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  1965-חוק התכנון ובניה, התשכ"ה
 חיפה גלילית מחוז חיפה :מרחב תכנון מקומימחוז: חיפה, 

 399-0757427:'תכנית מתאר מקומית מס אישורהודעה בדבר 
 שם התכנית: גן לאומי ים קיסריה

 15 -תשריט  44 -הוראות גרסת התכנית: 
 לחוק התכנון והבניה, 117נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

: 'תכנית מתאר מקומית מסבדבר אישור  ,1965-התשכ"ה
399-0757427   

 ללא איחוד וחלוקהאיחוד וחלוקה: 
 התרי בניה והרשאות: 

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
 יחסת לתכניות הבאות:יהמת

 מספר התכנית סוג היחס
 303-0392332 שינוי

 260חכ/  החלפה
 6תממ/  כפיפות

 1תמא/  תכפיפו
 1373חפאג/  ללא שינוי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מחוז חיפה. -ישוב: מרחב תכנון מחוזי

, במרחק השטח הימי שממערב לגן לאומי קיסריה לכל אורכו
 מ' מהחוף, הכולל את שרידי הנמל העתיק. 500-של כ

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .1חלקי חלקות:  10619גוש: 
 .7, 3חלקי חלקות:  10636גוש: 
 .2חלקי חלקות:  10637גוש: 
 .3, 1חלקי חלקות:  60203גוש: 

 Y :712205קואורדינטה  X :189986קואורדינטה 
 ת התכנית:מטר

לייעד שטח לגן לאומי ימי, בהתאם ל"חוק גנים לאומיים, 
-שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח

1998." 
 עיקרי הוראות התכנית: 
 . קביעת גבולות לגן הלאומי הימי קיסריה.1
קביעת הוראות לשיקום ושימור העתיקות התת ימיות ובקו  .2

החוף, לצורך מחקר וחשיפת ערכי המורשת, הנוף והטבע 
 לקהל הרחב.

קביעת הוראות לשמירה על ערכי הטבע בסביבה הימית ועל  .3
 המגוון הביולוגי בתחום התכנית.

קביעת הוראות לשימושים המותרים בתחום התכנית, תוך  .4
שמירה על ערכי המורשת, הטבע ובטיחות המבקרים בגן 

 הלאומי. 
 . הסדרת פעילות פנאי נופש וספורט ימי.5

בתאריך  בעיתונים פורסמהעל הפקדת התכנית  הודעה
, 5253, התשפב, עמוד  10321 ובילקוט הפרסומים 25/03/2022

הועדה  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב. 28/03/2022 בתאריך
חיפה  15המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד הפלי"ם 

ועדה מקומית  :וכן במשרדי .074-7697275 טלפון: 33095
. 04-8357727 :חיפה  טלפון 3לתכנון ולבניה חיפה, ביאליק 

ועדה מקומית לתכנון ולבניה מקומית מחוזית מחוז חיפה, שד 
ות ין רשאי לעיין בה בימים ובשעיוכל המעונחיפה,  15 הפלי"ם

 של האינטרנט באתרשהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו
 .www.iplan.gov.il מנהל התכנון

 איתמר בן דוד
  הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר 

 מחוז חיפה
 
 

 השרון"-מרחב תכנון מקומי "הוד 1965חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 
 84/346שם התכנית: הר/מק/ 423-1000710הודעה בדבר הפקדת תוכנית מספר 

 89. נמסרת בזאת הודעה, בהתאם לסעיף 11מהדורת תשריט:  22מהדורת הוראות: 
המקומית כי במשרדי הועדה  )להלן "החוק"( 1965לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 

. 423-1000710" מופקדת תכנית הנקראת תכנית מס' ןהשרו-הודלתכנון ובניה "
, 1001המהווה שינוי לתוכניות הבאות: סוג היחס: כפופה לתכנית מס' תכנית: הר/

, סוג היחס: שינוי מס' תכנית: 1002סוג היחס: כפופה לתכנית מס' תכנית: הר/
, סוג היחס: שינוי מס' תכנית: 10/346הר/, סוג היחס: שינוי מס' תכנית: 4/ת/160הר/
סוג יחס:  1/1001/א סוג היחס: כפופה לתכנית מס' תכנית: הר/מק/10/346הר/

/ב סוג יחס: שינוי מס' תכנית: 8/ת/160כפופה לתכנית מס' תכנית: הר/מק/
 6574חלקות כלולות בתכנית: גוש:  1.482שטח תכנית בדונם:  .33/346הר/מק/
. שינוי קווי 1. מטרת התוכנית: 38השרון כתובת: המכבים, -הוד . ישוב:217חלקה: 

. שינוי בדבר גודל שטח 3. 5א)א(62. שינוי בינוי לפי סעיף 2. 4א)א(62בניין לפי סעיף 
. הגדלת מספר יח"ד ללא הגדלת סה"כ 4 (.7א)א()62מגרש מינימאלי לפי סעיף 

ביעת זיקת מעבר לפי סעיף . ק5 (.8)א()א62סעיף  השטחים למטרות עיקריות עפ"י
שינוי קו בניין אחורי מגבול  –. שינוי קווי בניין. 1. עיקרי הוראות התוכנית: 19א)א(62

 -מ' ל 5 -שינוי קו בניין קדמי לכיוון ר"ח המכבים מ –מ'.  20 -מ' ל 50 -דרך רמתיים מ
 3 -מ' ל 4 -קווי בניין צדדיים משינוי  –מ' לבנייה חדשה.  5מ' לבתים קיימים,  4.85
 4 -מ"ר ל 1482יח"ד,  4 -מ"ר ל 1500 -. שינוי בדבר גודל שטח מגרש מינימאלי מ2מ'. 

 4. קביעת זיקת מעבר ליח"ד אחורית ברוחב 5יח"ד.  4 -ל 3 -. תוספת יח"ד מ4יח"ד. 
כל המעוניין רשאי לעיין בתוכנית בימים ובשעות שהמשרדים האמורים  מטר.

ם לקהל. כל המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר והרואה את פתוחי
לחוק, רשאי להגיש  100עצמו נפגע על ידי התוכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 

יום מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים  60התנגדות בתוך 
השרון -הוד 28ון" רחוב בן גמלא השר-למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה "הוד

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית 09-7759666טלפון:  45265
. בהתאם סעיף 08-9788444, רמלה, טלפון: 91לתכנון ובניה מחוז מרכז, רחוב הרצל 

)א( לחוק התכנון והבניה ההתנגדות לתוכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן  103
רוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא הוגשה בכתב בפי

מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתוכנית 
 .1989סמכויות וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 השרון-דה המקומית לתכנון ובנייה הודעאמיר כוכבי יו"ר הו

 18/07/2022             הועדה המקומית לתכנון ולבניה הוד השרון                           
ניתנת בזה הודעה, כי  1965 –לחוק התכנון והבניה התשכ"ה  149הודעה לפי סעיף 

בקשה להיתר להוספת מרחב מוגן בגן ילדים גן הוגשה לועדה המקומית לדיון, 
מ'. בגוש  1.4מטר מבוקש  5מרווח צידי במקום "אגוז" כולל הקלה בקו בנין ב

מס' בקשה רישוי זמין:  20221516מגרש. מס' בקשה:  220חלקה  6657
ע"י עיריית הוד השרון. מהות , הוד השרון. 15כתובת: גולומב . 5058040067

כל מ'.  1.4מ' מבוקש  5ההקלה המבוקשת: הקלה בקו בניין במרווח צידי במקום 
מחזיקים בקרקע או בבניין, בעלים או  המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.

הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש 
ימים מתאריך פרסום זה.  15התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 

 ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן:
להלן הלינק של הבקשה  15:00-17:30יום ג'  אחה"צ:   08:30-12:30יום ה':  

 באתר אינטרנט של עיריית הוד השרון,  לצפייה בתוכנית ההיתר:
https://handasi.complot.co.il/handasi2016/redirects/req.htm?sid=33&r=  20221516 

 "הוד השרון" הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 דרום למחוז ודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מחוזיתה
 רהט הרחבת אזור לפיתוח עירוני – 19שינוי מס'  –23/ 14/ 4תמ"מ 

 1965-לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה
-------------------------------------- 

, כי 11965 -ה, התשכ"הילחוק התכנון והבני 90-ו 89, 88נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיפים 
ירושלים, הופקד שינוי מס' ב ינהל התכנוןובמ דרוםה מחוז יועדה המחוזית לתכנון ולבניובמשרדי ה

  19שינוי מס'  –23/ 14/ 4 תמ"מ ,דרוםמחוז , מחוזיתהמתאר הלתכנית  19
 .הרחבת אזור לפיתוח עירוני רהט –

  696דנה בתכנית בישיבתה מס' ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים 
 , י"ד באדר א' התשפ"ב, והחליטה על הפקדתה.15/2/2022מתאריך 

 ת התכנית:ומטר
 . הרחבת ייעוד "אזור לפיתוח עירוני" לעיר רהט.1
 " מצפון אזור נוף כפרי חקלאי"ל "אזור לפיתוח פרברי"מ יעודי שינוי. 2

  .לישוב כרמית וקביעתו כ"שטח  פתוח מיוחד" 
 310 'מסלרהט והרחבה של "שטח פתוח מיוחד" מדרום לדרך  " מצפוןמיוחד פתוח שטח" קביעת. 3
  .בר וגבעותצנעא -א טארביןבסמוך ליישובים  "שטח פתוח מיוחד" ביטולו

 מקום התכנית:
 הדרום. מחוז:
 באר שבע. נפה:

 רהט, בני שמעון, מיתר, אבו בסמה, נגב מערבי, גלילי . :יםקומיתכנון מ ימרחב
 .שיפוט  ללאושטח , מרחביםו קסום אל, שמעון בנימועצות אזוריות: עיריית רהט,  ת:וות מקומיירש

 גושים שלמים:
100227/7 ,100227/8 ,101037 ,101073 ,101074, 400049 ,400050 ,400093 ,400119 ,400368 ,

400372, 400754 ,400764 
 חלקי גושים:

100218/1 ,100219/1 ,100225/2 ,100225/3 ,100225/7, 100225/8, 100227/2 ,100227/3 ,100227/4 ,
100227/5 ,100227/9 ,100228/2 ,100228/3 ,100229/2 ,100229/3 ,100243/2 ,100230/4 ,100230/3 ,
100231/1, 100231/5 ,100462 ,100982 ,101002 ,101012 ,101076 ,101077 ,400037 ,400045 ,400051 ,

400092 ,400134 ,400141 ,400161 ,400148 ,400150 ,400201 ,400202 ,400511 ,400752 ,400753 ,
400759 ,400762 ,400774 ,400852 ,400853 ,400854 ,400151 ,400394 ,400611 ,400766, 400886 ,
400887 

 חלקי גושים: -גושים לא מוסדרים 
100225 ,100226/5 ,100231 ,100247 ,400205, 400059 ,400363 ,400367 ,400369 ,400370 ,400371, 
400406 ,400512 ,400513 ,400516 ,400528 ,400543, 400550 ,400601 ,400698 ,400857 

ידי התכנית וכן ועדה -ין או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה את עצמו נפגע עליין בקרקע, בבנימעונהכל 
מקומית, או מהנדס ועדה מקומית, שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו; רשות 

, שאזור שיפוטה כלול 2המועצות המקומיותלפקודת  3מקומית, לרבות ועד מקומי כאמור בסעיף 
ין י, ושיש לו ענ( לחוק3) 100לפי סעיף שר וגוף ציבורי או מקצועי שא ;ותובתחום התכנית או גובל א

ההודעה מהיום שפורסמה  יום 60 תוךציבורי בתכנית וכן כל משרד ממשרדי הממשלה, רשאים 
 לכתובת: ,ואליו בלבד המועצה הארצית לתכנון ולבניהמזכיר , להגיש התנגדות להאחרונה בעיתון
, ועותק למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון , ירושלים, גבעת שאול12 בית הדפוסמינהל התכנון, 

 , קריית הממשלה, באר שבע.4דרום, רח' התקווה מחוז ולבניה, 
הפניה למועצה . moatza@iplan.gov.ilלמועצה הארצית גם בדואר אלקטרוני  התנגדותניתן להגיש 

)שם מלא, כתובת, טלפון, טלפון נייד, דואר מלאים  פרטי התקשרותבכתב, ותכלול  הארצית תהיה
בתצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת; התצהיר יינתן  ההתנגדות תלווה אלקטרוני(.

 בפני עורך דין או אדם אחר שהוסמך לכך בחוק או על פיו.
מחוז דרום, ב לשכת התכנון המחוזית התכנית האמורה, בצורה שבה היא הופקדה, נמצאת בארכי

, 12ובמינהל התכנון, בית הדפוס  074-7697185, טלפון: , קריית הממשלה, באר שבע4רח' התקווה 
ובשעות  וכל מעוניין רשאי לעיין בה, בלא תשלום, בימים 0747578137גבעת שאול, ירושלים, טלפון: 

אתר עמוד התכנית בב נוסף ניתן לקבל מידע. ובתיאום מראששהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 
 .http://www.iplan.gov.ilמינהל התכנון בכתובת:האינטרנט של 

 שלומי הייזלר  עו"ד
 הייהמועצה הארצית לתכנון ולבנ יושב ראש

 2022יולי  18 
 "ט תמוז תשפ"בי  

----------------------------------- 
 .212ה, עמ' ; התשע"307 . ס"ח התשכ"ה, עמ'1
 .256' , עמ9. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 2

 במסמכים היסרוק לצפי

הועדה המקומית לתכנון ובניה-אופקים
הודעת פרסום עפ"י סעיף 149 לחוק התכנון והבניה

בקשה  לוועדה המקומית  הוגשה  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,1965 והבניה תשכ"ה  התכנון  לחוק   (1)149 לסעיף  בהתאם 
20220258 למתן הקלות מתוכנית: 601-0303149, 128/03/23, שם המבקש: עידו מגן דוד מהות הבקשה: הקמת בית 
מגורים חד משפחתי דו קומתי הכולל מרתף, ממ"ד, פרגולה, גדרות, פיתוח והקלות. פירוט ההקלות: הקלה להגדלת 
לילך 11, אופקים. כל המעוניין רשאי לעיין  כתובת:   824 מגרש:   38 חלקה:   39882 תכסית מ- 41% ל- 43%. בגוש: 
בבקשה ובתוכניות המצורפות אליה ללא תשלום, במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה אופקים, בשעות קבלת קהל. 
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הבקשה, רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים במשרדי 

רב עזרן שלמה, יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה אופקיםהועדה המקומית הנ"ל תוך 15 יום מפרסום זה.

והודעות לציבור כונסי נכסים  מכרזים, 
lawhtz@haaretz.co.il

לפרסום
מודעות משפטיות
אפשרות לפרסום בשילוב 

עיתונים נוספים

03-5121129

לפרסום מודעות משפטיות
אפשרות לפרסום בשילוב עיתונים נוספים

03-5121129
לפרסום

לפרסום03-5121129מודעות משפטיות
מודעות משפטיות

03-5121129

לפרסום
מודעות משפטיות

אפשרות לפרסום 
בשילוב

עיתונים נוספים

03-5121129

לפרסום מודעות
משפטיות

אפשרות לפרסום בשילוב עיתונים נוספים

03-5121129

03-5634616/9
lawhtz@haaretz.co.il

לפרסום
03-5121129מודעות משפטיות

לפרסום מודעות משפטיות
אפשרות לפרסום בשילוב עיתונים נוספים

03-5121129
הודעות בדבר

חוק תכנון ובניה
פרסום בשלושה 
עיתונים )כחוק(

03-5634616

הודעות בדבר חוק תכנון ובניה
פרסום בשלושה עיתונים )כחוק(

03-5634616
הודעות בדבר

03-5634616חוק תכנון ובניה
הודעות בדבר

חוק תכנון ובניה
03-5634616

הודעות בדבר
חוק תכנון ובניה

פרסום
בשלושה עיתונים 

)כחוק(

03-5634616

הודעות בדבר חוק 
תכנון ובניה

פרסום בשלושה עיתונים )כחוק(

03-5634616
הודעות בדבר חוק תכנון ובניה

03-5634616
הודעות בדבר

03-5634616חוק תכנון ובניה

הודעות בדבר חוק תכנון ובניה
פרסום בשלושה עיתון )כחוק(

03-5634616


