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 ואישור להפקדהתכנית הנחיות לפרסום  -    'תכנית  מס :הנדון
 
 

 :התאם להוראות החוק והתקנות השונותב, התכנית ואישור ות לפרסום הפקדתילהלן ההנח
 

  פרסום להפקדה בעיתונות .1
 בחוק.(א) 89 -ו א1 פים סעילפי 
(עיתון נפוץ לפי פרסום שר תון נפוץ יתונים יומיים בשפה העברית, שלפחות אחד מהם הוא עיפרסום בשני ע .1.1

 .האוצר ברשומות)
הם: ידיעות אחרונות, ישראל היום  ) 4.5.2014ים ברשומות מיום נפ(לפי פרסום שר ההעיתונים הנפוצים 

 .)מעריב הבוקרהערה: כיום הוא נקרא ישראל פוסט (ו
 .)המבשרגלובס, :  הארץ, מעריב, כגון( תונים יומיים אחריםיע

הם כאלו שנפוצים בכלל החנויות בישוב בו נמצאת היומיים יש לוודא שהעיתונים לתשומת הלב: 
מאפיין את המגזר החברתי של הישוב ושמופץ במספר קטן  והתכנית, ואין מדובר בעיתון שאינ

 .של חנויות

 מקומי.פרסום בעתון  .1.2
 .בישוב שמופץ מקומון אכן הוא שהמקומון לוודא ישלתשומת הלב: 

מכלל האוכלוסייה,  10%ות בשפה הערבית: במרחב תכנון שבו האוכלוסייה הדוברת ערבית מהווה לפחפרסום  .1.3
 : א. בחוק)1(לפי ס   פרסומים בעיתונים כלהלן 3יעשו 
 בעיתון המתפרסם בשפה הערבית. .1.3.1
 בעיתון אחד נפוץ בעברית. .1.3.2
 עיתון מקומי.  .1.3.3

, הברון עירון, רכס הכרמל, ישוביחיפה, אוכלוסייה ערבית:  10%-תכנון במחוז חיפה בהם מעל להמרחבי 
  מנשה אלונה.זבולון, 

 
. )12-(מומלץ בגודל אות שלא יקטן מ יש לוודא כי גודל הכיתוב במודעות בעיתונים יהיה קריא -לתשומת הלב  

 .ום ויהיה צורך לפרסם מחדשבמידה והמודעה איננה קריאה לא ניתן יהיה לאשר את הפרס

 
  פרסום להפקדה על גבי לוחות מודעות .2

 לחוק) ב(.89 סעיףלפי 

 .חלה התכנית בתחומן תות המקומייוהרשומשרדי של המודעות  ותבלוח .2.1

 .דברבכל השכונות הנוגעות למודעות ה ותבלוח .2.2
שיש להן , אלא בכל השכונות תחום הקו הכחול של התכניתבשרק בשכונה  בהכרח אין מדובר -לתשומת הלב  

 , כולל בישובים אחרים.ממנהפעות שעשויות להיות מושו/או  נגיעה כלשהי לתכנית
רצוי לפרסם גם במזכירות  –בנוסף: במועצות אזוריות ומועצות מקומיות שיש בהן יותר מישוב אחד  .2.3

כפרים, (הכוונה למושבים, קיבוצים,  הרשות המקומיתמשרדי בנוסף לפרסום ב, /משרדי הוועד המקומיהישוב
 ).עין הוד, ישובי בסמ"ה, מעלה עירוןישובים מיוחדים כגון קציר, עתלית, קיסריה, כפרי נוער, 
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   פרסום להפקדה על גבי שלט .3
  2004-לחוק) התשס"דא 89לפי סעיף  טתקנות התכנון והבניה (פרסום הודעה על הפקדת תכנית על גבי של 4סעיף א.(א) לחוק ו89לפי סעיף 

 :הנחיות כלליות .3.1
 . /לחזית המגרשהשלט תעשה במיקום בולט ונצפה, עם הפנים לרחוב הצבת .3.1.1
 :הציב שלטים לפי הנדרש בתקנותל יש .3.1.2

מהוועדה המחוזית, ולפי המפורט מסר יישלהפקדה לפי נוסח הפרסום יהיו פרסום המתכונת ותוכן  .1
 (ב) בתקנות.5בסעיף 

 .(א) בתקנות5מ לפחות, כנדרש בס   0.75*0.75יהיה   שלטהגודל  .2
 .לתקנות 7-ו 6, כנדרש בס פרסום ותחזוקה לכל אורך תקופת ההפקדה .3

גם   תוב יהיהימכלל האוכלוסייה, הכ 10%במרחב תכנון שבו האוכלוסייה הדוברת ערבית מהווה לפחות  .3.1.3
שכונה שבה פחות בלמעט במקרים בהם מדובר במתחם או זאת  - בחוק  א.(ב)89בערבית כנדרש בסעיף 

 .(ב) בתקנות.5דוברי ערבית, אז הפרסום יהיה בעברית בלבד לפי ס  10%-מ
 שובייעירון, רכס הכרמל, יחיפה, אוכלוסייה ערבית:  10%-תכנון במחוז חיפה בהם מעל להמרחבי 

 .מנשה אלונההברון, זבולון, 
 בתקנות.  4ות המפורטות בסעיף  מיקום השלט יקבע בהתאם לאפשרוי .3.1.4

 לפרט היכן לפרסם במקומות הבאיםבתקנות  4לפי ס' הפרסום בשלטים יעשה בהתאם לכך  .3.2
 :תשריט או מפהצרף סימון על גבי לאף מומלץ  (גוש/חלקה, מגרש, כתובת)

 חזית חלקה... גוש..... .1
 חזית בית מס .. ברחוב..... .2

 
 מחק אם מיותר – דונם 3-מהודעות או פרסום לבעלים בתכנית הקטנה  .4

  2006-תשס"וא לחוק), תיקון 89התכנון והבניה (פרסום הודעה על הפקדת תכנית על גבי שלט לפי סעיף  תקנותב 5סעיף וא.(ד) בחוק, 89סעיף לפי 
לפי ס  בתכנית , וזאת בנוסף לשלט הנדרש לפרסםבתכנית ליםהגובהמגרשים  כלשל  חזיתותבשלט לפרסם יש  .4.1

 בתקנות.   4
 (ראה הנחיות מעלה לגבי הפרסום בשלט).בתקנות  5השלט יהיה בצורה ובתוכן הקבועים בסעיף 

 השלט יוצב בחזיתות החלקות הבאות:
 חלקה... גוש..... .3
 חלקה... גוש.... .4

 תשריט או מפהצרף סימון על גבי לאף מומלץ , לפרסםבאיזה חלקות יש  לפרט
 : במקרים הבאים בחזית מגרש גובל לא יידרש להציב שלט

 ; (ב) בתקנות5הודעות שנוסחן לפי סעיף  הכלול בתכנית גובלים במגרשבעלים הלכל האם נשלחו  .4.2
 תימסר ביד או תישלח בדואר רשום.ההודעה 

 נראה מהכניסה למגרש הגובל. 4תקנה אם השלט שהוצב לפי  או  .4.3

 מהכניסה למגרש הגובל. במגרש גובל אחר, נראהתקנות האם שלט שהוצב לפי או  .4.4
 

 מחק אם מיותר - שלא בהסכמת הבעלים הודעות לבעלים באיחוד וחלוקה .5
 2013-, תיקון תשע"ג2009-ט, תשס"תקנות תקנות התכנון והבניה (תכנית איחוד וחלוקה)ב 10סעיף לפי 
 לשלוח הודעות לכל הבעלים הכלולים באיחוד וחלוקה בדואר רשום.יש  .5.1

הטופס יחתם ע"י יו"ר הוועדה  - שבתוספת לתקנות 3לטופס ההודעה תהיה בהתאם  .5.1.1
 המחוזית וימסר ע"י לשכת התכנון.

 ההודעות ימסרו לכל הבעלים הרשומים בנסח טאבו עדכני  .5.1.2
יש לשלוח לכל אחד מהם הודעה  –כאשר מדובר בזוג נשוי, או בבני משפחה לתשומת הלב: 

 ת.בנפרד, מאחר וכל אחד מהם נחשב לישות משפטית נפרד

בשם הוועדה פרסם בתקנות: מגיש התכנית י ב)(10לפי סעיף הודעות לבעלים שלא אותרו  .5.2
  א לחוק, שיפורטו בה שמות כל הבעלים שלא אותרו.1הודעה בעיתון לפי הוראות סעיף המחוזית 

 נוסח ההודעה יחתם ע"י יו"ר הוועדה המחוזית וימסר ע"י לשכת התכנון. .5.2.1
 בהתאם להנחיות לפרסום בעיתון כמפורט מעלה.הנחיות לפרסום בעיתון הינן  .5.2.2
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 :לחוק 117לפי סעיף פרסום למתן תוקף  .6
 :פרסום אישור תכנית ודחייתהשלפי הוראות החוק לעניין  לתשומת הלב

הודעה על אישור תכנית לפי סימן זה ועל דחייתה תינתן ותפורסם בדרך שנותנים ומפרסמים "
 ."תינתן למי שזכאי לקבל הודעה על הפקדה כאמורהודעה על הפקדת אותה תכנית, והיא 

 
 
 

 :עוד הפרסומים והצהרה כלהלןיאת ת לשכת התכנוןיש לשלוח ל
 .חתומה על הפרסומים (טופס לשכת התכנון) הצהרה .1

, בשכונות ולוחות המודעות במשרדי הרשות המקומית בעיתונים, בלוחות המודעות–כל  הפרסומים  צילומי .2

 .לסוגיהם (שלטי פרסום התכנית ושלטי פרסום לגובלים) בשלטים

 ובאיזה תאריך.(כתובת) לכתוב ברור היכן בוצע יש  וצילום על כל צילום .2.1

 יש לצרף מפה ועליה סימון מיקום פרסומי השלטים ולוחות המודעות. .2.2

 יש לצרף: –דונם  3-הודעות לגובלים בתכנית הקטנה מ/או באיחוד וחלוקה והודעות לבעלים במקרה של משלוח  .3

 .לפי גוש חלקהבפירוט  ,ודעותהלהם נשלחו ההרשומים הבעלים רשימת  .3.1

 נסחי טאבו עדכניים. .3.2

 בדואר רשום.ות ההודעמשלוחי העתק  .3.3
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

  


