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 םאתהב ,העדוה הזב תרסמנ 05.04.2021 םוימ )"הדעווה" ןלהל( תויודגנתהל הנשמ תדעוו תטלחהל םאתהב
 ךורעל תלקוש הדעווהש םייוניש לע ,)"קוחה" :ןלהל( 1965 – ה"כשתה ,הינבהו ןונכתה קוחל )'ב(106 ףיעסל
 .355-0753905 תינכתב
 

 :םמוקמו תינכתב םילולכה םיחטשה
 :בוחר רשנ :בושי
 
 X: 204264 הטנידרואוק
 Y: 741642 הטנידרואוק
 
 :ליעל רומאכ תינכתב ךורעל הדעווה תלקושש םייונישה ןלהל

 500 לע ודמע תדקפומה תינכתבש( םחתמב םירוגמל הינבה תויוכז תא תונשל תלקוש הדעווה : 4 םחתמ .1
   :אבה ןפואב )ד"חי

 ר"מ 160 לש חתפמל םאתהב ועבקיי םירוגמל הינבה יחטש .ד"חי 120 ועבקיי  214 חטש אתל .1.1
  .ד"חיל

 160 לש חתפמל םאתהב םירוגמל ועבקיי הינבה יחטש .ד"חי 1000  ועבקיי 271-ו 207 חטש יאתל .1.2
  .ד"חיל ר"מ

 לצופי 363 חטש אתש ךכ םיחותפה םיחטשהמ קלח לש עקרקה דועי תא תונשל תלקוש הדעווה :4 םחתמ .2
 םנוד 88 לש ףקיהב , )363 חטש אתב ץחב ןמוסמה הטמ רויאב טרופמכ( "דיתעב ןונכתל חטש" לש דועיל
 חטש את( חותפ חטשכ ראשית תלייטל םורדמ חטשה תרתי .השמ ךרד ןיבל תיפונה תלייטה ןיבש חטשב

  .)'ד 85 לדוגב 371

 
 
 רפסה תיב חטשל תינכתה חוכמ הינב רתיה תאצוה רשפאל תלקוש הדעווה :תינכתה חוכמ םירתיה תאצוה .3

 וא 1:1250 מ"נקב 367 חטש את תא ללוכה עצומ בצמ האולימ טירשת תינכתל ףרוצי  ךכ םשל .ןועבג
 הז חטש אתב הינב רתיה תאצוהל תוטרופמ  תוארוה ופסוותי ןכו ןונכתה תכשל םע םאותיש רחא מ"נקב
 יווק .תומוק 5 דע לש הבוגבו 140% דע היהי רתיהב רתומה הינבה חטש ףקיה .)9 םחתמ( 5.2.9 ףיעסב
 .טירשתב ונמוסיו תמייקה הדידמה פ"ע ויהי ןיינבה



 הבוגל 359 חטש את לש רתויב יברעמה וקלחב ןכדועי ינוריע הנבמ חפסנב הינבה הבוג יכ עצומ :9 םחתמ .4
    .רוביצה תחוורו רוביצ יכרצ תבוטל םיחטש ועבקיי תטרופמ תינכתב יכ יאנת ףסוותיש יאנתבו תומוק 22

 םתואב ,ןכ ומכ .תומוק 25-ל דע ןכדועי יוניבה הבוג 200,210 חטש יאתב :ינוריע הנבמ חפסנ :7 םחתמ .5
 לעמ 'מ 230-ל דע הבגוי יברמה םינבמה הבוג ,ינוריע הנבמ חפסנב תומוק 50 ןמוסמה רוזאב ,חטש יאת
 ,ןכ ומכ .ןוחטיבה תכרעמו א"תר רושיאו םואיתל שרדית תטרופמ תינכת .,תויפונ תוניחבל ףופכב םיה ינפ
 היהי )'מ 160( תרשואמה תינכתב עובקל רבעמ הבוג הפיסומה תטרופמ תינכת רושיאל יאנת יכ עבקיי

 ,תינכתהמ קלחכ םילדגמה ינש ןיב רוביח ןכו ,ןוינכטהו לבכרה תנחתל םירשגה תכרעמ לש תינכתב הללכה
 .רומאכ וז םירשג תכרעמ עוציב היהי רשואמה הבוגה לעמ הינבה תויוכז שומימל יאנתו

 ד"חי 20% דע לש תפסות רתות יכ עבקיי וב ףיעס ףיסוהל תלקוש הדעווה :תינכתב הינבה יחטשב תושימג .6
 ןתינש יאנתבו ,וז תינכתב עובקל רבעמ  10 ,9 ,6 ,5 :םימחתמב הינב יחטש לש 20% דע המאתהבו

  .תושרדנה תויתשתלו רוביצה יכרצל הנעמ
 תינכתה תוארוהב עבקיי )2.2 םחתמב( 351 חטש אתלו 8 םחתמל סחיב :תינכתב הינבה יחטשב תושימג .7

  .תושרדנה תויתשתל הנעמ ןתינש יאנתבו , הינבה תויוכזל 20% דע לש תפסות רשפאתת יכ
 תוארוהל 5.1.2.3 ףיעסב ףיסוהל עצומ :תרשואמ תינכת שי םהלש רוביצ ינבמב םייעקרק תת םינוינח .8

 השקבה םוסרפ תוברל  קוחל 149 ףיעס יפל ךילהל שרדית הז ףיעס יפל הינב רתיהל השקב יכ תינכתה
 ןתמו ,ושגויש לככ ,השקבל תויודגנתה תעימש ,םימי 30 לש הפוקתל ןומוקמבו תונותיעב תויודגנתהל
 .תימוקמה הדעווב הטלחה

 
  :יללכ .9

 קתעה םע תיזוחמה הדעוול ותודגנתה שיגהל יאשר ,ליעל וטרופש םייונישהמ עגפנ ומצע האורה לכ .9.1
 הדעוול תודגנתה שיגהל ןתינ .וז העדוה לש ןורחאה םוסרפה םוימ םימי 45 ךותב תימוקמה הדעוול
   objection@iplan.gov.il   ינורטקלא ראודב םג תיזוחמה

 הדעווהו ,תינכתל תרזוח תודגנתה וא השדח תודגנתה שיגהל תונמדזה הווהמ הניא תודגנתה תשגה .9.2
 אלו ןודת אל ,טולקת אל איה יכו ,ליעל וטרופש םייונישל תועגונה תוגשה קרו ךא ףסונה ןוידב עמשת
  .תורחא תויודגנתה עמשת

 

 
 .להקל םיחותפ םירומאה םידרשמהש תועשבו םימיב ,רומאכ םייונישבו תינכתב ןייעל יאשר ןינועמ לכ
 074-7697275 :ןופלט 33095 הפיח 15 ם"ילפה דש ,הפיח זוחמ הינבלו ןונכתל תיזוחמה הדעוה
 
 04-8478105:ןופלט 30030 יבכמה רפכ   ,ןולובז הינבלו ןונכתל תימוקמ הדעו
 04-8676296:ןופלט 33093 הפיח 2 ירוכ ,למרכה תודרומ הינבלו ןונכתל תימוקמ הדעו
 
  www.iplan.gov.il ןונכתה להנמ לש טנרטניאה רתאבו
 
 
 
 

 דוד ןב רמתיא
 הינבלו ןונכתל תיזוחמה הדעוה ר"וי

 הפיח זוחמ
 


