לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-6263795
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל  טל'08-6834700,  מערבי,  נגב 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

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

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
 652-0425967

שם התכנית: מגרש 94 שכ' 9 חורה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 652-0425967 

גרסת 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.

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

גוש: 100013, לא מוסדר, חלקי חלקות: 9999.
Y: 579186 קואורדינטה ,X: 194299 קואורדינטה

גוש: 400208 חלקי חלקות: 1.

גוש: 400588 חלקי חלקות: 1.

לא מוסדר:
גוש: 100058 חלקי חלקות: 99.

גוש: 100059 חלקי חלקות: 99, 999.
גוש: 100060 חלקי חלקות: 999.

מטרת התכנית:
עליון  מתח  חשמל  לקוי  עילי  תשתיות  למסדרון  שטח  קביעת 

בתל שבע

עיקרי הוראות התכנית:
ביטול קו חשמל קיים   .1

קביעת מגבלות על שימושי הקרקע בתחום התכנית   .2
קביעת תנאים למתן הרשאות לפי תקנות התכנון והבנייה    .3
)הסדרת הולכה, חלוקה והספקה של חשמל(, תשנ"ח 1998

קביעת הוראות סביבתיות לתקופת ההקמה וההפעלה.   .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  בעיתונים, 
העתק   .08-6263795 טל'   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום, 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה בני 
שמעון, בית קמה 85300 טל'08-6257920, ועדה מקומית לתכנון 

ולבנייה נגב מזרחי, טל'08-6230966

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

תשמ"ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מערבי

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 51/ 03/ 558
 שם התכנית: תחנת שאיבה אוהד 

)למי שפד''ן ומי שטפונות(
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה – 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 51/ 03/ 558 

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 

תממ/ 4/ 14 כפיפות 
תמא/ 34 כפיפות 

תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
תמא/ 35 כפיפות 

תממ/ 4/ 14/ 23 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 4 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 

תמא/ 35 כפיפות 
תמא/ 34/ ב/ 3 כפיפות 
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המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'   84100 שבע  באר   4 התקוה  הדרום,  מחוז  ולבנייה   לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-6263795
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל  טל'08-6834700,  מערבי,  נגב 
ובאתר  לקהל,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים 

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

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
652-0603712

שם התכנית: מגרש 50 שכ' 2א ערערה בנגב
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 652-0603712 

גרסת התכנית: הוראות - 7 תשריט - 6
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

3 /311 /03 /7 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: ערערה בנגב 50.

מגרש 50 בצפון מזרח היישוב בשכונה 2א'

גושים וחלקות:
גוש: 100084, לא מוסדר, חלקי חלקות: 9999.

X: 203850 קואורדינטה
Y: 563725 קואורדינטה

מגרשים:
50 בהתאם לתכנית 3/311/03/7

מטרת התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה ותוספת יחידות דיור במגרש 50 שכונה 2א

עיקרי הוראות התכנית: 
- קביעת שטחי בנייה המרביים באזור מגורים א'.

- הוספת קומות
- הגדלת מס' יח"ד.

- שינוי קווי בניין בהתאם לבינוי הקיים.
- קביעת התכליות והשימושים.

- קביעת הנחיות לתשתיות.
- קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,7647 עמוד  התשעט,   ,8113 הפרסומים  ובילקוט   29/03/2019

בתאריך 14/02/2019

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

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.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,8419 עמוד  התשעט,   ,8137 הפרסומים  ובילקוט   01/03/2019

בתאריך 05/03/2019

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

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
651-0569368

שם התכנית: גלעד-זיו - חוות לולים
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 651-0569368 

גרסת התכנית: הוראות - 20 תשריט - 10
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 
547 /03 /51 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב: גבולות, מצפון למושב גבולות

גושים וחלקות:
גוש: 100296, מוסדר, חלקי חלקות: 24.

גוש: 100310, מוסדר, חלקי חלקות: 4, 10.
X: 176414 קואורדינטה
Y: 586762 קואורדינטה

מגרשים:
101 בהתאם לתכנית 51/ 03/ 547
102 בהתאם לתכנית 51/ 03/ 547

מטרת התכנית:
חוות  לשתי  בנייה  ומגבלות  הנחיות  וקביעת  זכויות  תוספת 

לולים קיימות בקרקע חקלאית.

עיקרי הוראות התכנית: 
1. תוספת זכויות בנייה.

2. קביעת שימושים, הנחיות ומגבלות בנייה בקרקע חקלאית.
3. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

4. קביעת הנחיות והוראות סביבתיים.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,9340 עמוד  התשעט,   ,8179 הפרסומים  ובילקוט   05/04/2019

בתאריך 01/04/2019
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