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לנזקקים הכנסת קרן הקמת על הודעה תיקון
- לנזקקים1 הכנסת קרן הקמת על בהודעה .1

תימחק; - 1.1 פסקה ,1 בסעיף (1)

תימחק; - 2.2 פסקה ,2 בסעיף (2)

בטל. - 4 סעיף (3)

בדבר לנזקקים הכנסת  לקרן המייעצת הוועדה  כללי .2
פרויקטים קידום לצורך רווח כוונת בלא למוסדות סיוע

בטלים. - חברתיים2

(1 בפברואר 2007) בשבט התשס"ז י"ג

 (3-3043 (חמ

איציק דליה  

הכנסת ראש יושבת __________
.342 עמ' התשס"ו, ;4326 עמ' התש"ס, 1  י"פ

.3310 עמ' התשס"ד, 2  י"פ

המינהלה חברת מינוי על הודעה
בחקלאות, התשמ"א-1980 הון השקעות חוק לעידוד לפי

בחקלאות,  הון השקעות לעידוד 44 לחוק לסעיף בהתאם
סמכותי  בתוקף כי מודיע אני החוק), - התשמ"א-11980 (להלן
,022042428 ת"ז רופא, תניב את מיניתי לחוק, 9(א)(1) סעיף לפי
מינהל במינהלת  הכפר ופיתוח  החקלאות  משרד לנציגת 

בחקלאות. השקעות

בטל. - גזית2 של אסתר מינויה

זה. תתוקן לפי לחוק3, 44 סעיף על המינוי לפי ההודעה

(11 בפברואר 2007) בשבט התשס"ז כ"ג

 (3-1404 (חמ

שמחון שלום  

הכפר החקלאות ופיתוח שר __________
.56 עמ' התשמ"א, 1  ס"ח

.770 עמ' התשס"ג, 2  י"פ

.1938 עמ' התשמ"א, 3  י"פ

מפקחים מינוי
הצומח, התשט"ז-1956 חוק הגנת לפי

התשט"ז-  הצומח, הגנת 10 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
ופיתוח הכפר החקלאות משרד עובדי את בזה אני ממנה ,11956
האמור: לענין החוק למפקחים להלן שמותיהם מפורטים אשר

זהות מס' העובד                          שם
062775937 רחל אבקסיס
058684036 אגרנטי פיני
012479598 יוסי אולג'
016839607 דוד אופטובסקי
072907439 יוסי אורן
042507145 אלכס אורנשטיין
053563607 אבינועם אטיאס
314196643 אילה (חמאוי) אייזנברג
 026830097 אלביליה עליזה

__________
.79 עמ' התשט"ז, 1  ס"ח

זהות מס' העובד                          שם
027305457 שלומית סיני אליאסי
003420734 אבנר אלירז
304236375 אלקינד גניה
 039455126 גסאן אלשיך
031539398 מירית אנגל
038384285 דניאל ארז
012193975 אשכנזי רינה
059219527 דורון בורשטיין
059070839 בטי דהן                       
053257853 צלילה דוד בן
055395735 בן דוד רן          
065553869 ישראל זאב בן
033601253 לולו אורלי בן
027926583 ליאת גהנמה
030354401 אלי גוטמן
 309548840 אלה גומברג
016983470 אלכסנדר גורביץ
043115823 איריס גיל
069206563 דוד דהן
005507010 שאלתיאל דמתי
022232763 עמי הברמן
007320047 דני הילינגר
050471242 אסתר הלחמי
057800369 מוטי הלל
005454092 המוברגר מירית
053591871 יגאל הרמתי
004901906 נפתלי וידר
050269232 משה וייס
056991094 מוחמד זיידן
052406220 ורדית זיימן
051802866 מאיר זילברמן
030354120 זהבה זינגר
307218354 פאינה זלצין
064660228 לאה זרבי
052783669 שולה חבר
 050652601 שמעון חג'בי
050673250 גיורא חזן
029885522 רשא חליל
057937609 חן יוסי 
013311493 אבי חסידים
 306310509 אמה טברובסקי
 059667741 רחל טובול
050471739 טרם יעקב 
306627175 אלה יוסל
041975970 רצון יוסף
000871558 טוביה יעקובי
053919833 יעקובי אתי
033634494 יעקובי ענבל 
069944973 אזולאי יפה
025275376 מתי יצחק
015855422 הושנג ציון כהן
007182264 ציון כהן
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זהות מס' העובד                          שם
056422868 דניאלה כפרי
318012465 בטי לוי
241717530 יוחאי לוי
035751718 כרמית לוי
051195147 לוי עדנה             
053484457 שלמה לוי
058492877 תמי לוי
001668664 לאה ליכטנייר
003311495 אלדד לנדס
030192678 דורית מאור
025276973 מירב מאור
040215519 מורחין ריקי
007385776 שמואל מורן
009932120 בני מזרחי
 012180477 מאיר מזרחי
000141630 ניסים מטלון
304080500 מרינה מיטלמן
036281460 שמואל מיכאל
309919389 מליסה מילגרם
001730084 נסים מלכה
063308860 סוויסה ציון
022556633 אליקים סולומון
310021423 סופיר גי
022187629 יפתח סיבחי
308898147 אלכסנדר סנדלר
324780709 ולריה ספליארסקי
026875849 יעל סקוטלסקי
02249885 עופרה עברון

306055450 אלינה פוחיל
017272402 אסיה פורמן
 005116116 אברהם פינשטט
055525463 רביב פלד
307054197 מיכאל פלדמן
 038553566 השחר איילת פפר
005163826 ירמיהו פרויד
065046971 פרוינד מרים
022259311 פרל אורי                
009770504 אמנון צדוק
059030635 שלומית ציוני
012378584 אבנר צין
067351196 ארי צרפתי
308963875 קוזודוי יבגני
011418324 עדה קופרמן
307501197 ליאוניד קוריס
008598179 שוקי קידמי
053607736 ניסים קימחי
006846124 צבי קליין
017639493 ראול קליינרמן
054024294 קרייזל אבי
042013730 קרני קרני
064425135 רויטפרב שמעון
071916837 רפי רונן
029525433 רם עשאל 

זהות מס' העובד                          שם
075957654 יהודה שבתאי
051156479 יצחק שדות
307557256 יורי שוב
058804873 אורן שובל
003464948 זאב שובל
050461763 אריה שוורץ
007696123 יגאל שולמן
064829286 אילנה שחר
051531432 דליה שטיין
11907763 טיבריו שטרן

001711704 עזגד שלם
054717160 מרים שמלה
001275059 שפרוט אטל
027891613 שרף אתי                    
023489750 כאמל שרף
059767420 חיים תג'ר

(31 במרס 2010), התש"ע בניסן ט"ז יום עד המינוי תוקף
בתפקידו. מכהן הממונה עוד וכל

בטל. קודם2 - מינוי

(4 בפברואר 2007) בשבט התשס"ז ט"ז
 (3—2689 (חמ

שמחון שלום  
הכפר החקלאות ופיתוח שר __________

.2831 עמ' התשס"ד, 2  י"פ

מפקחים מינוי
חוק הזרעים, התשט"ז-1956 לפי

התשט"ז-11956, הזרעים, לחוק 6 לפי סעיף בתוקף סמכותי
אשר הכפר ופיתוח החקלאות משרד עובדי את בזה ממנה אני

האמור: החוק לענין למפקחים להלן מפורטים שמותיהם

זהות שם העובד                               מס'
058684036 אגרנטי פיני
012479598 יוסי אולג'
016839607 דוד אופטובסקי
003420734 אבנר אלירז
038384285 דניאל ארז
059219527 דורון בורשטיין
033601253 לולו אורלי בן
030354401 אלי גוטמן
043115823 איריס גיל
005507010 שאלתיאל דמתי
069206563 דוד דהן
053591871 יגאל הרמתי
050269232 משה וייס
004901906 נפתלי וידר
051802866 מאיר זילברמן
052406220 ורדית זיימן
030354120 זהבה זינגר
029885522 ראשא חליל
056422868 דניאלה כפרי

__________
.55 עמ' התשכ"ה, ;97 עמ' התשט"ז, 1  ס"ח
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זהות שם העובד                               מס'
318012465 בטי לוי
058492877 תמי לוי
 035751718 כרמית לוי
003311495 אלדד לנדס
030192678 דורית מאור
025276973 מירב מאור
012180477 מאיר מזרחי
001730084 ניסים מלכה
036281460 שמואל מיכאל
309919389 מליסה מילגרם
022187629 יפתח סיבחי
022556633 אליקים סולומן
005116116 אברהם פינשטט
022259311 אורי פרל
02249885 עופרה עברון
001711704 שלם עזגד
059030635 שלומית ציוני
067351196 ארי צרפתי
307501197 ליאוניד קוריס
008598179 שוקי קידמי
017639433 ראול קליינרמן
064425135 רויטפרב שמעון
029525433 רם עשאל 
003464948 זאב שובל
050461763 אריה שוורץ
307557256 יורי שוב
064829286 אילנה שחר
054717160 מרים שמלה
027891613 אתי שרף
023489750 כאמל שרף
11907763 טיבריו שטרן

 059767420 חיים תג'ר
וכל (31 במרס 2010), התש"ע בניסן ט"ז יום עד המינוי תוקף

בתפקידו. מכהן הממונה עוד

בטל. קודם2  - מינוי

(4 בפברואר 2007) בשבט התשס"ז ט"ז
 (3—454 (חמ

שמחון שלום  
הכפר החקלאות ופיתוח שר __________

2   י"פ התשס"ד, עמ' 2832.

מבקרים מינוי
ומוצריו, התשי"ד-1954 הצמח יצוא על חוק לפיקוח לפי

יצוא הצמח  על 1 לחוק לפיקוח לפי סעיף בתוקף סמכותי
משרד עובדי את בזה ממנה אני התשי"ד-11954,  ומוצריו,
להלן מפורטים שמותיהם אשר הכפר ופיתוח החקלאות

האמור: החוק לענין למבקרים

זהות שם העובד                              מס'
062775937 רחל אבקסיס
058684036 אגרנטי פיני

__________
.137 עמ' התשי"ד, 1  ס"ח

זהות שם העובד                              מס'
031881766 סלע פריד אדוה
012479598 אולג' יוסי   
016839607 דוד אופטובסקי
036916328 אוראל בן אבו
042507145 אורנשטיין אלכסנדר
69944973 יפה אזולאי

053563607 אבינועם אטיאס
079484796 ציון אטיאס
038553566 איילת השחר פפר
055711501 ורדה איינהורן
005099825 אלביליה עליזה
003420734 אבנר אלירז
039455126 אלשייך גסאן
306627175 אסף אלה       
058275223 יעל אקנין
059219527 דורון בורשטיין
306866179 סרפימה בטייקו
058856667 אילן  בן דב
055395730 בן דוד רן          
314033291 בן חמו רחל 
033601253 לולו אורלי בן
304045461 פאולינה ברגר
027926583 ליאת גאנמה
35924422 אדיר גודלשטיין

030354401 גוטמן אלי        
016983470 גורביץ אלכס
043115823 איריס גיל
306193954 סבטלנה גלמן
040435760 גרטי מאיה        
326811049 ולדימיר גרשקוביץ
 059070839 דהן בטי                     
069206563 דהן דוד             
023019904 דוד אליעזר      
005507010 שאלתיאל דמתי
005881271 ישראל הדרי
050471242 אסתר הלחמי
007320047 הלינגר דני
057800369 הלל מוטי         
013008810 קלרה קרבלד ואן
054394374 ווהב ווהב        
050269232 וייס משה       
015129414 נעמה ורמיט
027245141 לימור זאבי
052406220 ורדית זיימן
051802866 מאיר זילברמן
063702542 צבי זמל
052783669 שולה חבר
050652601 שמעון חג'בי
069438976 צביה חורי
055106603 מלי חורש
050673250 חזן גיורא        
000388702 אהובה חיריק
029885522 ראשא חליל
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זהות שם העובד                              מס'
057937609 חן יוסי 
013311493 אבי חסידים
059667741 רחל טובול

0300270656 טליתמן גדי
050471739 יעקב טרם
306627175 אלה יוסל
053919833 יעקובי  אסתר
033634494 יעקובי ענבל
007182264 ציון כהן
056422868 דניאלה כפרי
308666080 לוחמטוב איגור
241717530 לוי יוחאי    
003045256 לוי לבנה          
053484457 שלמה לוי
058492877 תמי לוי
003311495 אלדד לנדס
030192678 דורית מאור
007009144 גיורא מגלי
009932120 בנימין מזרחי
012180477 מאיר מזרחי
001411630 נסים מטלון
304080500 מרינה מיטלמן
036281460 שמואל מיכאלי
309919389 מליסה מילגרם
001730084 נסים מלכה
025225376 יצחק מתיתיהו
056601032 יהודית נבון
022187629 יפתח סבחי
327388807 גרשון סבטלנה
063308860 סוויסה ציון
022556633 אליקים סולומון
310021423 סופיר גי
013609599 אלכסנדר סנדלר
022498885 עופרה עברון
001711704 עזגד שלם                   
306055450 אלינה פוחיל
017272402 אסיה פורמן
005116116 אברהם פינשטט
055525463 רביב פלג
307054197 מיכאל פלדמן
005276092 פליישר אריה
051638260 ירמיהו פרויד
009770504 אמנון צדוק
059030635 שלומית ציוני
012378584 אבנר צין
067351196 ארי צרפתי
303462592 ג'ני קורנפלד
053602736 נסים קימחי
017639993 ראול קלינרמן
025427873 ורד קריגן
054024294 קרייזל אבי

זהות שם העובד                              מס'
 314286543 קרן מוריס      
042013730 בנימין קרני
 007191683 רונן רפי         
029525433 רם עשהאל 
041975970 רצון יוסף        
51156479 יצחק שדות

307557256 שוב יורי         
058804873 אורן שובל
050461763 שוורץ אריה
007696123 יגאל שולמן
064829286 אילנה שחר
005153143 דליה שטיין
059572461 שלו דרור           
054717160 מרים שמלה
027891613 שרף אתי         
023489750 כאמל שרף
059767420 תג'ר חיים        

,(2010 במרס   31) התש"ע בניסן ט"ז יום עד המינוי תוקף
בתפקידו. מכהן הממונה עוד וכל

בטל. קודם2 - מינוי

(4 בפברואר 2007) בשבט התשס"ז ט"ז
 (3—975 (חמ

שמחון שלום  
הכפר החקלאות ופיתוח שר __________

2   י"פ התשס"ד, עמ' 2830.

ארציות מיתאר תכניות בדבר הודעה
והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

ולבניה, לתכנון הארצית המועצה כי הודעה, בזה נמסרת
התשס"ז (5 בדצמבר 2006), בכסלו י"ד 479, מיום מס' בישיבתה
מפורטת ברמה ארציות מיתאר תכניות העברת על החליטה
התדלוק תחנות בתחום שינויים - תמ"א/31/א/16/3/א -

 - (להלן "מגל" - ישראל") 6 ("חוצה כביש לאורך מנוחה ואזורי
בתחום שינויים - ותמ"א/31/א/1/12/א "מגל") התדלוק תחנת

ישראל")  6 ("חוצה לאורך כביש מנוחה ואזורי תחנות התדלוק
התכניות), - (להלן "נען") התדלוק תחנת - (להלן "נען" -

והבניה,  התכנון 52 לחוק סעיף לפי המחוזיות הוועדות להערות
יום. 60 של לתקופה הציבור ולהשגות התשכ"ה-11965,

התכניות: מטרות

ושטח התחנה מבנה בשטח שירותים שטחי תוספת (1)
דרך; שירותי

המידע. תחנת במבנה תיירותי - מסחרי שימוש תוספת (2)

התכניות: שבתחום והחלקות הגושים רשימת להלן

(1)- "מגל" התדלוק תחנת

חלקי חלקות גוש 

46            7912

16 ,15            8920

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח
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(2)- "נען" התדלוק תחנת

חלקי חלקות גוש 

15 ,14          3724

   23          3723

22          3723

13          3723

במשרדי נמצאות האמורות, התכניות התכניות: הצגת מקום
הפנים, משרד  ולבניה, לתכנון הארצית המועצה מזכירות 
,02-6701639/581/2 טל' ירושלים, ,2 קפלן רח' גוריון, בן קרית
ירושלים, מחוז ולבניה: לתכנון המחוזיות הוועדות ובארכיבי
מחוז ;02-6290263 טל' ירושלים, ,1 המלכה שלומציון רח'
08- טל' שבע, באר הממשלה, קרית ,4 התקוה רח'  הדרום, 
04- טל' עילית, נצרת הממשלה, קרית הצפון, מחוז ;6263793
;08-9788460/1 טל' רמלה, ,91 הרצל רח' המרכז, מחוז ;6508553
תל אביב, קרית הממשלה, ,125 בגין מנחם דרך אביב, תל מחוז
קרית ב', מבנה 15א, פלי"ם רח'  מחוז חיפה, ;03-7632589 טל'
לעיין רשאי מעוניין וכל ;08-8863344 טל' חיפה, הממשלה,
לקהל, האמורים פתוחים שהמשרדים בימים ובשעות בתכניות

מראש. ובתיאום

של (תקליטור) ממוחשב קובץ או מודפס עותק לרכוש ניתן
משרד של  הגאוגרפי-תכנוני המידע במרכז התכניות מסמכי 

.16.00-9.00 בשעות א'-ה' בימים ,03-5688634 טל' הפנים,

www. הפנים משרד של  האינטרנט באתר  - נוסף מידע
גאוגרפי-תכנוני  מידע מרכז הכותרת: תחת  moin.gov.il

(בעמוד השער).

הרואה אחר, תכנוני פרט בכל או בקרקע, מעוניין כל
הערותיו והשגותיו להגיש רשאי התכניות ידי נפגע על עצמו
בעיתונות  זו,  הודעה פרסום מיום  יום  60 בתוך לתכניות
ת"ד הפנים, משרד ולבניה, לתכנון הארצית המועצה למזכירות
בכתב, תהיה הארצית למועצה הפניה .91061 ירושלים ,6158
העובדות את המאמת בתצהיר ותלווה העתקים בשלושה
אדם או דין עורך בפני יינתן התצהיר מסתמכת; היא שעליהן

פיו. על בחוק או שהוסמך לכך אחר

(30 בינואר 2007) בשבט התשס"ז י"א
 (3-697 (חמ

בלינקוב רם  
הארצית המועצה ראש יושב

ולבניה לתכנון

אישור מגרש אחסנה
אחסנה) מגרשי - ברכב שימוש (איסור התעבורה תקנות לפי

התשס"ו-2006 שעה), (הוראת

(איסור  התעבורה  לתקנות   2 תקנה לפי  סמכותי בתוקף 
התשס"ו-12006  שעה), (הוראת אחסנה) מגרשי - ברכב שימוש
ערובה "מחסני אני מאשר כי מגרש האחסנה התקנות), - (להלן
אשר צומת אלובין, ביאליק, קרית חיפה, - כביש עכו - נעמן"
המשטרה, שפרסמה אחסנה מגרש להפעלת במכרז זכה מפעילו
בתנאים עומד והוא  רכב, כלי  של  ושמירה לאחסנה  מתאים

שנקבעו בתקנות ובתנאי המכרז.

__________

.616 עמ' התשס"ו, 1  ק"ת

חודשים ממועד פרסומו. ל–12 אישור זה תוקפו של

(4 בפברואר 2007) בשבט התשס"ז ט"ז

 (3-3587 (חמ

נצ"מ אור, מאיר  
התנועה מחלקת ראש

ישראל משטרת

השקעות ליועצי הוראות מתן על הודעה
בשיווק השקעות השקעות, בייעוץ העיסוק חוק הסדרת לפי

השקעות, התשנ"ה-1995 ובניהול תיקי

בייעוץ העיסוק הסדרת לחוק 28(ג)(1) סעיף מודיע לפי אני
השקעות, התשנ"ה- תיקי ובניהול השקעות השקעות, בשיווק
לבירור בקשר רישיון לבעלי הוראות נתנה הרשות כי ,11995
והנחיות השירות לצרכים התאמת הלקוח, והנחיותיו של צרכיו

הפרטים. ורישום אלו

התשס"ח בחשון כ' ביום האמורות ההוראות של תחילתן
שהצטרף מי  לגבי התחילה), יום - (להלן  (2007 בנובמבר   1)

 18 ובתום התחילה,  יום לאחר הרישיון בעל של כלקוחו 
הרישיון בעל של לקוחו מי שהיה לגבי התחילה מיום חודשים

יום התחילה. ערב

(28 בינואר 2007) התשס"ז בשבט ט'
 (3-2688 (חמ

משה טרי  
ערך ניירות רשות ראש יושב

__________

.840 עמ' התשס"ה, ;416 עמ' התשנ"ה, 1  ס"ח

מהיר התביעה בדיון בדבר סכום הודעה
התביעה סכום הדין לעבודה (קביעת בית תקנות  לפי

התש"ן-1990 מהיר), בדיון

לעבודה בית הדין לתקנות 1א לפי תקנה בתוקף סמכותי
מודיע אני מהיר), התש"ן-11990, בדיון התביעה (קביעת סכום
של הסכום (1 בינואר 2007), התשס"ז בטבת י"א ביום החל כי

שקלים חדשים. ל–22,335 מהיר הוגדל התובענות בדיון

(30 בינואר 2007) בשבט התשס"ז י"א

 (3-730 (חמ
גל משה  

המשפט בפועל מנהל בתי
__________

התשס"ג, י"פ ;794 עמ' התשנ"ג, ;966 עמ' התש"ן, ק"ת   1 

עמ' 1063.  

קביעת תקנים הודעה בדבר
חוק התקנים, התשי"ג-1953 לפי

התשי"ג- התקנים, לחוק 6(ב) לסעיף בהתאם מודיעה אני
סמכויותיו לפי בתוקף קבע, הישראלי התקנים כי מכון ,11953

שלהלן: הישראליים התקנים את האמור, לחוק 6(א) סעיף

והגדרות,  מונחים מקוררים: תצוגה תאי -  1 חלק   1601 ת"י
;1996 מאוגוסט המהדורה במקום בא ,2007 מינואר

__________

.22 עמ' התשל"א, ;30 עמ' התשי"ג, 1  ס"ח
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דרישות ותנאי  מיון, מקוררים: תאי תצוגה 1601 חלק 2 - ת"י
1601 חלק 2 מאוגוסט  בא במקום ת"י ,2007 מינואר תצוגה,
 4 חלק   1601 ת"י ,1996 מאוגוסט   3 חלק   1601 ת"י ,1996
 1601 ת"י 1601 חלק 5 מאוגוסט 1996, ת"י ,1996 מאוגוסט
,1996 מאוגוסט   7 חלק   1601 ת"י ,1996 מאוגוסט   6 חלק
1601 חלק 9 מאוגוסט  ת"י 1601 חלק 8 מאוגוסט 1996, ת"י
1601 חלק 11, ת"י 1601 חלק 10 מאוגוסט 1996, ת"י ,1996

;1996 מאוגוסט

- שילוט  בטיחות דרישות תלמידים: רכב להסעת - 5819 ת"י
;2007 מינואר חזותי, ואיתות

אבטחת  לניהול כללים  קובץ  מידע:  טכנולוגיית  -  17799 ת"י
;2004 ממאי המהדורה במקום בא ,2007 מינואר מידע,

(תסדירים)  פורמטים  - מידע  טכנולוגיית - 2 19794 חלק  ת"י
טביעת פרטי  על נתונים ביומטרים: נתונים לחליפת 

;2007 אצבעות, מינואר

(תסדירים)  פורמטים  - מידע  טכנולוגיית - 4 19794 חלק  ת"י
טביעת תמונת  על נתונים ביומטרים: נתונים לחליפת 

;2007 אצבעות, מינואר

(תסדירים)  פורמטים  - מידע  טכנולוגיית - 5 19794 חלק  ת"י
הפנים, תמונת על  נתונים ביומטרים:  נתונים  לחליפת

.2007 מינואר

(31 בינואר 2007) בשבט התשס"ז י"ב
 (3-96 (חמ

זיוה פתיר  
של הכללית המנהלת

הישראלי התקנים מכון

בתקנים שינויים בדבר הודעה
חוק התקנים, התשי"ג-1953 לפי

התשי"ג- התקנים, לחוק 6(ב) לסעיף בהתאם מודיעה אני
סמכויותיו לפי בתוקף שינה הישראלי התקנים כי מכון ,11953

שלהלן: הישראליים התקנים את האמור, לחוק 6(א) סעיף

גיליון  באוטוקלב, מאושפרים תאי מבטון בלוקים -  268 ת"י
ולגיליון   2000 ממרס  למהדורה  2007 מינואר   2 מס' תיקון

1 מנובמבר 2003; מס' תיקון

מס' 1 מינואר  תיקון גיליון התקנה, אוויר, מזגני 994 חלק 4 - ת"י
2007 למהדורה מפברואר 2004.

(31 בינואר 2007) בשבט התשס"ז י"ב
 (3-96 (חמ

זיוה פתיר  
של הכללית המנהלת

הישראלי התקנים מכון

__________

.22 עמ' התשל"א, ;30 עמ' התשי"ג, 1  ס"ח

והפקתו לחיפושי נפט רישיון בדבר מתן הודעה
חוק הנפט, התשי"ב-1952 לפי

הנפט,  לחוק  16 סעיף לפי סמכותי  שבתוקף  מודיע  אני
המייעצת המועצה עם התייעצות ולאחר התשי"ב-11952,

לאי.בי.אס (2007 בינואר   23) התשס"ז בשבט ד' ביום נתתי
מפצלי שמן נפט להפקת את הרישיון (100%) - בע"מ אחזקות

כדלהלן: הם שגבולותיו "אנגל-רותם", 6 פ"ש

ציון וצפונה215000/552500מנקודת

ציון ומזרחה215000/554050לנקודת

ציון ודרומה215580/554050לנקודת

ציון חזרה215580/552000לנקודת מערבה וצפון

ציון 215000/552500לנקודת

דונם. סך הכל כ–1,044

(23 בינואר 2007) התשס"ז בשבט ד'
 (3-653 (חמ

מימרן יעקב  
הנפט על עניני הממונה

מוקדמים היתרים פקיעתם של בדבר הודעה
חוק הנפט, התשי"ב-1952 לפי

על התשי"ב-11952, הנפט, לחוק 12 סעיף מודיע לפי אני
זכות קדימה: עם המוקדמים ההיתרים פקיעתם של

(20 בספטמבר 2006); באלול התשס"ו כ"ז 186/"כנרת", ביום (1)

(26 באוגוסט 2006). התשס"ו באלול ב' ביום 192/"ר.ס.מ.", (2)

(20 בספטמבר 2006) התשס"ו באלול כ"ז
 (3-629 (חמ

מימרן יעקב  
הנפט על עניני הממונה __________

.322 עמ' התשי"ב, 1  ס"ח

מחצבות צורך בשיקום על הודעה
המכרות פקודת לפי

שנראה ומאחר המכרות1, לפקודת 113 לסעיף בהתאם
והנמצאת להלן, מפורט ששמה המחצבה ניצול שהופסק לי
אני לצדה, המפורטת המרכזית הציון בנקודת המפורט במקום

שיקום: טעונה שהמחצבה מודיע

המחצבה שם

נקודת ציון
מרכזית

ישראל) בעלות(רשת

מקרקעי15600/56820מחצבת צאלים מינהל
ישראל

(3 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"ג

 (3-567 (חמ

מימרן יעקב  
המפקח על המכרות

__________

.94 עמ' התשמ"ט, ס"ח ;910 ב', עמ' כרך 1  חוקי א"י,

__________

.322 עמ' התשי"ב, 1  ס"ח
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ארנונה מנהל מינוי על הודעה
כללית), קביעת ארנונה הרשויות המקומיות (ערר על חוק לפי

התשל"ו-1976

הרשויות  2 לחוק לסעיף בהתאם כי הודעה, בזאת נמסרת
התשל"ו-11976, כללית), ארנונה קביעת  על (ערר המקומיות
באב י' מיום בישיבתה  לכיש  האזורית  המועצה  מינתה
לענין הארנונה למנהל רון, ערן את (15 באוגוסט 2005) התשס"ה

האמור. החוק

(31 בינואר 2007) בשבט התשס"ז י"ב

 (3-265 (חמ

מורביה דני  
האזורית לכיש ראש המועצה

__________

.252 עמ' התשל"ו, 1  ס"ח

ערר על מינוי ועדת הודעה
כללית), קביעת ארנונה הרשויות המקומיות (ערר על חוק לפי

התשל"ו-1976

הרשויות  5 לחוק לסעיף בהתאם כי הודעה, בזאת נמסרת
התשל"ו-11976, כללית), ארנונה קביעת  על (ערר המקומיות
התשס"ו בסיון י"ח מיום בישיבתה לציון ראשון עיריית מינתה
לענין (עסקים/משרדים/תעשיה) ערר ועדות (2006 ביוני   14)

להלן: כמפורט חברים שלושה של בהרכב האמור, החוק

ראש פרי - יושב יצחק
חברה - חזן אתי

- חבר צחי אלימלך

ראש פרי - יושב יצחק
חבר - מאיר יעקב

- חבר זאב פרלשטיין

יושב ראש - זאב פרלשטיין
- חבר פרד פורמן

- חבר צחי אלימלך

יושב ראש דוד גוטליב -
חברה - חזן אתי

- חבר פרד פורמן

יושב ראש דוד גוטליב -
חבר - מאיר יעקב

חברה - חזן אתי

ראש פלג - יושב עפרה
- חבר עזר יצחק

חברה - אליאב איילת

עזר יצחק - יושב ראש
חבר - עוז קובי

- חבר צחי אלימלך

ראש יושב - מאיר יעקב
חבר - אשכנזי רונן

חבר - עוז קובי

__________

.252 עמ' התשל"ו, 1  ס"ח

יושב ראש - זאב פרלשטיין
- חבר פרד פורמן

חברה - אליאב איילת

יושב ראש - זאב פרלשטיין
- חבר פרד פורמן

חבר - עוז קובי

ראש יושב - איילון שרית
חבר - פרי יצחק

- חבר פרד פורמן

יושב ראש דוד עובדיה -
- חבר עזר יצחק

חבר - אשכנזי רונן

אתי רוזן - יושב ראש
- חבר צחי אלימלך

- חבר פרד פורמן

ראש יושב - מאיר יעקב
חברה - חזן אתי

- חבר פרד פורמן

יושב ראש דוד גוטליב -
- חבר צחי אלימלך

חברה - חזן אתי

יושב ראש דוד גוטליב -
- חבר צחי אלימלך

- חבר פרד פורמן

יושב ראש דוד גוטליב -
- חבר זאב פרלשטיין

- חבר צחי אלימלך

יושב ראש דוד גוטליב -
חברה - חזן אתי

חבר - אשכנזי רונן

(4 בפברואר 2007) בשבט התשס"ז ט"ז

(3-265 (חמ

  

מאיר ניצן  
לציון עיריית ראשון ראש

ערר על מינוי ועדת הודעה
כללית), קביעת ארנונה הרשויות המקומיות (ערר על חוק לפי

התשל"ו-1976

הרשויות  5 לחוק לסעיף בהתאם כי הודעה, בזאת נמסרת
התשל"ו-11976, כללית), ארנונה קביעת  על (ערר המקומיות
בטבת כ"ז  מיום בישיבתה לכיש האזורית המועצה מינתה 
האמור, החוק לענין ערר ועדת (2007 בינואר   17) התשס"ז

בהרכב המפורט להלן:

__________

.252 עמ' התשל"ו, 1  ס"ח
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ראש היושב אליהו - ברק (1)

חבר - (מרק) אוחנונה מרדכי (2)

חברה כנרת ג'בלי - (3)

(31 בינואר 2007) בשבט התשס"ז י"ב

 (3-265 (חמ

מורביה דני  
האזורית לכיש ראש המועצה

והבניה, חוק התכנון לפי הודעות
התשכ"ה-1965

ירושלים מחוז
ירושלים מקומי תכנון מרחב

1071/ב מס' מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
בניה, תוספת בניה, עבירות הכשרת התכנית:  שם

19 החיים רח גשר מקור ברוך, שכונת
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה
1071/ב, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

.62 1071/א, ,1071 לתכניות שינוי

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

גשר רח' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
ישראל רשת פי על קואורדינטות ברוך, מקור שכונת ,19 החיים
 -  632/960 בין רוחב ,219/800  -  219/725 בין אורך החדשה:
כחול; בקו בתשריט המסומנים הגבולות פי על הכל ;633/010 

.171 במלואה: חלקה  גוש: 30076,

בניה עבירות הכשרת התכנית: מהות .1 התכנית: מטרת
קביעת .2 .+9.20 ,+6.00 ,+3.00 ,+0.00 b במפלסים: 2.45-, בבניין
בניה  תוספת א. להלן: כמפורט  b בבניין בניה לתוספת  בינוי
הדיירים.  לכלל מחסנים תוספת  לשם מקלט בקומת  b בבניין
באותה  קיימות יח"ד הרחבת לשם  b בבניין בניה תוספת ב.
של  בהיקף  b בבניין בניה  שטחי תוספת קביעת  .3 הקומה.
שטחי  ו–50.54 מ"ר שטחים עיקריים מ"ר מהם 82.41 132.95 מ"ר,
חדשים לתוספת בניין קווי וקביעת בניין שינוי קווי .4 שירות.
קביעת .6 למגורים. שימושים במגרש קביעת .5 כאמור. הבניה
היתר למתן תנאים קביעת .7 התכנית. למימוש ביצוע שלבי

בשטח. בניה

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו  את הרואה אחר תכנוני  פרט בכל או  בבנין 
רשאי  100 לחוק, סעיף פי על לכך כל הזכאי וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים הפרסומים בין המאוחרת
,91010 ירושלים ,1 שלומציון רח' ירושלים, מחוז לבניה לתכנון
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .02-6290222 טל'
ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה לתכנון  המקומית

.02-6296811 טל'

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר

לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות
עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

ירושלים  מקומי תכנון  מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
4287/ב  מס'

בין סנהדריה, למוסד, בינוי קביעת התכנית:  שם
הרבנים לרח' לדרך גולדה ומצפון מדרום הרחובות

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה
4287/ב, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

.4287 ,2061 לתכניות שינוי

רח' ירושלים, ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
מדרום הרחובות בין סנהדריה, שכונת מורחבת, סנהדריה
קואורדינטות מלינער, לרח' הרבנים ומצפון מאיר גולדה לדרך
לבין 170/100, - 169/900 בין החדשה: אורך רשת ישראל פי על
המסומנים הגבולות פי על הכל ;134/350 - 134/150 רוחב בין

.113 במלואה: חלקה ,30105 גוש: כחול;  בתשריט בקו

פי על בינוי  קביעת התכנית: מהות  .1 התכנית: מטרת
קביעת .2 .4287 תכנית פי למוסד שעל המתוכנן לשטח הבנין
כאמור. לבנין חדשים ותת–קרקעיים על–קרקעיים בנין קווי

4287 המאושרת  תכנית פי עיקריים על שטחי בניה קביעת .3
ושטחי  על–קרקעיים שירות שטחי קביעת וכן מ"ר,  4,575 של
מ"ר. 16.425 הכל  בסך מ"ר,  11.850 של תת–קרקעיים  שירות
למרפאות. נלווים ושירותים מרפאות עבור שימושים קביעת .4
היתר למתן תנאים קביעת .6 וחניה. קביעת הסדרי תנועה  .5

בניה.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בבנין בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
התכנית, ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או

התנגדות  להגיש רשאי 100 לחוק, סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן
בין  המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד ימים  60 בתוך
לבניה לתכנון המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים הפרסומים
.02-6290222 טל' ,91010 ירושלים ,1 שלומציון ירושלים, רח'  מחוז
לתכנון המקומית הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

.02-6296811 טל' ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

ירושלים  מקומי תכנון  מרחב

10062 מס' מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 2 ליצירת בינוי וקביעת ייעוד שינוי התכנית: שם
מוכבר שכונת ג'בל יח"ד, חדשות והרחבת יח"ד

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה  נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה
,10062 מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

2683א. ,2691 לתכניות שינוי
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ג'בל רח' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
ישראל רשת  פי  על קואורדינטות מוכבר, ג'בל שכ'  מוכבר, 
-628/900 בין רוחב ,223/265  -  223/240 בין אורך  החדשה:

בקו כחול. בתשריט המסומנים הגבולות פי הכל על ;628/935

הבניה שטחי  הגדלת התכנית: מהות  .1 התכנית: מטרת
ייעוד שינוי .2 מגורים. למטרת המותרים הקומות ומספר
בינוי קביעת מיוחד. 3. מגורים לאזור 6 מיוחד מגורים מאזור
תוספת קביעת .4 קיים. לבנין חדשות קומות שתי תוספת עבור
עיקריים  שטחים 355 מ"ר מהם 325 מ"ר של בניה בהיקף  שטחי
בנין קווי וקביעת בנין  קווי שינוי .5 שירות.  שטחי מ"ר ו–30 
מספר הגדלת ל–4 יח"ד. 7. קביעת מספר יח"ד מרבי .6 חדשים.
.0 המפלס  מעל  קומות  ל–4  המאושרים קומות מ–2  הקומות
שלבי קביעת .9 להריסה. ומדרגות גדרות בגין הוראות קביעת .8

בניה. היתר למתן תנאים קביעת .10 התכנית. למימוש ביצוע

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו  את הרואה  אחר תכנוני פרט  בכל או  בבנין
רשאי  100 לחוק, סעיף פי הזכאי לכך על התכנית, וכן כל ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים הפרסומים בין המאוחרת
,91010 ירושלים ,1 שלומציון רח' ירושלים, מחוז לבניה לתכנון
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .02-6290222 טל'
ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה לתכנון  המקומית

.02-6296811 טל'

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

ירושלים  מקומי תכנון  מרחב

10375 מס' מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
הרחבת קומה לשם ותוספת בניה התכנית: תוספת שם

29 ים סוף רח' סנהדריה, שכ' יח"ד קיימות,
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה
,10375 מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

.1866 לתכנית שינוי

ים רח' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
אופירה. לרח' סוף ים רח'  בין  שטח  סנהדריה, שכונת ,29 סוף
 220/750 בין אורך החדשה: ישראל רשת פי על קואורדינטות
על פי הגבולות הכל בין 634/150 - 634/225; 220/825 רוחב -
.66 במלואן: חלקה ,30244 גוש: כחול; בתשריט בקו המסומנים

2 קומות  ותוספת בניה בחזיתות א. תוספת התכנית: מטרת
שינוי  ב. חדשות. יח"ד  4 והוספת קיימות יח"ד  הרחבת לשם
בינוי  קביעת  ג. מיוחד. מגורים לאזור   3 מגורים מאזור ייעוד
הרחבת  לשם  קומות   2 ותוספת הבנין בחזיתות בניה עבור
תוספת שטחי  קביעת ד. 4 יח"ד חדשות. והוספת קיימות יח"ד
עיקריים  שטחים מ"ר  1,159 מהם  מ"ר,  1,377 של בהיקף  בניה
קווי  וקביעת הבניין קווי  שינוי ה.  שירות. שטחי מ"ר ו–218 
הקומות  מספר הגדלת ז. יח"ד.  4 של תוספת ו. חדשים.  בנין
ביצוע שלבי קביעת ח. מפלס 0.00. מעל ל–6 קומות קומות מ–4

י. קביעת בניה. היתר למתן תנאים קביעת ט. למימוש התכנית.
עץ ובגין להריסה תומכים וקירות מדרגות גדרות, בגין הוראות

לעקירה.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בבנין בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
התכנית, ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או

התנגדות  להגיש רשאי 100 לחוק, סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן
בין  המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד ימים  60 בתוך
לבניה לתכנון המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים הפרסומים
.02-6290222 טל' ,91010 ירושלים ,1 שלומציון ירושלים, רח'  מחוז
לתכנון המקומית הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

.02-6296811 טל' ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

ירושלים  מקומי תכנון  מרחב

מקומית ברמה מיתאר תכנית הפקדת הודעה בדבר
11731 מס'  מפורטת

הרחבת לשם וזכויות בנייה שטחי תוספת התכנית:  שם
26 יח"ד, גבעת המבתר, מדבר סיני

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה
מס' מפורטת ברמה מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים

.1424 שינוי לתכנית ,11731

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
היתרים או הרשאות

מדבר רח' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
ישראל רשת פי על קואורדינטות המבתר, גבעת שכונת ,26 סיני

בין 634/525  לבין 221/925 רוחב - 221/850 בין אורך החדשה:
כחול;  בתשריט בקו המסומנים פי הגבולות על 634/575; הכל -

.61 במלואה חלקה ,30657 גוש:

שירות שטחי  תוספת התכנית: מהות  .1 התכנית: מטרת
מאזור ייעוד שינוי .2 קרקע. בקומת  עיקרי לשימוש קיימים 
בינוי קביעת .3 מיוחד.  מגורים לאזור מיוחד  5 מגורים
של בהיקף בניה שטחי תוספת קביעת .4 .-3.20 מפלס  עבור
של 247.07 מ"ר  בהיקף שטחי בניה מרביים וקביעת 131.85 מ"ר
שירות.  שטחי מ"ר ו–48.82  עיקריים שטחים  מ"ר 198.25  מהם
קביעת הוראות .6 קווי בנין חדשים. וקביעת שינוי קווי הבנין .5

בניה. היתר למתן תנאים קביעת .7 להריסה. בינוי בגין

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו  את הרואה  אחר תכנוני פרט  בכל או  בבנין

רשאי  100 לחוק, סעיף פי הזכאי לכך על התכנית, וכן כל ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים הפרסומים בין המאוחרת
,91010 ירושלים ,1 שלומציון רח' ירושלים, מחוז לבניה  לתכנון
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .02-6290222 טל'
ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה לתכנון  המקומית

.02-6296811 טל'
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תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

ירושלים מקומי תכנון מרחב  

6944 מס' מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
לשם קומות הבנין בכל בניה התכנית: תוספות שם

שאול גבעת בבנין, קיימות יח"ד הרחבת
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

.62 שינוי לתכנית ,6944 מס'

נטרונאי רח' בתכנית ומקומם: ירושלים, הכלולים השטחים
ישראל קואורדינטות בין שטח שאול, גבעת שכ' ,9 גאון
בין 632/875 -  218/350 לבין 218/400 רוחב בין אורך החדשה:
כחול;  בתשריט בקו המסומנים פי הגבולות על 632/950; הכל

.56 במלואה: חלקה ,30151 גוש:

 2 מגורים מאזור שטח ייעוד שינוי א. התכנית: מטרת
בכל בניה לתוספות בינוי קביעת ב. מיוחד. מגורים לאזור
לנספח בבנין, בהתאם קיימות יח"ד הרחבת הבנין, לשם קומות
כאמור. הבניה  לתוספות חדשים  בנין קווי  קביעת ג.  הבינוי. 
מתוכם  מ"ר ל–507  לתוספת  מרביים בניה שטחי קביעת  ד. 
תנאים  וקביעת בינוי  הוראות קביעת ה. עיקריים.  מ"ר  475
להריסה. בגין גדרות הוראות קביעת ו. בניה בשטח. היתר  למתן

פרטית. חניה ביצוע בגין הוראות קביעת ז.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2133 עמ' התשס"ב, ,5070 הפרסומים  ובילקוט  12/04/2002

.29/04/2002 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,91010 ירושלים ,1 שלומציון רח' ירושלים, מחוז לבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,02-6290222 טל'
מעוניין וכל ,02-6296811 טל' ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

ירושלים מקומי תכנון מרחב

9104 מס' מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
שכונת הקיימות, הדיור יחידות הרחבת התכנית:  שם

16 א', רח' צפרירים רמות
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

.7355 ,5062 לתכניות שינוי ,9104 מס'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

רח' ירושלים, ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
ישראל רשת פי א', קואורדינטות על רמות שכונת ,16 צפרירים
-  636/200 בין  רוחב  219/075  -  218/975 בין אורך החדשה
כחול; בקו בתשריט המסומנים הגבולות פי על הכל ;636/300 

.10 במלואה: חלקה ,30716 גושים וחלקות; גוש:

יחידות הדיור הרחבת מהות התכנית: .1 התכנית: מטרת
יחידות  ל–24  הדיור הרחבת עבור בינוי קביעת .2 הקיימות.
קביעת .3 וב'.  א'  קרקע, בקומת קיימות יח"ד   32 מתוך דיור
שטחים הגדלת .4 מרתף. בקומת מחסנים תוספת עבור בינוי
ובתכנית 5062 + 7355) (בהיתר מאושרים מ–3,660 מ"ר  עיקריים
(בהיתר)  מאושר מ–237  שירות שטחי הגדלת .5 מ"ר.  ל–4,544 
בהיקף מרביים בניה שטחי קביעת ל–651 מ"ר. 6. 7355 ובתכנית

מ"ר  ו–651  עיקריים שטחים  מ"ר 4,544 מהם  מ"ר   5,195 של
ששטחם הקיים המבנה תחת  שירות שטחי  + שירות כשטחי
קווי וקביעת קווי הבנין  שינוי .7 ההיתר. הוצאת בעת ייקבע
קביעת .9 התכנית. למימוש ביצוע שלבי קביעת .8 חדשים. בנין

תנאים למתן היתר בניה.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4747 עמ' התשס"ו, ,5570 הפרסומים  ובילקוט  25/08/2006

.28/08/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,91010 ירושלים ,1 שלומציון רח' ירושלים, מחוז לבניה לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,02-6290222 טל'
מעוניין וכל ,02-6296811 טל' ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

ירושלים מקומי תכנון מרחב

9586 מס' מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
הרחבת בניה לשם לתוספות בינוי התכנית: קביעת שם

חסד שערי שכ' ,12 רח' הרן יח"ד קיימות,
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

.62 שינוי לתכנית ,9586 מס'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

רח' ירושלים ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
 631/425 אורך חסד, שטח בין קואורדינטות שערי שכונת ,12 הרן
הכל ;220/225  -  220/125 רוחב  קואורדינטות  ובין   631/500 - 
,30039 גוש: כחול;  בקו בתשריט המסומנים הגבולות פי  על

.164 במלואה: חלקה

לתוספת א. הגדלת שטחי הבניה המרביים התכנית: מטרת
שטחים  מ"ר ל–297.1  30039 בגוש   164 מס' חלקה שעל בבניין
למגורים   3 ממגורים מגורים,  אזור ייעוד שינוי ב.  עיקריים. 
לנספח הבינוי  בהתאם בניה לתוספות בינוי קביעת 3 מיוחד. ג.
בינוי קביעת +9.60 - 0.00 במפלסים: .1 להלן: המפורט פי על
בניה לתוספת בינוי קביעת -3.00 במפלס .2 חיצונית. למעלית
פנימיות. מדרגות דרך שמעליה בקומה דיור יחידת להרחבת
לשם בניה לתוספות בינוי קביעת ,+3.25 ,+0.00 במפלסים
בינוי קביעת +6.50 במפלס קיימות. דיור יחידות הרחבת
דיור יחידת הרחבת לשם ולמרפסות לחדרים בניה לתוספות
לשלוש בבנין הקומות מספר קביעת ד. הקומה. באותה קיימת
קווי ביטול ה. בשטח. הקיים הקומות למספר בהתאם קומות,
לתוספת חדשים מרביים בנין קווי וקביעת המאושרים הבנין
קביעת ו. אדום.  בטוש  בתשריט המסומן פי  על הכל  בניה,
השימושים קביעת ז. למתן היתר בניה. ותנאים בינוי הוראות
ח. קביעת הוראות בלבד. למגורים המותרים בתחום התכנית

להריסה. בינוי בדבר
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בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3341 עמ' התשס"ה, ,5414 הפרסומים  ובילקוט  01/07/2005

.07/07/2005 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,91010 ירושלים ,1 שלומציון רח' ירושלים, מחוז לבניה לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,02-6290222 טל'
מעוניין וכל ,02-6296811 טל' ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

ירושלים מקומי תכנון מרחב

9939 מס' מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
קומה לתוספת בינוי וקביעת ייעוד שינוי התכנית:  שם

רמות ,41 ליפסקי לואי רח' דיור, הרחבת לשם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

.2264 ,5/27/1 תרש"צ לתכניות שינוי ,9939 מס'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

רח' ירושלים, ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
בין אורך קואורדינטות רמות, שכונת ,41 ליפסקי  לואי
;635/950 - 635/825 בין רוחב קואורדינטות ,219/350 - 219/250
גוש: כחול;  בקו בתשריט המסומנים הגבולות פי על  הכל

.3 במלואה: חלקה ,30718

לאזור   1 מגורים מאזור ייעוד שינוי א. התכנית: מטרת
להלן: כמפורט  בניה  לתוספת בינוי קביעת ב. מיוחד.   מגורים 
שמתחתיה  בקומה קיימות 8 יח"ד הרחבת לשם קומה תוספת .1
בנין קווי קביעת .2 הבניה. לנספח בהתאם יהא האמור כל
הקומות מספר  הגדלת  .3 כאמור. הבניה לתוספות  חדשים
מ–3,296.69 מ"ר  הבניה שטח הגדלת ל–5 קומות. 4. מ–4  המרבי
למתן תנאים וקביעת בינוי הוראות קביעת ל–3,591.23 מ"ר. 5.

בשטח. בניה היתר

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4748 עמ' התשס"ו, ,5570 הפרסומים  ובילקוט  25/08/2006

.28/08/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,91010 ירושלים ,1 שלומציון רח' ירושלים, מחוז לבניה לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,02-6290222 טל'
מעוניין וכל ,02-6296811 טל' ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

ירושלים  מקומי תכנון  מרחב

10233 מס' מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
חדשות  6 יח"ד יצירת בניה לשם התכנית: תוספות שם

באהר צור דיור, והרחבת
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה
,10233 מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

2302/א. לתכנית שינוי

צור רח' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
קואורדינטות .2 ארעית חלקה פיסקלי, גוש באחר; צור שכ' בחר,

לבין 626/700  - 626/625 בין החדשה: אורך רשת ישראל פי על
המסומנים הגבולות פי על הכל ;223/025 - 222/950 רוחב בין

כחול. בקו בתשריט

שירות שטח הפיכת התכנית: מהות א. התכנית: מטרת
לשם  2 קומות ותוספת עיקרי תוספת בנייה בקומה א' לשטח
שינוי  ב. קיימות. יח"ד הרחבת  ולשם חדשות יח"ד  6 יצירת
מיוחד.  מגורים לאזור מיוחד  5 מגורים מאזור שטח ייעוד
לשטח שירות שטח  הפיכת .1 בשטח: הזה הבינוי קביעת ג.
חדשות.  2 יח"ד תוספת לשם (0.00 (מפלס הקרקע בקומת  עיקרי
 2 לשם הרחבת (+3.00 (מפלס בנייה בקומה ראשונה תוספת .2
(+9.00 2 קומות עליונות (מפלס 6.00+, תוספת .3 קיימות. יח"ד

הבינוי  לנספח בהתאם הכל חדשות; יח"ד  4 תוספת לשם
כאמור. לבנייה, בניין קווי  קביעת ד.  בשטח. לקיים  ובהתאם

(מתוכם  וקביעתם ל–1,136.27 מ"ר בשטח הבניה שטחי ה. הגדלת
שירות).  שטחי מ"ר ו–72.53  עיקריים שטחים  מ"ר 1,063.74 
יחידות  ל–8  דיור יחידות  מ–2 הדיור  יחידות  הגדלת מספר ו. 
שלבי  קביעת ח. ל–4 קומות. מ–1 מספר קומות ז. הגדלת דיור.
וקביעת בינוי הוראות קביעת  ט. התכנית.  למימוש ביצוע
בניין בגין הוראות קביעת י. בשטח. בניה היתר למתן תנאים
משטח שירות (0.00) במפלס שטח ייעוד שינוי יא. להריסה. וגדר

עיקרי. לשטח

ובשעות  בימים בתכנית, לעיין רשאי מעוניין כל  
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו  את הרואה  אחר תכנוני פרט  בכל או  בבנין

רשאי  100 לחוק, סעיף פי הזכאי לכך על התכנית, וכן כל ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים הפרסומים בין המאוחרת
,91010 ירושלים ,1 שלומציון רח' ירושלים, מחוז לבניה לתכנון
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .02-6290222 טל'
ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה לתכנון  המקומית

.02-6296811 טל'

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

ירושלים מקומי תכנון מרחב

11049/א מס' מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
2 ממגורים שינוי קיימות, יח"ד הרחבת התכנית:  שם

27 מרוז'ין האדמור נוף, הר מיוחד, למגורים
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

.62 966/ג, לתכניות שינוי 11049/א, מס'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

רח' ירושלים, ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
פי על קואורדינטות נוף, הר שכונת ,27 מרוז'ין האדמו"ר

בין  632/800 - 632/900 רוחב בין ישראל החדשה: אורך  רשת
בתשריט המסומנים הגבולות פי על הכל ;216/350 - 216/250
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.43 במלואה: חלקה ,30271 גוש: כחול; בקו

בניה תוספות קביעת התכנית: מהות .1 התכנית: מטרת
ייעוד שינוי .2 קיימות. דיור הרחבת יחידות לשם קיים לבנין
קביעת .3 מיוחד.   2 מגורים  לאזור  2 מגורים מאזור שטח
מ"ר מהם   291.56 מ"ר,   319.03 של בהיקף בניה שטחי תוספות
קווי בנין חדשים. וקביעת שינוי קווי הבנין .4 עיקריים. שטחים
ושתי על–קרקעיות קומות מחמש הקומות מספר הגדלת .5
קומות ושתי לקרקע מעל קומות לשש תת–קרקעיות  קומות
בתחום בלבד, מגורים עבור שימושים קביעת .6 תת–קרקעיות.
קביעת .8 התכנית. למימוש ביצוע שלבי קביעת .7 התכנית.

תנאים למתן היתר בניה.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3897 עמ' התשס"ו, ,5544 הפרסומים  ובילקוט  09/06/2006

.25/06/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,91010 ירושלים, ,1 שלומציון רח' ירושלים, מחוז לבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,02-6290222 טל'
מעוניין וכל ,02-6296811 טל' ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

ירושלים מקומי תכנון מרחב

11253 מס' מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
מיוחד 1 מגורים מאזור ייעוד שינוי התכנית:  שם

אסהל שכ' שועפט, יח"ד, הרחבת ,2 למגורים
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

במ/3456/א. לתכנית שינוי ,11253 מס'

רח' שעפט, ירושלים, ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
ראמללה; לדרך ממערב אלמשאריף, רח' אסהל, שכונת שועפט,
פי רשת על קואורדינטות תביעות). (לוח הסדר קרקע בהליכי
 635/200 רוחב   222/140  -  222/090 בין אורך החדשה: ישראל
כחול;  בתשריט בקו המסומנים פי הגבולות על 635/235; הכל -

.24 במלואה: חלקה ,30559 גוש:

קיים לבנין קומה ותוספת דיור  הרחבת התכנית: מטרת
מאזור החלקה ייעוד שינוי .1 חדשות:  יח"ד  2 יצירת לשם
קביעת בינוי לתוספת מיוחד. 2. מגורים לאזור 1 מיוחד מגורים
הבינוי. יח"ד בהתאם לנספח לשם הרחבת שתי קרקע לקומת
יח"ד שתי הרחבת לשם א' לקומה לתוספת בינוי קביעת .3
ב' לקומה לתוספת בינוי קביעת .4 הבינוי. לנספח בהתאם
קביעת .5 הבינוי. לנספח בהתאם יח"ד שתי הרחבת לשם
שתי יח"ד יצירת לשם ב') קומה (מעל ג' קומה בינוי לתוספת
ל–7 יח"ד.  הגדלת מספר יח"ד .6 הבינוי. לנספח בהתאם  חדשות
קביעת .8 קומות.  ל–4  קומות מ–3 הקומות מספר הגדלת .7 
עיקריים  מהם 942 שטחים 966 מ"ר, של בהיקף בניה שטחי תוספת
התכנית. למימוש ביצוע שלבי קביעת .9 שירות.  שטחי ו–24 
בניה היתר למתן תנאים וקביעת בינוי הוראות קביעת .10
הבנייה כאמור. לתוספת חדשים בניין קביעת קווי .11 בשטח.
להריסה. מדרגות גדרות, בניינים, בגין הוראות קביעת .12 

עצים לעקירה. בגין קביעת הוראות .13

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3042 עמ' התשס"ו, ,5523 הפרסומים  ובילקוט  26/06/2006

.30/04/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,91010 ירושלים ,1 שלומציון רח' ירושלים, מחוז לבניה לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,02-6290222 טל'
מעוניין וכל ,02-6296811 טל' ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

ירושלים מקומי תכנון מרחב

11327 מס' מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
למגורים  1 מיוחד ממגורים ייעוד שינוי התכנית: שם

דרך רמאללה מיוחד, שעפט,
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

במ/3456/א. לתכנית שינוי ,11327 מס'

רח' ירושלים, ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
בהליכי הסדר קרקע רמאללה; לדרך מזרח שועפט,  שעפט, שכ'
אורך החדשה: ישראל רשת קואורדינטות על פי תביעות). (לוח
על הכל בין 635/260 - 635/285; 222/290 - 222/330 רוחב בין
חלקה ,30552 גוש: כחול; בקו בתשריט המסומנים הגבולות פי

.25 במלואה:

החלקה ייעוד  שינוי התכנית מהות  .1 התכנית: מטרת
בינוי קביעת מיוחד. 2. מגורים לאזור 1 מיוחד מגורים מאזור
לנספח בהתאם  יח"ד  שתי הרחבת לשם ב' לקומה  לתוספת 
ב') קומה (מעל קומות שתי  לתוספת  בינוי קביעת .3 הבינוי.
הבינוי. לנספח בהתאם  חדשות יח"ד ארבע  יצירת  לשם
הקומות מספר  הגדלת  .5 יח"ד.  ל–9  יח"ד מספר  הגדלת  .4 
בהיקף בניה שטחי תוספת קביעת .6 קומות.  ל–5  קומות מ–3
שירות.  ו–129 שטחי עיקריים שטחים מהם 1,034 1,163 מ"ר, של
הוראות קביעת  .8 התכנית. למימוש ביצוע שלבי קביעת .7
קווי קביעת .9 בשטח. בניה היתר למתן תנאים וקביעת בינוי
בגין הורות קביעת .10 כאמור. הבנייה לתוספת חדשים בניין
עצים בגין הוראות קביעת .11 בניינים, גדרות, מדרגות להריסה.

לעקירה.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3043 עמ' התשס"ו, ,5523 הפרסומים  ובילקוט  12/05/2006

.30/04/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,91010 ירושלים ,1 שלומציון רח' ירושלים, מחוז לבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,02-6290222 טל'
מעוניין וכל ,02-6296811 טל' ירושלים ,1 ספרא כיכר ירושלים,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

שמש בית מקומי תכנון מרחב

מקומית ברמה מיתאר תכנית אישור הודעה בדבר
בש/835/יג מס'  מפורטת

מס'  ו–40 לתכנית 13 סעיפים שינוי התכנית:  שם
א' שמש רמת בית שכ' שטחי שירות, לגבי מי/במ/835

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

מי/במ/835. לתכנית שינוי בש/835/יג, מס' מפורטת ברמה
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להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים

רמת רח' שמש, בית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
הרחובות: בין מתחם א',  שמש  בית  רמת  שכונת שמש, בית
שד' ערוגות, נחל נחל שורק, נחל הקישון, שד' הירדן, נהר שד'
דולב; נחל רפאים, נחל איילון, נחל צאלים, נחל שד' הדן, נהר
אורך החדשה: קואורדינטות ישראל פי רשת על קואורדינטות
על הכל ל–625.500; 624.200 בין  רוחב ל–200.000  196.700 בין
בשלמותם גושים כחול; בקו בתשריט המסומנים הגבולות פי

.34279-34272

מי/ לתכנית מס' ו–40 13 שינוי סעיפים .1 התכנית: מטרת
של בהיקף שירות שטח הוספת שירות. 2. שטחי במ/835 לגבי
מי/ מס' בתכנית הקיימות לזכויות בנוסף ליח"ד מ"ר 40 עד
במעטפת מרתף קומת התרת ו–ג'. 3. ב' מגורים במ/835 באזורי

שירות. לצורכי ו–ג' ב מגורים לאזור הבניינים

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,5028 עמ' התשס"ו, ,5580 הפרסומים  ובילקוט  04/08/2006

.21/09/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,91010 ירושלים ,1 שלומציון רח' ירושלים, מחוז לבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,02-6290222 טל'
,02-9900778 טל' ,99100 שמש בית ,10 שורק נחל רח' שמש, בית
שהמשרדים ובשעות בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין וכל

לקהל. פתוחים האמורים

יוסף רות  
המחוזית הועדה ראש יושבת  
מחוז ירושלים לתכנון ולבניה

מחוז תל אביב
אביב תל מחוז מחוזית - אונו, גן, רמת מקומיים תכנון  מרחבי

מס' תדמת/2004 דרך תכנית אישור  הודעה בדבר
דרך לבין 461 דרך בין גור מוטה דרך התכנית:  שם

יעקב דורי
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
תדמת/ מס' דרך תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

תגפ/586. רג/865, ,R/6 לתכניות שינוי ,2004

רמת גן, רמת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
המקומיות הוועדות בתחום שטח  על חלה התכנית אפעל,
 461 דרך בין שיפוט, תחום ללא  ושטחים  אפעל, גן, רמת
,23 חלקות: חלקי ,6232 גוש: בצפון;  דורי יעקב ודרך בדרום 
במלואה: חלקה ,6233 גוש: .63 - 62 ,41 - 40 ,36 - 35 ,32 ,27
,64 ,62 ,41 ,39  -  38 ,36 ,34  -  33 ,30  -  29 חלקות: חלקי ,63
,6235 גוש: .330 במלואה: חלקה ,6235 גוש: .198 ,196 ,80
,631 ,494 ,481  -  478 ,469  -  467 ,460 ,331 ,326 חלקות:  חלקי

.638 ,635 - 634

פיתוח לאפשר .2 לדרך. שטח ייעוד .1 התכנית: מטרת
קיימת, מדרך  קרקע ייעוד לשנות  .3 בתשריט. כמתואר דרך
לשטחים חולים, בית מיוחד ושטח צבאי מחנה חקלאי, שטח
לייעד .4 הדרך ולשצ"פ. בשולי לעיצוב נוף המיועדים לדרכים,

קלה. רכבת לתוואי כאופציה שטח

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3323 עמ' התשס"ו, ,5531 הפרסומים  ובילקוט  21/04/2006

.23/05/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
תל–אביב-יפו   125 בגין דרך אביב, תל מחוז  ולבניה לתכנון
לתכנון המקומית הועדה במשרדי: וכן ,03-7632588 טל' ,67012
הועדה ,03-6753515 טל' גן, רמת ,26 ולבניה רמת גן, רח' המעגל
אונו, קרית  ,13 סוקולוב רח' אונו, ולבניה לתכנון  המקומית
מחוז ולבניה לתכנון המקומית-מחוזית הועדה ,03-5356840 טל'
,03-7632588 טל' ,67012 תל–אביב-יפו ,125 בגין דרך אביב, תל
שהמשרדים ובשעות בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין וכל

לקהל. פתוחים האמורים

מקומי תל–אביב-יפו תכנון  מרחב

תא/1845 מס' מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר הודעה
יחד ותכנית מפורטת מיתאר התכנית: תכנית שם

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
בעיתונים פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה מס' תא/1845,
התשמ"ב, ,2829 הפרסומים ובילקוט  ,29/06/1982  בתאריך
תא/258, תא/ל, לתכניות שינוי ,24/06/1982 בתאריך ,2349 עמ'

תא/1524. תא/1146, תא/382,

גוש: תל–אביב-יפו; ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,1002 ,964 - 961 ,324 ,321 ,319 ,300 - 288 במלואן: חלקות ,6625

.48 חלקי חלקה: ,1008 - 1005

לאזור קרקעות מאזור תעשיה התכנית: שינוי ייעוד מטרת
את תכנית לכך בהתאם ולשנות משרדים, ולאזור מגורים "א"
,256 מס' מפורטות ותכניות לירקון  מעבר  שטחים "ל" מיתאר
בילקוט פורסמה תוקף מתן בדבר ההודעה אשר ,1524 ,1146 ,382

 278 פרסומים ילקוט  - "ל" תכנית להלן: כמפורט הפרסומים 
ילקוט פרסומים 198 מיום 8.11.51, - 258 תכנית ,19.12.53 מיום

 1146 תכנית ,8.10.59 מיום   702 פרסומים  ילקוט  -  382 תכנית
ילקוט  -  1524 תכנית ,12.11.70 מיום   1673 פרסומים ילקוט -

1942 מיום 9.9.73. פרסומים

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
תל–אביב- ,125 בגין דרך אביב, תל מחוז  ולבניה לתכנון
המקומית הועדה במשרדי וכן ,03-7632588 טל' ,67012 יפו
תל–אביב-יפו, ,68 גוריון בן שד' אביב, תל ולבניה לתכנון
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,03-5217162 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

תכנון מקומי תל–אביב-יפו מרחב

תא/2378 מס' מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר הודעה
יפו נמל התכנית: שם

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
בעיתונים פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה מס' תא/2378,
התשמ"ה, ,3155 הפרסומים  ובילקוט  12/02/1985  בתאריך

תא/479. לתכנית שינוי ,31/01/1985 בתאריך ,1292 עמ'

תל–אביב-יפו, ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
לנמל; ומצפון  ממערב מיובשים  ים  ושטחי יפו נמל  שטח
,86 ,78  -  72 ,69  -  49 ,43  -  40 במלואן: חלקות ,7020 גוש:
,35 ,34 במלואן: חלקות ,7021 גוש: .91 חלקה: חלקי  ,90 ,87
.54 ,53 ,52 ,43 ,41  -  39 ,37 ,32 חלקות: חלקי ,48  -  44 ,42 
חלקי ,124 ,123 ,119 - 117 ,92 ,85 במלואן: חלקות ,7025 גוש:
גוש: חלקי .127 ,121 ,102 ,98 ,96 ,94 ,93 ,86 ,84 ,83 ,73 חלקות:

.7086
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ידי על  יפו נמל שטח של מחדש תכנון התכנית: מטרת 
הוספת העמקתו, הגלים, שובר עיבוי העגינה, שטחי הרחבת
הוספת לרציפים, וההתקשרות הבטיחות  שיפור עגינה, מזחי
ובהתאם מיתקניו,  על הנמל לפיתוח  המתחייבים שירותים 
אישורה בדבר שהודעה ,479 מס' מיתאר תכנית שינוי - לכך
,1086 עמ' התשי"ח, ,603 מס' הפרסומים בילקוט  פורסמה
עיר ותכנון שיפוט בתחום הכלולים שטחים אותם לגבי  וכן
מיום ,4124 מס' הפרסומים בילקוט שפורסם וכפי תל–אביב-יפו

.1605 עמ' ,(15.5.80) התש"ם באייר כ"ט

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
תל–אביב- ,125 בגין דרך אביב, תל מחוז  ולבניה לתכנון
המקומית הועדה במשרדי וכן ,03-7632588 טל' ,67012 יפו
תל–אביב-יפו, ,68 גוריון בן שד' אביב, תל ולבניה לתכנון
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,03-5217162 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

תכנון מקומי תל–אביב-יפו מרחב

תא/2412 מס' מפורטת תכנית דחיית בדבר הודעה
מיוחד מאזור השטחים ייעוד שינוי התכנית: שם

למשרדים מיוחד לאזור
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית דחיית בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 
בעתונות פורסמה  הפקדתה  דבר  על שהודעה  תא/2412,
עמ' התשנ"א, ,3861 הפרסומים  ובילקוט  15/3/1991 בתאריך

תא/673. לתכנית שינוי ,28/03/1991 בתאריך ,1993

תל–אביב-יפו, ומקומם: בתכנית  הכלולים  השטחים
את כוללת ממערב תקוה פתח בדרך מדרום איסרליש ברח'
חלקות ,7106 גוש: עמל; ונמצאת מדרום לבי"ס טל שפע רח'

.70 - 53 במלואן:

לאורך דרך השטחים ייעוד את לשנות א. מטרת התכנית:
ומוסך מסחר מיוחד לאזור מיוחד למשרדים, מאזור תקוה פתח
חניון של ייעוד להוסיף שפע טל). ב. רח' (במפלס מרתף בקומת
שיכלול במבנה טל, שפע  לרחוב ומעל מתחת  לרכב. ציבורי
ג.  מעל למפלס הרחוב. 3 קומות עד וכן אחת תת–קרקעית קומה
ברוחב רצועות של ייעוד שינוי ידי על טל שפע רחוב  הרחבת
ציבורית  של הרחוב, מאזור מלאכה ואחסנה לדרך צד מכל 2 מ'
בתשריט. כמסומן מ' ב–0.5 איסרליש רח' והרחבת כחוק שיופקעו
למניעת הוראות להפעלה באזור המלאכה והאחסנה קביעת ד.
מס' המפורטת התכנית את לכך  בהתאם  לשנות ה. מטרדים.
תוקף  מתן בדבר ההודעה אשר הראשית) התכנית - 673 (להלן
956 מיום 30 אוגוסט 1962, מס' הפרסומים בילקוט פורסמה  לה

שינוייה. על

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
תל–אביב-יפו ,125 בגין דרך אביב, תל מחוז  ולבניה  לתכנון
המקומית הועדה במשרדי וכן ,03-7632588 טל' ,67012
תל–אביב-יפו, ,68 גוריון בן שד' אביב, תל ולבניה לתכנון
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,03-5217162 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

תל–אביב-יפו מקומי תכנון  מרחב

תא/2497 מס' מפורטת תכנית דחיית בדבר הודעה
מקום קרקע לצורך הבטחת התכנית: שינוי ייעוד  שם

רגל להולכי לגשר למדרגות
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית דחיית בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 

בעיתונים פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה תא/2497,
עמ' התשנ"ב, ,3921 הפרסומים  ובילקוט  25/10/1991 בתאריך

תכנית  1990 של לשנת   2 מס' שינוי ,12/09/1991 בתאריך ,16
.464 מס' מפורטת

תל–אביב-יפו, ממזרח ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.88 במלואה חלקה ,6106 גוש: נמיר; לדרך

 88 מחלקה חלק של קרקע ייעוד התכנית:שינוי  מטרת
מאזור  כ–24 מ"ר, של בשטח מערבית, הצפון בפינה ,6106 בגוש
לגשר למדרגות מקום הבטחת  לצורך  לדרך,  מיוחד מגורים
ולשנות בהתאם זינגר, ממול גן דרך נמיר, מעל מוצע להולכי רגל
על מתן שהודעה על שינוייה, ,464 מס' מפורטת תכנית את לכך

1462 מיום 11.7.68  הפרסומים מס' בילקוט התפרסמה  תוקף לה
הראשית). התכנית - (להלן

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
תל–אביב-יפו ,125 בגין דרך אביב, תל מחוז  ולבניה  לתכנון
המקומית הועדה במשרדי וכן ,03-7632588 טל' ,67012
תל–אביב-יפו, ,68 גוריון בן שד' אביב, תל ולבניה לתכנון
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,03-5217162 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

תכנון מקומי תל–אביב-יפו מרחב

ביניים בתקופת וחלוקה היתרים בדבר הודעה
הקטן התכנית: הפרדס שם

התכנון  לחוק  78 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה כי התשכ"ה-1965, והבניה, 
ו/או בניה היתר יינתנו שלפיהם תנאים קבעה אביב תל מחוז
קרקע חלוקת של תשריט אישור ו/או בקרקע לשימוש היתרים

תא/2935. מספר תכנית בתחום

תל–אביב- ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בצפון התכנית: גבולות  שפירא; שכונת דרום-מזרח  יפו,
דרך - בדרום השריון,  חיל  רח'   - במזרח האסיף,  רח' -
,6974 גוש: מסילנט;  ישראל רח' - במערב גלויות,  קיבוץ 
,80 - 62 ,54 - 52 במלואן: חלקות ,6981 גוש: .142 חלקה: חלקי
חלקות: חלקי ,245 - 241 ,234 ,230 ,223 ,100 - 99 ,96 ,84 - 83 

.237 ,235 ,221 ,98 ,51 - 50

בתחום בניה  היתרי הוצאת להגביל המוצעים: התנאים 
עד  או ההחלטה מיום 3 שנים של לתקופה המוצעת התכנית

מביניהם. המוקדם פי על התכנית, להפקדת

הועדה במשרדי בתנאים, לעיין  רשאי מעוניין  כל
תל–אביב- ,125 בגין דרך אביב, תל מחוז ולבניה לתכנון המחוזית
המקומית הועדה במשרדי וכן ,03-7632588 טל' ,67012 יפו
תל–אביב-יפו, ,68 גוריון בן שד' אביב, תל ולבניה  לתכנון
תכנוני פרט בכל או בבנין בקרקע, מעוניין, כל ,03-5217162 טל'
סעיף פי על רשאי התנאים, ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר
רח'  ולבניה, לתכנון הארצית המועצה אל ערר להגיש 78 לחוק

.02-6701580 טל' ,91061 ירושלים ,2 קפלן

אונו מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
מס' קא/342

בניה שטחי הגדלת התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית  מיתאר  אישור תכנית  בדבר  והבניה, התשכ"ה-1965,

תממ/14. תממ/190, לתכניות שינוי מס' קא/342,
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רח' אונו, קרית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
מדרום: ,295 ,294 חלקות מצפון: התכנית: גבולות ;2 הרצפלד

 ;297 חלקה ממערב: הוז, דב רח' ממזרח: ,(40 (חלקה הרצפלד רח'
.108 במלואה: חלקה ,6492 גוש:

לבניה המותר העיקרי  השטח הגדלת א. התכנית:   מטרת
יהיה  ניתן  ב. בנין. בקווי שינוי ללא אחוז  ל–50  אחוז מ–46

לקומה. מקומה אחוז 4 עד להעביר

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1898 עמ' התשס"ו, ,5495 הפרסומים  ובילקוט  27/01/2006

.16/02/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
תל–אביב-יפו ,125 בגין דרך אביב, תל מחוז  ולבניה לתכנון
לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,03-7632588 טל' ,67012
,03-5356840 טל' אונו, קרית ,13 סוקולוב רח' אונו,   ולבניה
שהמשרדים ובשעות בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין וכל

לקהל. פתוחים האמורים

ברק בני מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר  הודעה
 מס' בב/488/א

העלמין התכנית: בית שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
בילקוט פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה בב/488/א, מס' 
שינוי ,25/03/1990 בתאריך ,2299 עמ' התש"ן, ,3753 הפרסומים

בב/105/ב. בב/488, לתכניות

עזרא רח' ברק, בני  ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
חלקה: 1. 6187 חלקי גוש: איש; חזון רח' פינת

והגדלת ציבורי בנין מגרש מקום שינוי התכנית: מטרת
עלמין. בית שטח

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
תל–אביב-יפו ,125 בגין דרך אביב, תל מחוז  ולבניה לתכנון
לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,03-7632588 טל' ,67012
,03-5776579 טל' ברק, בני ,11 המלך דוד רח' ברק, בני  ולבניה
שהמשרדים ובשעות בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין וכל

לקהל. פתוחים האמורים

ברק בני מקומי תכנון  מרחב

בב/704 מס' מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
גבירול פינת אבן אבו ברח' דיור התכנית: הרחבת שם

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

בב/180. בב/1/73, בב/651, לתכניות שינוי בב/704,

רח' ברק. בני ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
מצפון התכנית: גבולות  גבירול; אבן רח' פינת  שפרוט אבן
אבן רח' - ממערב ,6122 בגוש   1812 ,1808 ,1553 חלקות -
שפרוט; אבן רח' - ממזרח גבירול, אבן רח' - מדרום  עזרא,

.1817 - 1813 ,1809 במלואן: חלקות ,6122 גוש:

התכנית בתחום המגורים תנאי שיפור התכנית: מטרת
תותר: ובו להרחבה מיוחד מגורים אזור קביעת .1 ידי: על וזאת
עיקרי  שטח התכנית עד הקיימות בתחום 70 יח"ד הרחבת א.
הרחבת  לצורך הבניין קווי צמצום ב. ליח"ד. 120 מ"ר של מרבי

בתשריט. המסומן על פי מרביים קווי הרחבה וקביעת הדירות
להרחבה ושינוי מגורים מהשצ"פ לאזור חלק של שינוי ייעוד .2

ושפ"פ. לשצ"פ מיוחד מגורים מאזור חלק של ייעוד

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1899 עמ' התשס"ו, ,5495 הפרסומים  ובילקוט  16/01/2006

.16/02/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
תל–אביב-יפו ,125 בגין דרך אביב, תל מחוז  ולבניה  לתכנון
לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,03-7632588 טל' ,67012
,03-5776579 טל' ברק, בני ,11 המלך דוד רח' ברק, בני ולבניה
שהמשרדים ובשעות בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין וכל

לקהל. פתוחים האמורים

ים בת מקומי תכנון מרחב

בי/433  מס' מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר  הודעה
רח' - התכנית: הגדלת שטח ליח"ד אחת  שם

עגנון ש"י
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
בעיתונים פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה בי/433, מס' 
התשס"ו, ,5523 הפרסומים  ובילקוט  10/08/2006  בתאריך
בי/399, לתכניות שינוי ,30/04/2006 בתאריך ,3046  עמ'

בי/2/א, בי/30/א. בי/328/א, בי/328/ב, בי/430,

ש"י רח' ים, בת ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
.140 במלואה: חלקה ,7139 גוש: גינוסר 11; רח' 14 פינת עגנון

על וזאת המבנה וחידוש הבינוי שיפור התכנית: מטרת
ל–2,599 מ"ר,  מ"ר מ–2,486 עיקרים בנייה שטחי תוספת א. ידי:
מ–24 יח"ד  יח"ד של 1 תוספת ב. 114 מ"ר. הגדלה של בסך הכל
מגורים  לאזור ג' מגורים מאזור קרקע ייעוד שינוי ג. ל–25 יח"ד.
וקביעת הוראות ביחס בניין למצללות קו ד. שינוי א'. מיוחד 

למצללות.

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
תל–אביב-יפו ,125 בגין דרך אביב, תל מחוז  ולבניה לתכנון
לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,03-7632588 טל' ,67012
וכל ,03-5556030 טל' ים,  בת  ,1 סטרומה רח' ים, בת ולבניה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

גבעתיים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר  הודעה
 מס' גב/372

מלאכה התכנית: שינוי ייעוד חלקות מבתי  שם
מגורים לאזור

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
בילקוט פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה גב/372, מס' 
שינוי ,1/11/1990 בתאריך ,313 עמ' התשנ"א, ,3810 הפרסומים

גב/53. לתכנית

הרחובות: גבעתיים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,150 ,149 ,73 במלואן: חלקות ,6155 גוש: עלית הנוער; הורדים,

.158 ,156 ,155 ,154 ,153 ,152 ,151
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מלאכה בתי מאזור חלקות ייעוד שינוי (1 התכנית: מטרת
בעתיד מחדש וחלוקה לאיחוד קביעה (2 . ב/2  מגורים לאזור

קיימת. דרך הרחבת (3 .158 ,156 ,155 ,154 ,153 ,73 חלקות: של

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
תל–אביב–יפו ,125 בגין דרך אביב, תל מחוז  ולבניה לתכנון
לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,03-7632588 טל' ,67012
וכל ,03-5722210 טל' גבעתיים, ,2 שינקין רח' גבעתיים, ולבניה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

גן רמת מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' רג/1312 

בנימין תל מגורים מגדל הקמת התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי אביב תל מחוז ולבניה
רג/1312, מס' מקומית מיתאר תכנית  מופקדת  גן רמת ולבניה
לתכניות כפיפות  רג/340, רג/791/א,  רג/1102, לתכניות שינוי

רג/מק/340/ג/1/16. רג/מק/340/ג/17, רג/מק/340/ג/16,

רח' אלונים  רמת גן, ומקומם:   השטחים הכלולים בתכנית
ביאליק, רחוב  - מצפון התכנית: גבולות ביאליק;  רח' ,4 ,2
,105 ,43 ,41 חלקות - ממערב האלונים, רחוב - ממזרח
.104 ,42 במלואן: חלקות ,6109 גוש: ;67 חלקה  -  מדרום 

.15 במלואה: חלקה ,6205 גוש:

מיוחד  א1  מגורים מאזור ייעוד שינוי א. התכנית: מטרת
משטח ייעוד שינוי ב. ציבורי פתוח. ושטח פתוח פרטי לשטח
בניה זכויות קביעת ג. מיוחד. מגורים לאזור פתוח ציבורי
קומה  + קומות  35 בן מגורים לבניין מיוחד מגורים באזור
3 קומות מרתף, הכולל  גבוהה ומעל מפולשת קומה  טכנית מעל
ועוד  הכל בסך של 14,700 מ"ר עיקרי בשטח 117 יח"ד, הכל בסך
שטחי  מ"ר ו–5,120  מקורות מרפסות לצורך  עיקרי מ"ר 2,340
מתחת  שירות שטחי ו–13,000 מ"ר מעל מפלס הכניסה שירות
בנייה היתר למתן ותנאים  בניה  הוראות  ד.  הכניסה. למפלס

וחלוקה. לאיחוד מתחם קביעת ה. ואכלוס.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו  את הרואה  אחר תכנוני פרט  בכל או  בבנין
רשאי  100 לחוק, סעיף פי הזכאי לכך על התכנית, וכן כל ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים הפרסומים בין המאוחרת
תל–אביב-יפו ,125 בגין דרך אביב, תל מחוז  ולבניה לתכנון
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .03-7632588 טל' ,67012
גן, רמת ,26 המעגל רח' גן, רמת ולבניה לתכנון המקומית  הועדה

.03-6753515 טל'

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות  בהתאם לסעיף 103(א)
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

גן רמת מקומי תכנון מרחב

רג/874  מס' מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר  הודעה
ייעודה ושינוי קרקע רצועת להפקיע התכנית:  שם

רגל הולכי מעבר לצורך
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
בעיתונים פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה רג/874, מס' 
עמ' התשמ"ה, הפרסומים 3195, 21/04/1985 ובילקוט בתאריך

ג/340. לתכנית שינוי ,14/5/1985 בתאריך ,2331

בעל רח' גן, רמת ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
.432-431 ,363 במלואן: חלקות ,6145 גוש פנחס; ורח' שם-טוב,

ייעודה ושינוי קרקע רצועת  להפקיע  התכנית: מטרת
רגל. מעבר הולכי לצורך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
תל–אביב-יפו ,125 בגין דרך אביב, תל מחוז  ולבניה לתכנון
לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,03-7632588 טל' ,67012
וכל ,03-6753515 טל' גן, רמת ,26 גן, רח' המעגל ולבניה רמת 
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

אורון גילה  
המחוזית הועדה ראש יושבת  
אביב מחוז תל לתכנון ולבניה

מחוז חיפה
חיפה מקומי תכנון מרחב

הפקדת תכנית על הודעה ביטול  הודעה בדבר
חפ/913/א מס'  מפורטת

ת"ע השהיית תכניות צור רכבת התכנית: תחנת שם
תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה חפ/913/א, מס' 
בילקוט פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89

.20/05/1954 בתאריך ,992 עמ' התשי"ד, ,349 הפרסומים

,11219 גוש: חיפה; ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,11220 גוש: .42 ,37 - 35 ,21 - 20 ,17 - 7 ,4 - 1 במלואן: חלקות
;36-1 במלואן: חלקות ,11227 גוש: .29  -  1 במלואן:  חלקות
,83 ,80 - 73 ,70 ,21 - 17 ,11 ,3 - 1 במלואן: חלקות ,11228 גוש:

.37 ,36 ,10 במלואן: חלקות ,11229 גוש: .96 ,90 ,85

חודשים שישה של  לתקופה להשהות התכנית:  מטרת
הכלולות ת"ע התכניות זו את חלקי לתכנית תוקף מתן מתאריך

להכין  שהות לתת כדי 2 וזאת בסעיף המפורטת זו תכנית בשטח
רכבת תחנת לאיתור שטח הנידון בקשר של התכנון שינוי את

מחיפה לצמח. סופית למסילה

הועדה במשרדי בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
חיפה, ,15 הפלי"ם שד'  חיפה, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית 
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי ,04-8633448 טל'
ובשעות בימים  ,04-8356807 טל' חיפה, ,3 ביאליק רח' חיפה,

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
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אתא קרית מקומי תכנון מרחב

מיתאר על הפקדת תכנית בדבר ביטול הודעה הודעה  
כ/150/ו  מקומית מס'

מיתאר כ/150 תכנית הוראות שינוי שם התכנית:
תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
 89 לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה כ/150/ו, מס'
בעיתונים פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק
התשמ"ט, ,3598 הפרסומים ובילקוט  ,19/12/1988  בתאריך
כ/97, כ/98, כ/70, לתכניות שינוי ,30/11/1988 בתאריך ,441 עמ'

כ/150. כ/91, כ/61, כ/92, כ/73/א, כ/63, כ/84, כ/96,

כל אתא, קרית ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
אתא. קרית המיתאר למגורים בתכנית המיועדים השטחים

חישוב לאופן ברורות  הוראות קביעת התכנית:  מטרת
בחישוב נכללים שאינם הבניה חלקי וקביעת הבניה, שטחי

הבניה. אחוזי

הועדה במשרדי בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
חיפה, ,15 הפלי"ם שד'  חיפה, מחוז ולבניה לתכנון  המחוזית 
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי ,04-8633433 טל'
בימים ובשעות ,04-8478420 טל' ,28100 קרית אתא, קרית אתא

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

אתא קרית מקומי תכנון מרחב

תכנית מיתאר הפקדת על הודעה ביטול  הודעה בדבר
כ/241  מקומית מס'

אתא בקרית ציבור למבני שטח התכנית: שם
תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
89 לחוק  לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה כ/241, מס'
בתאריך בעיתונים פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון
,4709 עמ' התשנ"ד, ,4240 הפרסומים  ובילקוט  11/08/1994

.18/08/1994 בתאריך

גוש: אתא;  קרית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
גוש: .170 ,168 ,166 חלקות: חלקי ,175 במלואה: חלקה ,10256
,10509 גוש: .11 חלקי חלקה: ,10500 גוש: .17 חלקי חלקה: ,10257

.15 במלואה: חלקה

מערכת והסדרת ציבור למבני שטח הגדרת התכנית: מטרת
כבישים וחניה.

הועדה במשרדי בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
חיפה, ,15 הפלי"ם שד'  חיפה, מחוז ולבניה לתכנון  המחוזית 
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי ,04-8633433 טל'
בימים ובשעות ,04-8478420 טל' ,28100 קרית אתא, קרית אתא

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

אתא קרית מקומי תכנון מרחב

מיתאר תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר הודעה
כ/315  מקומית מס'

בגין, ומנחם רבין הרחובות צומת התכנית:  שם
אתא קרית

תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
89 לחוק  לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה כ/315, מס'
הפרסומים בילקוט פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון

.11/07/1999 בתאריך ,4714 עמ' התשנ"ט, ,4783

גוש אתא; קרית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.180 ,160-159 ,46 ,43-41 חלקי חלקות ,10232

רבין דרך בין בחיבור מרומזר צומת הסדרת התכנית: מטרת
בגין. מנחם ודרך

הועדה במשרדי בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
חיפה,   15 הפלי"ם שד'  חיפה, מחוז ולבניה לתכנון  המחוזית 
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי ,04-8633433 טל'
בימים ובשעות ,04-8478420 טל' ,28100 קרית אתא, קרית אתא

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

קרית אתא מקומי מרחב תכנון

מפורטת תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה
כ/366  מס'

קיים בבית דירות גג מרפסת התכנית: סגירת שם
הפקדת על הודעת  ביטול  בדבר הודעה  בזה   נמסרת
לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה כ/366, מס' תכנית
בעיתונים פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89
עמ' התשס"ב, ,5097 הפרסומים  ובילקוט  12/07/2002 בתאריך

כ/150. לתכנית שינוי ,24/07/2002 בתאריך ,3407

רח'  אתא, קרית ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים   
.116 במלואה: חלקה ,11010 גוש: ;35 הרצל

לבניה המותר המגורים  שטח הגדלת התכנית:  מטרת
וזאת  כ/150  ע"י המותרים הבניה לאחוזי  מעבר זו בחלקה
מרפסת זו (סגירת בתכנית המפורטות להוראות הבניה בהתאם

מ"ר). 40 בשטח גג

הועדה במשרדי בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
חיפה, ,15 הפלי"ם שד'  חיפה, מחוז ולבניה לתכנון  המחוזית 
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי ,04-8633433 טל'
בימים ובשעות ,04-8478420 טל' ,28100 קרית אתא, קרית אתא

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

אתא קרית מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת הודעה על ביטול בדבר הודעה
חפאג/397   מס'

בנימין קרית "בונה", ע"י עולים שיכון התכנית:  שם
(31 (שינוי לתב"ע

תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה חפאג/397, מס'
בילקוט פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89

.15/02/1962 בתאריך ,891 עמ' התשכ"ב, ,910 הפרסומים

קרית אתא, קרית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,81 ,80 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 במלואן: חלקות ,11006 גוש: בנימין;

.106 ,105 ,82

הקיימות לחלקות השטח חלוקת ביטול התכנית: מטרת
הבתים. בין מוגדלים רווחים לאפשר כדי

הועדה במשרדי בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
חיפה, ,15 הפלי"ם שד'  חיפה, מחוז ולבניה לתכנון  המחוזית 
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי ,04-8633448 טל'
בימים ובשעות ,04-8478420 טל' ,28100 קרית אתא, קרית אתא

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
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טבעון קרית מקומי תכנון מרחב

טב/192/ב מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
אורנים מתחם התכנית: שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי חיפה מחוז ולבניה
שינוי טב/192/ב, מס' מפורטת תכנית מופקדת טבעון קרית

טב/34. לתכנית

גוש:  טבעון; קרית ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
.169 ,48 ,35 חלקות: חלקי ,125 ,65 - 64 במלואן: חלקות ,10478

.46 ,24 חלקות: חלקי ,23 - 22 במלואן: חלקות ,10590 גוש:

ומשטח הבראה לבית משטח ייעוד שינוי .1 התכנית: מטרת
הוראות קביעת  .2 הבראה. ובית  אבות  לבית  לשטח  למגורים 

איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים. .3 ופיתוח. בניה

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על עצמו נפגע את הרואה אחר תכנוני בכל פרט או בבנין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה פרסומה של ממועד 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המחוזית הועדה למשרדי  בעיתונים  הפרסומים בין
.04-8633448 טל' חיפה, ,15 הפלי"ם שד' חיפה,  מחוז   ולבניה
לתכנון המקומית הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

.04-9539249 טל' ,36100 ולבניה קרית טבעון, קרית טבעון

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989). וסדרי סמכויות חוקר

זבולון  מקומי תכנון  מרחב

זב/203/א מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
גובית התכנית: תחנת שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי חיפה מחוז ולבניה
לתכניות שינוי זב/203/א, מס' מפורטת תכנית מופקדת זבולון

זב/24. ג/400,

מקומי  תכנון מרחב ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
.46 חלקי חלקה: ,10381 גוש: ח'ואלד; כפר ליד זבולון

"מקורות". הדסי של למיתקן שטח התכנית: הקצאת מטרת

יער משטח קרקע ייעוד שינוי .1 התכנית: הוראות עיקרי
למתן הוראות קביעת .2 הנדסיים. למיתקנים  לשטח  קק"ל

התכנית. בתחום בניה היתרי

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו  את הרואה  אחר תכנוני פרט  בכל או  בבנין
לחוק,   100 סעיף פי על לכך  הזכאי  כל וכן  התכנית,  ידי
של  פרסומה ממועד ימים  60 בתוך התנגדות להגיש רשאי
למשרדי הועדה בעיתונים הפרסומים בין ההודעה המאוחרת
חיפה, ,15 הפלי"ם שד'  חיפה, מחוז ולבניה לתכנון  המחוזית 
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .04-8633433 טל'
טל'  ,30030 המכבי כפר זבולון, ולבניה לתכנון  המקומית

.04-8478113

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

הכרמל תכנון מקומי חוף מרחב

חכ/126/ד מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
עציון מושב ניר התכנית: הרחבת שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי חיפה מחוז ולבניה
שינוי חכ/126/ד, מס'  מפורטת תכנית מופקדת הכרמל חוף 

חכ/294. משח/4, לתכניות

גושים  עציון; ניר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
חלקי ,30  -  28 ,22 ,19 במלואן: חלקות ,11952 גוש וחלקות:
,11953 גוש: .68 ,66 ,46 ,40 ,38 - 37 ,35 - 31 ,25 - 23 חלקות:
,11959 גוש: .62 ,59 חלקות: חלקי ,11954 גוש: .27 חלקה: חלקי

.14 ,12 ,9 ,7 חלקות: חלקי ,18 ,15 ,8 ,5 - 2 במלואן: חלקות

למגורים  חדשות 115 יח"ד של תוספת .1 התכנית: מטרת
של ובתוספת ההרחבה באזור קהילתית" "הרחבה  במסגרת

יח"ד והמשך בניה  של פנימית תוספת 35 יח"ד חדשות במסגרת
בתחום  הכל בסך 200 יח"ד עד של המגורים המאושר בתחום
המגורים אזורי בכל מתוכננת של היישוב קיבולת הכל סך זה.
ציבוריים ושטחים ציבור למבני שטחים הקצאת 350 יח"ד. 2. -
ההרחבה. התואמת את חדשה רשת דרכים קביעת .3 פתוחים.
השונים. באזורים בקרקע ושימוש בניה הוראות קביעת .4
הוראות וקביעת  הקיים ביישוב  הקיימת  הבניה הסדרת  .5
בעלים. בהסכמת וחלוקה איחוד .6 עתידי. לפיתוח  ותנאים
איכות הסביבה והנוף. נופי, לשמירת קביעת הוראות לפיתוח .7

בניה. היתרי למתן תנאים קביעת .8

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על עצמו נפגע את הרואה אחר תכנוני בכל פרט או בבנין

100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה פרסומה של ממועד 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המחוזית הועדה למשרדי  בעיתונים  הפרסומים בין
.04-8633448 טל' חיפה, ,15 הפלי"ם שד' חיפה,  מחוז   ולבניה
לתכנון המקומית הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

.04-9845213 טל' ,30860 כרמל עין הכרמל, חוף ולבניה

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

ושומרון הכרמל חוף מקומיים תכנון מרחבי

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
ש/ד/771/חכ/ד/338  מס'

ועד מס' 652 653 מדרך מס' דרך קטע התכנית:  שם
4 מס' דרך

התכנון  לחוק 89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי חיפה מחוז ולבניה
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השומרון ולבניה לתכנון המקומית והועדה הכרמל, חוף
שינוי ש/ד/771/חכ/ד/338, מס' מפורטת תכנית מופקדת

ש/23/א. ש/69/א, משח/5, לתכניות

בנימינה- בית חנניה, ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
בנימינה מחצבת של לבנימינה בגבול הדרומי מצפון עדה, גבעת
וחלקות:  גושים חנניה; לבית 4 מזרחית כביש עם למחלף ועד
 5 ,2 חלקות: חלקי ,13 ,11 ,9  - 8 במלואן: חלקות ,10197 גוש:
חלקות: חלקי ,10203 גוש: .33 ,26 - 23 ,19 - 18 ,15 ,12 ,10 ,7 -
חלקות: חלקי ,5 במלואה: חלקה ,10208 גוש: .15 ,10 ,7 - 5 ,3 
חלקות: חלקי ,45 ,39 במלואן: חלקות ,10209 גוש: .24 ,3  -  2 
חלקות: חלקי ,10210 גוש: .44  -  43 ,41  -  40 ,38  -  37 ,4  -  1 
.5 חלקי חלקה: ,3 - 2 במלואן: חלקות ,10220 גוש: .55 ,2 - 1 
.21  -  20 ,18 חלקות: חלקי ,8 במלואה: חלקה ,10221  גוש:

.5 - 4 חלקות: חלקי ,10222 גוש:

ושצ"פ חקלאי שטח של  ייעוד שינוי .1 התכנית: מטרת
הפרדה הקמת נופי. ולטיפול לפיתוח שטחים ייעוד .2 לדרך.
653 שתחבר  אזורית דרך התוויית .3 ורכבת. דרך בין מפלסית

לבנימינה. מצפון ו–4 652 דרכים בין

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו  את הרואה  אחר תכנוני פרט  בכל או  בבנין
רשאי  100 לחוק, סעיף פי הזכאי לכך על התכנית, וכן כל ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים הפרסומים בין המאוחרת
טל' חיפה ,15 הפלי"ם שד' חיפה, מחוז ולבניה  לתכנון
הועדה למשרדי:  יומצא ההתנגדות העתק  .04-8633433
טל' ,30860 כרמל עין הכרמל, חוף ולבניה לתכנון  המקומית
זכרון שומרון, ולבניה לתכנון המקומית הועדה ,04-9845213

.04-6305522 טל' ,30950 יעקב

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

שומרון מקומי תכנון מרחב

ש/1122/ב מס' מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
ותנאים ובינוי בניה הוראות קביעת התכנית:  שם

בנימינה בניה, היתרי להוצאת
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 

ש/23/א שינוי לתכנית ש/1122/ב,

בנימינה-גבעת עדה; ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
חלקות ,10207 גוש: .114  -  105 במלואן: חלקות ,10206 גוש:

.131 ,125 - 122 ,121 - 106 במלואן:

עבור מפורטת תכנית תהווה זו תכנית .1 התכנית: מטרת
בתכנית 3(ג) 3(ב), לסעיפים העזר, בהתאם משקי  ייעוד  שטח
ארכיטקטוני. ועיצוב בינוי  בדבר  הוראות קביעת .2 ש/23/א.
היתרים למתן  ותנאים הוראות קביעת  .4 בניין. קו  קביעת  .3

 33 תיקון פי על שירות  שטחי  קביעת .5 זו. תכנית בתחומי
לחוק.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3049 עמ' התשס"ו, ,5523 הפרסומים  ובילקוט  28/05/2006

.30/04/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
טל' חיפה, ,15 הפלי"ם שד' חיפה, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,8633448-04
וכל מעוניין רשאי ,04-6305522 טל' ,30950 יעקב זכרון שומרון,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין

לקהל.

שחר יגאל  
המחוזית הועדה ראש   יושב
חיפה מחוז ולבניה לתכנון

המרכז מחוז
מרחב תכנון מקומי אלעד

מפורטת תכנית דחיית בדבר הודעה
מס' אל/6/3/195

ב',שינוי א' למגורים שינוי ממגורים התכנית: שם
ולשצ"פ א1 ליער למגורים שטח המיועד ייעוד

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית דחיית בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 
בעיתונים פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה אל/6/3/195,
עמ' התשס"ו, ,5563 הפרסומים  ובילקוט  13/09/2006 בתאריך

גז/במ/3/195. לתכנית שינוי ,09/08/2006 בתאריך ,4553

שכ'  אלעד, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
הב"ח,  הרחובות לצד האחד אתרים, A בשני ברובע  הקוטג'ים
וחלקות: גושים גמליאל; רח' לצד השני והמהרש"ל, יהושע, רבי
,56 - 55 ,45 חלקות: חלקי ,43 - 37 במלואן: חלקות ,5763 גוש:

.59 - 58

הכולל א', מגורים מאזור ייעוד שינוי .1 התכנית:  מטרת
מגורים  לאזור וטוריים, דו–משפחתיים קרקע צמודי יח"ד  24
ייעוד שינוי .2 יח"ד.   36 של תוספת  הכוללת רוויה בניה ב', 
א1 הכולל 11 יח"ד צמודי קרקע  יער לשטח אזור מגורים  משטח
קיימות איחוד חלקות  .3 פתוח. ציבורי ושטח חד–משפחתיים
להוראות בהתאם א' ובנספח בתשריט כמפורט חדשה וחלוקה
התכנית .4 בעלים. והבניה בהסכמת התכנון ז' לחוק סימן ג' פרק

בניה. והוראות זכויות קובעת

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,08-9788444 טל'
,03-9078102 טל' ,48900 אלעד ,1 גאון ניסים  רבנו רח'  אלעד, 
שהמשרדים ובשעות בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין וכל

לקהל. פתוחים האמורים

השרון תכנון מקומי הוד מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
מס' הר/27/485

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

.R6 שינוי לתכנית מס' הר/27/485,

השרון; גושים הוד ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים  
חלקי חלקה: ,6445 גוש: .26 במלואה: חלקה ,6444 גוש: וחלקות:

.162 חלקי חלקה: ,6573 גוש: .9 חלקי חלקה: ,6446 גוש: .19

חקלאי משטח הקרקע ייעוד שינוי א. התכנית: מטרת
פתוחים. ציבוריים ושטחים לדרכים, שטחים ב', מגורים לאזור

מגרשי  ל–26 26 חלקה חלוקת ג. קיימות.  דרכים  הרחבת ב.
בניה וזכויות הוראות קביעות ד. הבעלים. בהסכמת מגורים,
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בניה. היתרי למתן תנאים קביעת ה. השונים. הקרקע  לייעודי
הוראות קביעת ז. תשתית. מערכות בדבר הוראות קביעת ו.

תכנית. הוצאות לגבי הוראות קביעת ח. הפקעה. בדבר

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4305 עמ' התשס"ה, ,5441 הפרסומים  ובילקוט  02/09/2005

.27/09/2005 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,08-9788444 טל'
,09-7759666 טל' ,45105 השרון הוד ,7 ברית בני רח' השרון, הוד
שהמשרדים ובשעות בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין וכל

לקהל. פתוחים האמורים

מרחב תכנון מקומי יבנה

מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' יב/3/62/6/א/3 

קרקע, ותכסית בניה אחוזי תוספת התכנית:  שם
בין הממ"ד לבית קירוי מחסן, תוספת קומה, הגדלת

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי המרכז מחוז ולבניה
שינוי יב/3/62/6/א/3, מס' מפורטת תכנית מופקדת יבנה

.3/62/17 תרש"צ יב/3/62/6/א, זמ/600, לתכניות

רח'  יבנה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים   
.114 במלואה: חלקה ,4941 גוש: ;8 האקליפטוס

קרקע. ותכסית בניה אחוזי תוספת א. התכנית:  מטרת
הממ"ד בין קירוי מחסן. ד. שטח הגדלת שניה. ג. קומה תוספת ב.

מותרים. בניין בקווי שינוי ו. גדרות. הגבהת ה. לבית.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו  את הרואה  אחר תכנוני פרט  בכל או  בבנין
רשאי  100 לחוק, סעיף פי הזכאי לכך על התכנית, וכן כל ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .08-9788444 טל'
,70600 יבנה ,3 דואני שד' יבנה, ולבניה לתכנון  המקומית

.08-9433380 טל'

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

כפר סבא מקומי מרחב תכנון

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
כס/ב/2/לב  מס'

לבינוי והוראות בניה זכויות קביעת התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

כס/במ/2. לתכנית שינוי כס/ב/2/לב, מס'

רח'  סבא, כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים   
חלקה ,7618 גוש: וחלקות: גושים ו–8ב; 8א בניינים ,8 חורון עמק

.290 במלואה:

עבור  11.62 מ"ר של בניה א. תוספת זכויות התכנית: מטרת
הוראות בינוי.  קביעת ב. ל–3 יחידות דיור. מרפסת סגירת

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1142 עמ' התשס"ו, ,5478 הפרסומים  ובילקוט  23/12/2005

.05/01/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,08-9788444 טל'
וכל ,09-7649175 טל' ,44100 סבא כפר ,135 ויצמן רח' סבא, כפר
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

פתוחים לקהל.

סבא כפר מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' כס/22/3/ז

קומה התכנית: תוספת זכויות בניה, תוספת שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

לתכנית כס/22/3/ב. מס' כס/22/3/ז, שינוי

תל רח' סבא כפר ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
.105 במלואה: חלקה ,6438 גוש: וחלקות: גושים ;49 חי

קומה. תוספת .2 תוספת זכויות בנייה. .1 התכנית: מטרת

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3347 עמ' התשס"ה, ,5414 הפרסומים  ובילקוט  24/06/2005

.07/07/2005 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,08-9788444 טל'
וכל ,09-7649175 טל' ,44100 סבא כפר ,135 ויצמן רח' סבא, כפר
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

פתוחים לקהל.

מודיעין-מכבים-רעות מקומי תכנון מרחב

מד/34  מס' מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
למסילת חיבור המסילה למודיעין התכנית: שם

הגיא) שער (קו ירושלים
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

מד/21. מד/20, מד/8, מד/2020, לתכניות שינוי מס' מד/34,

מודיעין-מכבים- ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
שער (קו ירושלים למסילת למודיעין המסילה חיבור רעות.
גוש: ;26 - 24 ,20 ,14 ,10 - 7 חלקות: חלקי ,5108 גוש: הגיא);
,5890 גוש: .7 חלקה: חלקי  ,5750 גוש: .16 חלקה: חלקי  ,5109

.13 חלקי חלקה: ,5891 גוש: .40 - 38 חלקות: חלקי

ברזל למסילת מקרקעין רצועת לקבוע .1 התכנית: מטרת
לרבות הגיא), (קו שער לירושלים מודיעין למסילה מסילת בין
רצועת רוחב את לקבוע .2 ולהורדתם. נוסעים לאיסוף לתחנות
קרקע ייעודי לשנות .3 בתשריטים. כמסומן הברזל, מסילת
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מיתקני והורדתם, נוסעים לאיסוף לתחנות ברזל, למסילת לשטח
בניין. לקווי  הוראות לקבוע  .4 תשתית. ומיתקני דרך  ומבני
התכנית להחזקת בתחום דרכי/שבילי שירות לאפשר התוויות .5
שיידרש אחר וכל מיתקן התשתית הדרך ומיתקני ומיתקני מבני
בתחום שטחים לייעד .6 המסילה. ותחזוקת הרכבת להפעלת
אקוסטיים. ולפתרונות נופי  לטיפול ניקוז,  להסדרת  התכנית
הרכבת לחשמול הדרושים מיתקנים להקמת הוראות לקבוע .7
מיתקני עילי, מגע מערכת השנאה), (תחנות הזנה אמצעי כולל

ולאיתות. לתקשורת לחשמול, ובקרה) (שליטה השו"ב

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2530 עמ' התשס"ו, ,5518 הפרסומים  ובילקוט  17/03/2006

.10/04/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,08-9788444 טל'
מודיעין-מכבים- ,1 המכבים דם רח' מודיעין-מכבים-רעות,
בימים בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,08-9726045 טל' רעות,

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

נתניה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
מס' נת/44/552

תוספת מיוחד, ז' לז' שינוי ממגורים התכנית: שם
בניה, תוספת שטחי תוספת קומות, יח"ד,

מרפסות הבלטת

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
נת/2/304, נת/100/ש/1, לתכניות שינוי נת/44/552,  מס' 

נת/7/400.

רח'  נתניה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים   
329- במלואן: חלקות ,8267 גוש: וחלקות: גושים ;5 בילינסון

.361 חלקי חלקה: ,328

לאזור ז' מגורים מאזור ייעוד שינוי א. התכנית: מטרת
ל–7 יח"ד. ג. תוספת  יח"ד מ–5 יח"ד, תוספת ב. מיוחד. ז' מגורים
בקווי בניין.  שינוי ד. קומת גג. ל–7 + גג קומת + ע"ע מ–4 קומות,
בקו מרפסות הבלטת ו. שירות). + (עיקרי בניה שטחי תוספת ה.

להריסה. מבנים קביעת ז. קדמי. בניין

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4757 עמ' התשס"ו, ,5570 הפרסומים  ובילקוט  25/08/2006

.28/08/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,08-9788444 טל'
מעוניין וכל ,09-8603159 טל' ,42439 נתניה ,8 חי נתניה, רח' תל
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

פתח תקוה מקומי מרחב תכנון

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
מס' פת/93/1241

בניה, זכויות תוספת בית-ארקא, התכנית: שם
תוספת בניין

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

ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי המרכז מחוז ולבניה
מס' פת/93/1241, מקומית מיתאר תכנית מופקדת פתח תקוה

פת/77/1241/א. פת/2000, פת/77/1241, לתכניות שינוי

תקוה.  פתח ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים   
,180 ,142 במלואן: חלקות ,6194 גוש: וחלקות: גושים ארקא; בית

.247 ,246 ,192 חלקות: חלקי ,245

מעל  מ–260%  בניה זכויות תוספת א. התכנית: מטרת
לאיחוד  תכנית ג. מבנה. תוספת ב. עיקרי. ל–350% שטח לקרקע
התכנון לחוק ז' סימן ג'  פרק לפי הבעלים  בהסכמת וחלוקה

בניה. והוראות הנחיות קביעת ד. והבניה.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו  את הרואה  אחר תכנוני פרט  בכל או  בבנין

רשאי  100 לחוק, סעיף פי הזכאי לכך על התכנית, וכן כל ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .08-9788444 טל'
,1 השניה העליה רח' תקוה, פתח ולבניה לתכנון  המקומית

.49100 תקוה פתח

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

פתח תקוה מקומי מרחב תכנון

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' פת/7/1210/ג

תוספת לשב"צ, ב' ממגורים ייעוד שינוי התכנית:  שם
חניה, מרתף קביעת יח"ד, מספר קביעת  קומות,

קיימים מבנים הריסת
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי המרכז מחוז ולבניה
מס' פת/7/1210/ג, מקומית מיתאר תכנית מופקדת פתח תקוה

פת/2/1210. פת/2000, לתכניות שינוי

החלקה  תקוה. פתח ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
וחלקות: גושים איש; וחזון גנים עין הרחובות בין משתרעת

.102 במלואה: חלקות ,6404 גוש:

מיתאר תכנית לשנות  באה  זו תכנית  התכנית:  מטרת
של  בבנינים 44 יח"ד התכנית ייבנו בתחום א. מקומית כדלהלן:
בניה  בשטח חמישית בקומה גג ודירת עמודים על קומות  4
מגרש: לכל דיור  יחידות  מספר  קביעת  ב. .120% של עיקרי

1 - 9 יח"ד. במגרש 2 - 9 יח"ד. במגרש 3 - 13 יח"ד.  במגרש
שינוי ייעוד  קיימים. ד. הריסת מבנים 4 - 13 יח"ד. ג. במגרש
מגורים אזור ייעוד ושינוי ב' מגורים לאזור ציבורי, לבנין שטח
שטח  דרך רגל, מעבר להולכי זכות ציבורי, עם לבניין ב2 לשטח
לפי בעלים. בהסכמת הוא והחלוקה איחוד ה. פתוח. ציבורי
בניה: אחוזי  קביעת ו. והבניה. התכנון לחוק ז' סימן ג'   פרק

במגרשים 4-3 120% עיקרי.  2-1 120% עיקרי. במגרשים

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
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על נפגע עצמו  את הרואה  אחר תכנוני פרט  בכל או  בבנין
רשאי  100 לחוק, סעיף פי הזכאי לכך על התכנית, וכן כל ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  ,08-9788444 טל'
,1 השניה העליה רח' תקוה, פתח ולבניה לתכנון  המקומית

.49100 תקוה פתח

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

לציון ראשון מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' רצ/6/1/ב/7

ג', מדרך לאזור מגורים התכנית: שינוי ייעוד  שם
בתשריט כמסומן - בפועל מבנים הריסת

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי המרכז מחוז ולבניה
רצ/6/1/ב/7, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת לציון ראשון

רצ/1/1/ג. רצ/6/1/ב, רצ/1/1, לתכניות שינוי

שד' לציון, ראשון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.89 במלואה: חלקה ,3930 גוש: ;48481 ירושלים

ג'. מגורים  לאזור מדרך ייעוד שינוי א. התכנית:  מטרת 
כמסומן בתשריט. בפועל הריסת מבנים ב.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו  את הרואה  אחר תכנוני פרט  בכל או  בבנין
רשאי  100 לחוק, סעיף פי הזכאי לכך על התכנית, וכן כל ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .08-9788444 טל'
ראשון ,20 הכרמל רח' לציון, ראשון ולבניה לתכנון המקומית

.03-9547577 טל' ,75264 לציון

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

לציון ראשון מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' רצ/13/24/1

לייעוד מסחרי ממגרש שינוי התכנית:  שם
בנין וקווי בניה זכויות קביעת א', למגורים

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי המרכז מחוז ולבניה

רצ/13/24/1, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת לציון ראשון
רצ/1/1/ג. רצ/1/1, רצ/24/1, לתכניות שינוי

לציון, ראשון ומקומם: בתכנית  הכלולים  השטחים
חלקי חלקה: ,6288 גוש: וחלקות: גושים ;45 שלמה עראקי רח'

רצ/24/1. לתכנית בהתאם 317 מגרש: ;12

מסחרי ממגרש המגרש,  ייעוד שינוי א. התכנית:  מטרת
קווי קביעת ג. בניה.  זכויות קביעת  ב. א'. למגורים  לייעוד

בניין.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו  את הרואה  אחר תכנוני פרט  בכל או  בבנין

רשאי  100 לחוק, סעיף פי הזכאי לכך על התכנית, וכן כל ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .08-9788444 טל'
ראשון ,20 הכרמל רח' לציון, ראשון ולבניה לתכנון המקומית

.03-9547577 טל' ,75264 לציון

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

לציון ראשון מקומי תכנון מרחב

מקומית  מיתאר תכנית הפקדת בדבר   הודעה
 מס' רצ/12/43/1

ג', ב', למגורים ציבור לבניני מאזור שינוי התכנית:  שם
בהסכמה מגרשים והקצאות חלוקה ודרך, לשצ"פ

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי המרכז מחוז ולבניה
רצ/12/43/1, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת לציון ראשון

רצ/במ/2/43/1. רצ/במ/43/1, לתכניות שינוי

לציון, ראשון ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
,5389 גוש: וחלקות: גושים חיים; ומעוז הגולן שער הרחובות

.9 במלואה: חלקה

לאזור לבניני ציבור מאזור ייעוד שינוי התכנית: א. מטרת
- 68 יח"ד, לשצ"פ ודרך.  ג' לאזור מגורים 8 יח"ד, - ב'  מגורים
התכנית. בתחום  בניה וזכויות הבינוי הוראות קביעת   ב.

הבעלים. בהסכמת מגרשים והקצאת חלוקה ג.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו  את הרואה  אחר תכנוני פרט  בכל או  בבנין

רשאי  100 לחוק, סעיף פי הזכאי לכך על התכנית, וכן כל ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .08-9788444 טל'
ראשון ,20 הכרמל רח' לציון, ראשון ולבניה לתכנון המקומית

.03-9547577 טל' ,75264 לציון

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
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ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

לציון ראשון מקומי תכנון מרחב

מקומית  מיתאר תכנית הפקדת בדבר   הודעה
 מס' רצ/93/1

שצ"פ מיוחד, שב"צ, למגורים התכנית: שינוי  שם
חדשות דרכים וקביעת

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי המרכז מחוז ולבניה
רצ/93/1, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת לציון ראשון

רצ/1/1. רצ/20/1/א, רצ/1/36/15/1, לתכניות שינוי

מתחם לציון, ראשון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
כביש פריימן המשך רפפורט כתריאל הרחובות בין צוריאל
חלקי גוש: 3940, וחלקות: לוין); גושים מיכאל 18 (המשך מס'
,25 ,11 ,9 במלואן: חלקות ,6286 גוש: .28  -  27 ,17  חלקות:
חלקות: חלקי ,6286 גוש: .176 ,137 - 132 ,118 - 117 ,28 - 27

.264 ,212 ,178 ,138

 1,016 הכוללת מגורים שכונת הקמת התכנית:  מטרת
שינוי א.  ידי: על זאת  כל ציבור ושטחי מסחר  דיור, יחידות 
ג' מגורים אזור  מיוחד, א'  מגורים לאזור  חקלאי אזור  ייעוד
ציבורי  שטח  ציבור, לבנייני מיוחד,  ג/1  מגורים אזור מיוחד,
ציבורי משטח ייעוד שינוי ב.  חדשות.  דרכים וקביעת פתוח
בניה והוראות זכויות קביעת ג. ציבור. לבנייני לשטח פתוח
מחדש וחלוקה  איחוד  ד. השונים. הייעוד לאזורי  בהתאם 
והבניה התכנון ז' לחוק סימן ג' לפי פרק בעלים הסכמת ללא

התשכ"ה-1965.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו  את הרואה  אחר תכנוני פרט  בכל או  בבנין
רשאי  100 לחוק, סעיף פי הזכאי לכך על התכנית, וכן כל ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .08-9788444 טל'
ראשון ,20 הכרמל רח' לציון, ראשון ולבניה לתכנון המקומית

.03-9547577 טל' ,75264 לציון

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

רחובות מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' רח/9/2010/א

אזור דרכים, להרחבת מגרשים ייעוד התכנית:  שם
לשימור הציבור, לשימוש לשפ"פ ומגורים, מסחר מעורב

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

ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי המרכז מחוז ולבניה
רח/9/2010/א, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת רחובות

רח/2010. לתכנית שינוי

הרצל  רח' רחובות, ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
חלקות ,3703 גוש: וחלקות: גושים ;210 ,201 ,199 ,197 ,195
חלקות: חלקי ,3703 גוש: .1067  -  1066 ,489  -  486  במלואן:

.123 ,93

בעלים הסכמת ללא וחלוקה איחוד .1 התכנית: מטרת
דרכים להרחבת קרקע ייעוד .2 ו–487 , 488 ו– 489. 486 בחלקות
מסחר שינוי ייעוד מגרשים מאזור מגורים מרכזי - .3 קיימות.
פרטי לשטח מגרשים ייעוד .4 ומגורים. מסחר מעורב לאזור
ה' שבמגרש המבנה ייעוד .5 הציבור. את  ישמש אשר  פתוח

בניה. והוראות זכויות קביעת .6 לשימור.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו  את הרואה  אחר תכנוני פרט  בכל או  בבנין

רשאי  100 לחוק, סעיף פי הזכאי לכך על התכנית, וכן כל ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים הפרסומים בין המאוחרת
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .08-9788444 טל'

.76442 רחובות ,2 ביל"ו רח' רחובות, ולבניה לתכנון המקומית

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

רחובות מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
550/ב/5/9  מס' רח

האחורי של בחלקה דיור יחידת תוספת  שם התכנית:
תוספת העליונה, המפולשת העמודים  קומת

העיקרי לשטח
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
רח/מק/550/ רח/550/ב/9, לתכניות שינוי  מס' רח/550/ב/5/9,

ב/4/9.

רח'  רחובות, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים   
.663 במלואה: חלקה ,3703 גוש: וחלקות: גושים ;27 איזנברג

בחלקה אחת דיור יחידת תוספת .1 התכנית: מטרת
שיהיו כך  העליונה  המפולשת העמודים קומת של  האחורי 

העיקרי.  לשטח 145 מ"ר של תוספת במקום 9 יח"ד. 2.  10 יח"ד
עיקרי  שטח 50 מ"ר תוספת .4 בתכנית. הוראות הבניה קביעת .3

מרפסות. קירוי לצורכי

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,301 עמ' התשס"ז, ,5590 הפרסומים  ובילקוט  21/09/2006

.23/10/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,08-9788444 טל'
בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,76442 רחובות ,2 ביל"ו רח' רחובות,

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים
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רעננה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
מס' רע/544/1

ידי על קיימת בחנות יציע תוספת התכנית: שם
עיקרי שטח תוספת

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

רע/307/1. לתכנית שינוי מס' רע/544/1,

רח'  רעננה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים   
.946 במלואה: חלקה ,6580 גוש: ;5 אליעזר יפה

תוספת ידי על קיימת בחנות יציע תוספת התכנית: מטרת
עיקרי. שטח

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3350 עמ' התשס"ה, ,5414 הפרסומים  ובילקוט  24/06/2005

.07/07/2005 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,08-9788444 טל'
מעוניין וכל ,09-7610516 טל' ,43604 רעננה ,6 השוק רח' רעננה,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

השרון תכנון מקומי דרום מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
מס' שד/12/104

ודרך, לשצ"פ טבע ייעוד משמורת שינוי התכנית: שם
שלולית ירחיב

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
שד/מק/ שד/במ/9/104/א, לתכניות שינוי שד/12/104,  מס' 

.13/104

חלקה ,8804 גוש: מתן; ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.162 במלואה:

טבע  משמורת  2039 מגרש ייעוד שינוי התכנית: מטרת
ודרך. פתוח ציבורי לשטח ודרך

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2401 עמ' התשס"ו, ,5511 הפרסומים  ובילקוט  02/04/2006

.27/03/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,08-9788444 טל'
מעוניין וכל ,03-9000500 טל' ,45100 ירק נוה  השרון, דרום 
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

השרון לב מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
מס' צש/20/22/6

צור-משה נחלה, פיצול התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס'  מפורטת  תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,   והבניה, 

צש/3/77. לתכנית שינוי צש/20/22/6,

רח' משה, צור ומקומם: בתכנית  הכלולים  השטחים
;5 ,4 חלקות: חלקי ,8001 גוש: ;(17 מס' עזר (משק  משה.  צור

צש/3/77. לתכנית בהתאם 100 מגרש

חקלאי מגורים ממגרש  ייעוד  שינוי .1 התכנית:  מטרת
לקבוע הנחיות .2 א'.  ומגורים חקלאי מגורים - ל–2 מגרשים

מגורים. בית לבניית ותנאים

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4353 עמ' התשס"ה, ,5442 הפרסומים  ובילקוט  16/09/2005

.29/09/2005 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,08-9788444  טל'
לעיין רשאי מעוניין וכל ,40600 מונד תל מונד, תל השרון, לב

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

לודים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' מח/1/150

שפירים מחלף חניון "חנה וסע" התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי המרכז מחוז ולבניה
שינוי מח/1/150, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת לודים

מח/150. לתכנית

שפירים;  מחלף ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
,6069 גוש: ,11  -  5 חלקות: חלקי ,6068 גוש: וחלקות:  גושים 
.73 ,70 ,69 ,67 ,65 ,54 חלקות: חלקי ,68 ,64 במלואן: חלקות
חלקות: חלקי ,99 ,95 ,92 ,84 ,49 במלואן: חלקות ,6249 גוש:
.137 ,70  -  68 חלקות: חלקי ,6254 גוש: .104 ,51  -  50 ,48

 ,53  -  52 ,35 ,27  -  24 ,22  -  21 במלואן: חלקות ,6256  גוש:
.54 ,50 ,48  -  45 ,40 ,37  -  36 ,34 ,31  -  28 ,23 חלקות:  חלקי
,8 חלקות: חלקי ,6260 גוש: .78 ,66 ,6 ,2 חלקות: חלקי ,6258 גוש:

.30 ,28 - 27 חלקות: חלקי ,6838 גוש: .12

התכנית. לביצוע מרכיבי שלביות א. שינוי התכנית: מטרת
הביצוע. שלביות לעניין בניה הוראות קביעת ב.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בבנין בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
התכנית, ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או

התנגדות  להגיש רשאי 100 לחוק, סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן
בין  המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד ימים  60 בתוך
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים הפרסומים
.08-9788444 טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז,  מחוז
לתכנון המקומית הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

.72444 רמלה ,1 טשרניחובסקי רח' לודים, ולבניה

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר



26.2.2007 התשס"ז, באדר ח' ,5633 הפרסומים ילקוט 1776

אפק מצפה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' ממ/2052 

לאזור ציבור, למבני משטח ייעוד שינוי התכנית:  שם
קיים מצב פי על מגרש להשלמת א' מגורים

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי המרכז מחוז ולבניה
ממ/2052, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת אפק  מצפה

ממ/2001. ממ/15/430, ממ/1420, לתכניות שינוי

,9 קפלן רח' בית דגן, ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
במלואה: חלקה ,6076 גוש: ;98 ישן חלקה מס' ;21 הגולן רח'

.176

של בשטח ציבור מבני ייעוד משטח שינוי התכנית: מטרת
הקיים. פי על מגרש להשלמת א' מגורים לאזור מ"ר, 45

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על עצמו נפגע את הרואה אחר תכנוני בכל פרט או  בבנין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה פרסומה של ממועד 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המחוזית הועדה למשרדי  בעיתונים  הפרסומים בין
.08-9788444 טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז  ולבניה
המקומית הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
,49277 תקוה פתח  ,9 גליס רח' אפק, מצפה ולבניה  לתכנון

.03-9302051 טל'

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

שורקות מקומי תכנון מרחב

בר/291 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
יבשה והטמנת פסולת למחזור התכנית: אתר  שם

"שריג"
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי המרכז מחוז ולבניה

בר/291. מס' מפורטת תכנית מופקדת שורקות

אתר גלים, ניר ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
,190 גוש: וחלקות: גושים  "שריג";  פסולת  והטמנת  למחזור
,191 גוש: .68 ,62 ,27 חלקות: חלקי ,71 ,14 - 7 במלואן: חלקות

.34 ,28 במלואן: חלקות

למיחזור לטיפול, תכנונית מסגרת יצירת .1 התכנית: מטרת
לקרקע והפיכתו השטח לשיקום  יבשה,  פסולת ולהטמנת
מופר. שטח לשיקום תכנונית מסגרת יצירת .2  חקלאית.
העבודה שיטות לעבודה בקרקע לרבות פירוט הוראות מתן .3
הנחיות והוראות .5 המותרות. התכליות קביעת .4 והפעילויות.

הסביבה. איכות לשמירת

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

נפגע עצמו  את הרואה אחר תכנוני  פרט בכל או  בבנין 
רשאי  100 לחוק, סעיף פי על לכך כל הזכאי וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים הפרסומים בין המאוחרת
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .08-9788444 טל'
ברנר גבעת ברנר, גבעת שורקות,  ולבניה  לתכנון המקומית

.60948

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

שרונים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' הצ/219/1/5

בהסכמה, חדשה וחלוקה איחוד התכנית:  שם
למגורים ושצ"פ וחקלאי שינוי משצ"פ

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
הצ/0/1/5, הצ/במ/193/1/5, לתכניות שינוי מס' הצ/219/1/5,

הצ/3/1/0/ב, הצ/3/1/0.

נ.צ. 183960, מונד. תל בתכנית ומקומם: הכלולים  השטחים
;16 ,15 ,13 חלקות: חלקי ,9049 גוש: וחלקות: גושים ;142475
שלמה חלקה ,15 ,13 חלקי חלקות ,7790 גוש ישן: גושים ישנים:

.16

הבעלים בהסכמת חדשה וחלוקה איחוד א. התכנית: מטרת
ציבורי פתוח משטח ייעוד שינוי ב. לחוק. ז' סימן ג', פי פרק על

2 יח"ד.  הכל בסך ציבורי פתוח, למגורים ושטח וחקלאי

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3904 עמ' התשס"ו, ,5544 הפרסומים  ובילקוט  04/06/2006

.25/06/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,08-9788444 טל'
רשאי מעוניין  וכל  ,42504 נתניה דרום, אזור תעשיה  שרונים,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין

לקהל.

שרונים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' הצ/294/1/4

א', למגורים מחקלאי/מגורים שינוי התכנית:  שם
בנין קו הקטנת מגרשים, לארבעה המגרש  חלוקת

לפלמ"ח
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

הצ/130. לתכנית שינוי מס' הצ/294/1/4,

קדימה, צורן  ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים 
.60 במלואה: חלקה ,8041 גוש: וחלקות: גושים ;55 הפלמ"ח רח'
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חקלאי מגורים מאזור ייעוד שינוי א. התכנית: מטרת
בהסכמת מגרשים  לארבעה  החלקה חלוקת ב.  א'. למגורים 
הכל (בסך והבניה. התכנון לחוק ז' סימן ג' פרק לפי הבעלים,
ד. הקטנת קו הבניין  בניה למגרשים. 4 יח"ד). ג. קביעת זכויות
.(1 מס'  (במגרש קיים למבנה מ' ל–2.6  מ' מ–5 הפלמ"ח  לרח'

תכנית  פי (על מ"ר מ–1,500  מינימלי  מגרש גודל שינוי  ה. 
.4 מעבר במגרשים 1, זכות ו. קביעת ל–380 מ"ר. הצ/130)

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2402 עמ' התשס"ו, ,5511 הפרסומים  ובילקוט  24/03/2006

.27/03/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,08-9788444 טל'
רשאי מעוניין  וכל  ,42504 נתניה דרום, אזור תעשיה  שרונים,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין

לקהל.

אמרני     שוקי
המחוזית הועדה ראש   יושב
המרכז מחוז ולבניה לתכנון

הצפון מחוז
טבריה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
ג/13158  מס'

האקליפטוס מדרון התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי ג/13158, מס מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  טבריה 

.1/12/9 שינוי לתרש"צ ג/11336, ג/287, לתכניות

גושים טבריה,  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
חלקי ,15249 גוש: .8 ,3 במלואן: חלקות ,15089 גוש: וחלקות;
.144 ,104 חלקות: חלקי ,15279 גוש: .12  -  10 ,9 ,7 ,2  חלקות:

.103 במלואה: חלקה ,15280 גוש:

 153 בת חדשה מגורים שכונת הקמת התכנית: מטרת
יח"ד.

משמורת קרקע ייעוד  שינוי א. התכנית: הוראות  עיקרי
מתמ"א 13- הקלה ב. מגורים. ג/287 לשכונת תכנית פי על טבע
מקו הקלה ג. לחקלאי. שינוי ומהווה עירוני ייעוד עורפי-תואם

ד. פיתוח שכונת מגורים  ל–50 מ'. מ' מ–100 77 בנין לדרך מס'
נוף, ערכי לטופוגרפיה, התייחסות תוך עילית לטבריה חדשה
המתקשרת דרכים מערכת התוויית ה. חברתיים. והיבטים
למגורים בניה למגרשי השטח חלוקת ו. קיימת. דרכים למערכת
קיימת. מים  בריכת עבור ושירות גישה הסדרי ז.  ולשצ"פ. 
מבנים עבור מגרשים הסדרת ט.  בניה. הוראות קביעת ח.

קיימים.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על עצמו נפגע את הרואה אחר תכנוני בכל פרט או בבנין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה פרסומה של ממועד 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המחוזית הועדה למשרדי  בעיתונים  הפרסומים בין
,17511 הממשלה, נצרת עילית קרית דרך  ולבניה מחוז הצפון,

הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .04-6508555 טל'
טבריה, הארץ,  טבור רח' טבריה, ולבניה לתכנון  המקומית 

.04-6739526 טל'

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

טבריה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
ג/13814   מס'

אזורי ספורט מרכז התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

ג/13814. מס'

גושים טבריה;  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
,15053 גוש: .23 ,20 ,4 במלואן: חלקות ,15053 גוש:  וחלקות:

.26 ,24 ,21 ,18 ,17 ,11 - 8 ,6 חלקות: חלקי

נופש תיירות ספורט, ואזור אזור הקמת .1 התכנית: מטרת
בניה. הוראות קביעת .2 נלווים. ושירותים וספורט  בידור
 -  3 מתמ"א   768 אזורית דרך של  הבנין בקו הקלה  קבלת .3
תמ"א לפי מוצע מיער לגריעת שטח  אישור קבלת .4 דרכים.

.22

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3904 עמ' התשס"ו, ,5544 הפרסומים  ובילקוט  30/06/2006

.25/06/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
וכל ,04-6739526 טל' טבריה, הארץ, טבור טבריה, ולבניה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

פתוחים לקהל.

נהריה מקומי תכנון מרחב

מפורטת ברמה מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
ג/16268   מס'

נהריה מסחרי, מרכזון - הירוקה נהריה התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
ג/16268, מס' מפורטת ברמה מפורטת  תכנית  מופקדת נהריה

.103 שינוי לתכנית גב"מ

גוש: 18161, נהריה; ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
.136 ,131 ,129 ,115 ,105 ,17 חלקות: חלקי

עבור מסחרי למרכזון  שטח  הקצאת .1 התכנית: מטרת
לייעוד משטח  קרקע ייעוד שינוי  .2 הירוקה. נהריה שכונת
קביעת הוראות .3 רגל ואזור חניה. הולכי מסחרי, שצ"פ, שביל
גובה קביעת  בניה,  מרווחי קביעת בניה, שטחי קביעת  בניה, 
כולל השטח לפיתוח הוראות קביעת .4 בינוי. הנחיות בניינים,

חשמל וכו'. תקשורת ניקוז, ביוב, כגון: תשתיות ושירותים
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ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על עצמו נפגע את הרואה אחר תכנוני בכל פרט או בבנין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה פרסומה של ממועד 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המחוזית הועדה למשרדי  בעיתונים  הפרסומים בין
,17511 הממשלה, נצרת עילית קרית דרך  ולבניה מחוז הצפון,
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .04-6508555 טל'

. 04-9879827 טל' נהריה, נהריה, ולבניה לתכנון המקומית

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

נהריה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
מס' גנ/15552 

נהריה חניתה, רחוב בניה אחוזי הגדלת התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

ג/10715. ג/במ/103, לתכניות שינוי מס' גנ/15552,

חניתה;  רח' נהריה, ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
,67 חלקות: חלקי ,18165 גוש: .141 במלואה: חלקה ,18165 גוש:

.140

4 יח"ד  תוספת התכנית: הגדלת סך כל אחוזי בניה, מטרת
בניה  אחוזי הגדלת בניה: הוראות קביעת נוספות, ב–2 קומות
שירות  ושטחי  ל–135%  המאושרים מ–107% עיקרי  לשימוש
במקום  14 יח"ד - הצפיפות הגדלת ל–75%. המאושרים מ–65%

יח"ד. 10

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3329 עמ' התשס"ו, ,5531 הפרסומים  ובילקוט  23/06/2006

.23/05/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-9879827 טל' נהריה, נהריה, ולבניה

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

מרחב תכנון מקומי נצרת

גנ/16286 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
רגיל מגורים מאזור ייעוד שינוי התכנית: שם

נצרת קיימת, לבניה לגיטימציה ומתן מיוחד למגורים
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
לתכנית שינוי  גנ/16286, מס' מפורטת תכנית מופקדת נצרת

ג/3417.

גוש: 16577, נצרת; ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
.11 חלקי חלקה: ,16578 גוש: .9 - 7 חלקות: חלקי

לאזור רגיל מגורים מאזור  ייעוד  שינוי  התכנית: מטרת
לגיטימציה  למתן ושינוי בהוראות וזכויות בניה מיוחד מגורים

קיימת. לבניה

מספר בניה,  באחוזי שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי 
פי על הכל  - בניין וקווי  קרקע  תכסית  בניין,  גובה קומות, 
ואזור רגיל מגורים מאזור  ייעוד  שינוי  ב.  קיים. מצב תשריט
בבניין הדרך בתחום קיימת קונזולה התרת ג. מיוחד. מגורים
ייעוד שינוי ד. דרך. בהקטנת צורך ללא היתר) לפי (שקיים א'

משולבת. לדרך רגל להולכי מדרך

ובשעות  בימים בתכנית, לעיין רשאי מעוניין כל  
בבנין בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
התכנית, ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או

התנגדות  להגיש רשאי 100 לחוק, סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן
בין  המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד ימים  60 בתוך
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים הפרסומים
04- טל' ,17511 עילית הממשלה, נצרת קרית הצפון, דרך מחוז
המקומית הועדה יומצא למשרדי ההתנגדות העתק .6508555

.04-6459200 טל' נצרת, נצרת, ולבניה לתכנון

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

נצרת מקומי תכנון מרחב

ג/14075 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
- נצרת  בניה וזכויות בהוראות שינוי התכנית: שם

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

ג/6711. ג/9000, לתכניות שינוי ג/14075,

,16516 גוש: נצרת;  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.202 חלקי חלקה: ,16532 גוש: .9 חלקה: חלקי

בניה. וזכויות בהוראות שינוי התכנית: מטרת

לאזור רגיל בניה מאזור שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי
למתן קומות ומספר בניה אחוזי  הגדלת  ב. מיוחד. מגורים

ותכסית. בנין לבניין קיים. ג. שינוי קו לגיטימציה

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1144 עמ' התשס"ו, ,5478 הפרסומים  ובילקוט  08/12/2005

.05/01/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-6459200 טל' נצרת, נצרת, ולבניה

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

נצרת מקומי תכנון מרחב

גנ/15539 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
בניה וזכויות בהוראות שינוי התכנית: שם

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

ג/11810. ג/9000, לתכניות שינוי גנ/15539,

,16506 גוש: נצרת;  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.60 חלקה: חלקי

ושינוי בניה וזכויות  בהוראות שינוי א. התכנית:  מטרת
לאזור  רגיל בניה מאזור ייעוד שינוי ב. המותרים. בשימושים
קרקע, בתכסית בניין, שינוי בקווי ידי: שינוי על מיוחד מגורים
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חדשות, בניה הוראות קביעת המרבי,  הבניין בגובה שינוי
והגדלת אחוזי בניה במספר קומות.

בתאריך  בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה
,4447 עמ' התשס"ו, ,5559 הפרסומים  ובילקוט  07/07/2006

.25/07/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-6459200 טל' נצרת, נצרת, ולבניה

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

נצרת מקומי תכנון מרחב

גנ/16204  מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
שינוי מהווה בניה, אחוזי הגדלת התכנית:  שם

נצרת ג/10630, לתכנית
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 

ג/10630. לתכנית שינוי גנ/16204,

וחלקות:  נצרת; גושים ומקומם: הכלולים בתכנית  השטחים
.30 חלקי חלקה: ,16538 גוש: .3 חלקי חלקה: ,16536 גוש:

קרקע. ותכסית בנייה אחוזי הגדלת התכנית: מטרת

לקומת קרקע ותכסית בנייה אחוזי הגדלת התכנית: עיקרי
מדרגות אחסנה, משחקים, לקומת שתשמש סגורה עמודים

ומיגון.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,239 עמ' התשס"ז, ,5588 הפרסומים  ובילקוט  03/10/2006

.16/10/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-6459200 טל' נצרת, נצרת, ולבניה

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

עכו מקומי תכנון מרחב

גנ/15570  מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
לתכנית ג/9763, שינוי מספר יח"ד, הגדלת  שם התכנית:

עכו
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 

ג/9763. לתכנית שינוי גנ/15570,

,18043 גוש: עכו; ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.26 ,17 חלקות: חלקי

מגוון הגדלת ב.  יח"ד.  מספר  הגדלת  א.  התכנית:  מטרת
שטחי הקטנת ג. שונים. בגדלים דירות לתכנון האפשרויות
הקטנת ה. עיקריות. למטרות השטחים כל סך הגדלת ד. מסחר.
הבינוי להנחיות שינוי ו. שירות. למטרות השטחים כל סך

האדריכלי. והעיצוב

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3825 עמ' התשס"ו, ,5542 הפרסומים  ובילקוט  28/05/2006

.19/06/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
מעוניין וכל ,04-9956118 טל' עכו, ,35 ויצמן רח'  ולבניה עכו,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

עפולה מקומי תכנון מרחב

מפורטת ברמה מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
 מס' גנ/16461

עפולה לתכנית ג/5681, שינוי נקודתי שם התכנית:
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
גנ/16461, מס' מפורטת ברמה מפורטת תכנית מופקדת עפולה

ג/5681. לתכנית שינוי

,16663 גוש: עפולה; ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.16 במלואה: חלקה

בחלק מסחרית חזית  שימוש התרת א. התכנית:  מטרת
חריגה  ללא 8 יח"ד בן מאושר מגורים מבנה של עמודים מקומת
לדירות בקומה ה' תוספת חדרים ב. התרת בנין מאושרים.  מקווי
מבא"ת) פי על שלא ג' (ייעוד ייעוד ממגורים שינוי ג. ד'. בקומה
גובה והגדלת בניה אחוזי תוספת ד. מסחרית. וחזית ג' למגורים

מבנה.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על עצמו נפגע את הרואה אחר תכנוני בכל פרט או בבנין

100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה פרסומה של ממועד 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין
,17511 הממשלה, נצרת עילית קרית דרך ולבניה מחוז הצפון,
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .04-6508555 טל'
עפולה, ,47 יהושע חנקין רח' עפולה, ולבניה לתכנון  המקומית

.04-6520344 טל'

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

קצרין מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
ג/12816  מס'

תעשיה התכנית: קצרין אזור שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

ג/11715. לד/120/301, לתכניות שינוי ג/12816, מס'

,201000 גוש: קצרין; ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.3 חלקה: חלקי

בהתאם התעשיה אזור תכנון  שדרוג  התכנית: מטרת
קביעת ב. קרקע קיימים. ייעודי שינוי עכשוויות: א. לדרישות
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זכויות תכליות, קביעת ג. קרקע. ייעוד לפי שונים אזורים
הנ"ל. לאזורים בניה והגבלות

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3541 עמ' התשס"ה, ,5419 הפרסומים  ובילקוט  29/07/2005

.24/07/2005 בתאריך

לתכנון המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,17511 הממשלה, נצרת עילית קרית דרך ולבניה מחוז הצפון,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל'
לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-6969664 טל' ,12900 קצרין, קצרין

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

שמונה תכנון מקומי קרית מרחב

גנ/15168 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
לשצ"פ מגורים משטח ייעוד שינוי התכנית: שם

קרית שמונה ומשצ"פ למגורים,
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 

ג/6492. לתכנית שינוי גנ/15168,

גושים  שמונה; קרית ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
.27 חלקי חלקה: ,13184 גוש: וחלקות;

מגורים לאזור משצ"פ ייעוד שינוי א. התכנית: מטרת
למגרשים מחדש וחלוקה  איחוד  ב. לשצ"פ.  מגורים  ומאזור
מגורים  לאזור בנייה הוראות קביעת ג. ו–1206 (שצ"פ). 84 ,83

והגבלות בנייה.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2404 עמ' התשס"ו, ,5511 הפרסומים  ובילקוט  19/03/2006

.27/03/2006 בתאריך

לתכנון המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,17511 הממשלה, נצרת עילית קרית דרך ולבניה מחוז הצפון,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל'
וכל ,04-6942454 טל' שמונה, קרית ,37 הרצל שמונה, קרית
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

פתוחים לקהל.

הגליל אצבע מקומי תכנון מרחב

תכנית מיתאר על דחיה ביטול הודעה הודעה בדבר
מיתאר תכנית אישור בדבר מתוקנת והודעה מקומית

ג/9686  מקומית מס'
חצור למיתאר, שינוי רכיבה, מרכז התכנית: שם

תכנית דחיה על הודעה ביטול על הודעה בזה נמסרת
הפרסומים בילקוט  שפורסמה  ג/9686, מספר מקומית מיתאר
לחוק   117 לסעיף בהתאם וכי ,1809 עמ' ,2.2.2004 מיום   5270
אישור בדבר הודעה נמסרת התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון

ג/9686. מס' מקומית מיתאר תכנית

הגלילית; חצור ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
,100 - 89 ,82 - 77 במלואן: חלקות ,13888 גושים וחלקות: גוש:
,108 ,107 ,86 ,83 ,76 חלקות: חלקי ,140 ,134 ,130 - 129 ,128 ,106
.142 - 141 ,137 ,127 ,124 ,123 ,122 ,118 ,115 ,114 - 112 ,109 

.122 חלקי חלקה: ,13889 גוש:

הוראות ב. גישה. הקצאת שטח לדרך א. התכנית: מטרת
שינוי  ג. התכנית. בתחומי הקרקע של מחדש חלוקה בדבר

סוסים). (על רכיבה (עירוני) למרכז פארק משטח ייעוד

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4262 עמ' התשנ"ט, ,4773 הפרסומים  ובילקוט  11/06/1999

.24/06/1999 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
וכל ,04-6800077 טל' הגלילית, חצור הגליל,  אצבע ולבניה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

פתוחים לקהל.

הגליל תכנון מקומי אצבע מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
ג/14249  מס'

ראש פינה - הזיתים שכונת התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

ג/11446. ג/9399, לתכניות שינוי ג/14249, מס'

גושים פינה;  ראש ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.120 ,81 ,55 - 54 ,48 - 47 חלקות: חלקי ,13943 גוש: וחלקות:

בניה ותוספת זכויות מגרשים לשני התכנית: חלוקה מטרת
למגורים.

העברת ב. בהסכמה. וחלוקה איחוד א. התכנית: עיקרי
לצורך למגורים  עיקרי לשטח שירות משטח בנייה זכויות 
בגודל שינוי ד. בקו בניין הקבוע בתכנית. שינוי ג. לגיטימציה.
הולכי לשביל המיועד לאזור תכליות הוספת ה. מינימלי. מגרש
מתן לאפשר  כדי לתכנית מפורטות הוראות קביעת ו. רגל. 

בניה. היתרי

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1219 עמ' התשס"ו, ,5480 הפרסומים  ובילקוט  30/04/2006

.12/01/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
וכל ,04-6800077 טל' הגלילית, חצור הגליל,  אצבע ולבניה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

פתוחים לקהל.

הכרם בית בקעת מקומי תכנון מרחב

ג/15975  מס' מפורטת תכנית הכנת בדבר  הודעה
ו–78 לחוק  77 סעיפים לפי הכרזה התכנית: שם

ראמה והבניה, התכנון
התכנון  ו–78 לחוק 77 לסעיפים בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית  הכנת  בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 

ג/15975.

חלקה ,18830 גוש: וחלקות: גושים ראמה; התכנית: תחום
חלקות ,18831 גוש: .39 ,36 ,34 ,20 חלקות: חלקי ,38 במלואה:
57 - 64,חלקי ,55 - 51 ,41 - 38 ,30 - 25 ,10 - 3 ,1 במלואן:
חלקות ,18833 גוש: .56 ,42 ,37  -  36 ,34  -  31 ,11 ,2 חלקות:
חלקי ,92  -  91 ,89 ,77  -  72 ,70 ,68  -  61 ,59  -  55 במלואן:
,18840 גוש: .28  -  25 במלואן: חלקות ,18834 גוש: .60 חלקה:
חלקות: חלקי ,1 במלואה: חלקה ,18842 גוש: .47 ,9 חלקות: חלקי

.5 ,3 - 2
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אלונים גבעות מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר הודעה
ג/10789  מס'

- שפרעם  דרומית שכונה התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
בעיתונים פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה ג/10789, מס'
התש"ס, ,4814 הפרסומים ובילקוט  ,14/01/2000  בתאריך

.31/10/1999 בתאריך ,761 עמ'

גושים שפרעם;  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
,10296 ,10286 ,10285 ,10283 ,10282 בשלמותם: גושים וחלקות:
,10277 גוש: .40 - 35 ,26 ,20 - 19 חלקות: חלקי ,10262 גוש: .10375
,45 - 42 ,1 חלקות: חלקי ,10280 גוש: .46 ,45 ,25 חלקות:  חלקי
חלקי ,9 ,7  -  1 במלואן: חלקות ,10281 גוש: .81 ,56  -  55
.72 ,71 ,69 ,66  -  65 ,63 ,61  -  59 ,36 ,14  -  12 ,10  חלקות:
,32  -  29 ,27  -  25 ,23  -  22 ,11 במלואן: חלקות ,10284 גוש:
,46 ,42 ,24 ,21  -  18 ,16  -  15 ,9  -  8 חלקות: חלקי ,36  -  34
.5  -  2 חלקות: חלקי ,1 במלואה: חלקה ,10287 גוש: .47 

 34 ,29 - 27 ,25 חלקות: חלקי ,32 ,30 במלואן: חלקות ,10294 גוש:
 - 1 במלואן: חלקות ,10297 גוש: .26 חלקי חלקה: ,10295 גוש: .35 -
במלואן: חלקות ,10300 גוש: .18 חלקי חלקה: ,29 - 19 ,17 - 16 ,5 ,3
,19 ,17 - 15 ,11 ,8 חלקות: חלקי ,43 ,40 ,37 ,35 ,32 - 31 ,29 - 28 ,12
,39 ,38 ,37 - 28 ,27 - 24 במלואן: חלקות ,10318 גוש: .42 ,38 ,25 
.59 ,23 ,22 ,20  -  15 ,9 ,1 חלקות: חלקי ,51  -  42 ,41  -  40
,23  -  22 ,19  -  18 ,16  -  11 ,10 במלואן: חלקות ,10333  גוש:
,10376 גוש: .24 ,21 - 20 ,17 ,9 - 4 ,2 - 1 חלקות: חלקי ,29 - 25

.29 ,27 ,23 - 22 ,7 - 6 ,4 - 1 במלואן: חלקות

ג/7025  בתכניות שינויים ביצוע א. התכנית:  מטרת
דרכים בתוואי ושינויים חדשות דרכים התוויית ב. וג–ג/9915.
הוראות קביעת ד. שטחים. בייעוד שינויים קביעת ג. מאושרות.

התכנית. בתחום בניה

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
מעוניין וכל ,04-9502017 טל' שפרעם, אלונים, גבעות ולבניה
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

אלונים גבעות מקומי תכנון מרחב

ג/14582  מס' מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
חלופית, דרך והצעת דרך קטע ביטול התכנית: שם

שפרעם למגרשים, חלוקה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 

ג/9915. ג/7025, ג/10789, לתכניות שינוי ג/14582,

גושים שפרעם;  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
.27 חלקי חלקה: ,10297 גוש: וחלקות:

חדשה. דרך והצעת דרך ביטול א. התכנית:  מטרת
מ"ר  מ–450  א'  מגורים באזור מינימלי  מגרש  גודל הקטנת ב. 

בניה.  קווי הקטנת ג. ל–430 מ"ר.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,932 עמ' התשס"ו, ,5471 הפרסומים  ובילקוט  11/12/2005

.20/12/2005 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
מעוניין וכל ,04-9502017 טל' שפרעם, אלונים, גבעות ולבניה
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

גולן מקומי תכנון מרחב

ג/12864  מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
מזרחית פארס, תל טבע, שמורת התכנית:  שם

למושב יונתן
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
לתכניות שינוי ג/12864, מס' מפורטת תכנית מופקדת גולן

תמ"מ/3/2. תמ"א/8, תמ"א/31,

רמת דרום יונתן, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,201000 גוש:  קשת; למושב מזרחית דרומית ק"מ כ–2  הגולן,

.15 חלקה: חלקי

חוק לפי טבע לשמורת  השטח  לייעד .1 התכנית: מטרת
הנצחה ואתרי אתרים לאומיים שמורות טבע, לאומיים, גנים
התשכ"ה-1965. והבניה, התכנון חוק ולפי  התשנ"ח-1998,

במצבם הטבעי. והדומם הצומח החי, לשמור על .2

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על עצמו נפגע את הרואה אחר תכנוני בכל פרט או בבנין

100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה פרסומה של ממועד 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין
,17511 הממשלה, נצרת עילית קרית דרך  ולבניה מחוז הצפון,
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .04-6508555 טל'

.04-6969712 טל' ,12900 קצרין גולן, ולבניה לתכנון המקומית

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

גולן מקומי תכנון מרחב

ג/6432 מס' מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
הגולן  - רמת חרמונית מיתקן התכנית: שם

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

ג/6432. מס'

נמצא  הכריה ומקומם: אתר הכלולים בתכנית  השטחים
מרכזית בקורדינאטה חרמונית, תל של והמזרחי הדרומי בחלקו
.9 חלקה: חלקי  ,202000 גוש: וחלקות: גושים ;274500/787250

.13 ,5 חלקות: חלקי ,202015 גוש:

מתוך כריה והסדרה תכנון טוף. ב. כריית התכנית: א. מטרת
לשלבי וחלוקה העתידיות, השיקום באפשרויות התחשבות
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פני הסדרת ד. סביבתיים. ומפגעים מטרדים מניעת ג. ביצוע.
תמ"מ פי  על  כריה לשטחי פירוט מהווה התכנית ה.  השטח. 
למיתקנים ולשפ"פ. לדרכים, לכריה, שטחים ידי הגדרת על ,3/2
מפגעים מניעת ז. סביבתיים. ומפגעים מטרדים מניעת ו.

לביצוע. והתניות שלבים קביעת ח. בטיחותיים.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
בתאריך ,888 עמ' התש"ן, הפרסומים 3744, 03/12/1989 ובילקוט

.18/02/1990

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
וכל מעוניין רשאי ,04-6969712 טל' ,12900 ולבניה גולן, קצרין
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין

לקהל.

גולן מקומי תכנון מרחב

ג/14644  מס' מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
מגורים,  46 מגרשי הגדלת רה-תכנון, התכנית:  שם

רמות מושב
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

ג/14644. מס'

רמות; רח' רמות, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.13 חלקי חלקה: ,200000 גוש:

מגורים  מגרשי  46 של מחדש תכנון התכנית: מטרת
להקים  אפשרות  מתן דונם.  לכ–1  להגדילם כדי מאושרים,

מ–650 מ"ר.  הגדולים כפרי במגרשים לאירוח יחידות

השכונה של מחדש תכנון א. התכנית: הוראות  עיקרי
התכליות קרקע. ב. קביעת ייעוד שינוי ביישוב על ידי הדרומית
קביעת ד. בניה. הוראות קביעת ג. קרקע. ייעוד לכל המותרות
לפיתוח הנחיות קביעת ה. אדריכלי. ועיצוב בינוי הנחיות

הנדסיות. תשתיות

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,742 עמ' התשס"ו, ,5468 הפרסומים  ובילקוט  28/10/2005

.08/12/2005 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
וכל מעוניין רשאי ,04-6969712 טל' ,12900 ולבניה גולן, קצרין
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין

לקהל.

המרכזי הגליל מקומי תכנון מרחב

ג/15760 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
לשטח משטח חקלאי ייעוד התכנית: שינוי  שם

ירכא ב', מגורים
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי ג/15760, מס' מפורטת תכנית מופקדת  המרכזי הגליל

ג/7506. ג/3699, לתכניות

וחלקות: ירכא; גושים ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
.69 במלואה: חלקה ,18899 גוש: ;42 חלקי חלקה: ,18887 גוש:

לשטח חקלאי משטח ייעוד שינוי א. התכנית: מטרת
מגורים א2 +  לשטח חקלאי משטח ייעוד שינוי א2. ב. מגורים
המותרות התכליות קביעת ג. חדשה.  דרכים והתוויית שצ"פ
הנחיות קביעת ה. בניה. הוראות קביעת ד. קרקע. ייעוד לכל

אדריכלי. ועיצוב בינוי

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו  את הרואה  אחר תכנוני פרט  בכל או  בבנין

רשאי  100 לחוק, סעיף פי הזכאי לכך על התכנית, וכן כל ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
נצרת הממשלה, קרית  דרך  הצפון, מחוז  ולבניה  לתכנון
יומצא ההתנגדות  העתק  .04-6508555 טל' ,17511 עילית
עכו, המרכזי, הגליל ולבניה לתכנון המקומית הועדה  למשרדי

.04-9912621 טל'

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

העליון הגליל מקומי תכנון מרחב

ג/15265  מס' מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
היישוב  - הרחבת כרכום התכנית: שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
ג/15265, מס' מקומית מיתאר תכנית  מופקדת  העליון הגליל

ג/4984. לתכנית שינוי

כרכום; רח' כרכם, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,13571 גוש: .3 חלקה: חלקי  ,13570 גוש: וחלקות:  גושים 
.6  -  4 חלקות: חלקי ,13573 גוש: .6 ,4  -  3 חלקות:  חלקי
חלקות: חלקי ,13578 גוש: ;11 ,6 - 5 חלקות: חלקי ,13574 גוש:
;1 חלקי חלקה: ,13624 גוש: ;1 חלקי חלקה: ,13623 גוש: ;4 - 3 
;1 חלקי חלקה: ,13626 גוש: ;4  -  1 חלקות: חלקי ,13625  גוש:

.4 - 1 חלקות: חלקי ,13632 גוש:

שטחים והוספת הקיים, היישוב הגדלת א. התכנית: מטרת
אזורי במערך היישוב שילוב וספורט. ציבור למבני למגורים,

918 מתוך  דרך ארצית תוואי הסטת ב. תחבורה. מבחינת קשרי
מגורים, לייעודי חקלאית קרקע ייעוד שינוי ג. היישוב. תחום
אחד בכל  התכליות קביעת ד. ותעסוקה. ספורט ציבור, מבני 
וקביעת הגדרת ה. בהם. השימושים ועצמת מהייעודים

הביצוע. לשלבי הנחיות קביעת ו. סביבתיות. מגבלות

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על עצמו נפגע את הרואה אחר תכנוני בכל פרט או בבנין

100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה פרסומה של ממועד 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין
,17511 הממשלה, נצרת עילית קרית דרך  ולבניה מחוז הצפון,
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .04-6508555 טל'

.12100 פינה ראש העליון, הגליל ולבניה לתכנון המקומית



1783 26.2.2007 התשס"ז, באדר ח' ,5633 הפרסומים ילקוט

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

התחתון הגליל מקומי תכנון מרחב

גנ/15604  מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
כדורי אגטו אן מחלבת התכנית: שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי גנ/15604, מס' מפורטת תכנית מופקדת התחתון הגליל

ג/7921. ג/4886, לתכניות

גוש: 17041, כדורי; ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
.55 ,22 - 21 חלקות: חלקי

לתעשייה. המיועד מאושר מגרש הגדלת התכנית: מטרת

דרך ציבוריות, מחניות קרקע ייעוד שינוי א. התכנית: עיקרי
לדרך. ציבוריות ומחניות תעשייה  לאזור  פתוח ציבורי  ואזור
קביעת ג. קרקע. ייעוד בכל המותרות התכליות קביעת ב.
הנחיות קביעת ה. סביבתיות. הנחיות קביעת ד. בניה. הוראות

הנדסיות. תשתיות לפיתוח

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על עצמו נפגע את הרואה אחר תכנוני בכל פרט או בבנין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה פרסומה של ממועד 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין
,17511 הממשלה, נצרת עילית קרית דרך  ולבניה מחוז הצפון,
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .04-6508555 טל'

.04-6760818 טל' התחתון, הגליל ולבניה לתכנון המקומית

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

העמקים ומבוא יזרעאלים מקומיים תכנון מרחבי

ג/13390  מס' מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
יח"ד, 351 - מערבית מגורים שכונת התכנית:  שם

איכסאל
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומיות הועדות ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת העמקים ומבוא יזרעאלים

ג/6384. ג/7468, ג/11498, לתכניות שינוי ג/13390,

גושים אכסאל;  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
חלקות ,16905 גוש: .6 ,1 חלקות: חלקי ,16900 גוש: וחלקות:
,16917 גוש: .22 - 19 ,5 חלקות: חלקי ,16905 גוש: .4 - 3 במלואן:

.4 - 2 חלקות: חלקי

מסחר אזור הכולל שכונת מגורים הקמת התכנית: מטרת
לאיכסל. בכניסה ועסקים

חקלאית קרקע ייעוד  שינוי א. התכנית: הוראות  עיקרי
נמוכה, צפיפות מגורים אזור א', מגורים אזור מגורים, לקרקע
התוויית שצ"פ, ציבור, מסחר, מבנה עם משולב מגורים אזור
קרקע. ייעוד  לכל המותרות התכליות קביעת ב.  דרכים. 
בנינים. גובה  בניה, מרוחי צפיפות, בניה הוראות קביעת  ג.
השלבים קביעת ה. אדריכלי. ועיצוב בינוי הנחיות קביעת ד.

סביבתיות. הנחיות קביעת ו. לביצוע. וההנחיות

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו  את הרואה  אחר תכנוני פרט  בכל או  בבנין

רשאי  100 לחוק, סעיף פי הזכאי לכך על התכנית, וכן כל ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
למשרדי: יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511
,18120 עפולה יזרעאלים, ולבניה לתכנון המקומית  הועדה
מבוא ולבניה לתכנון המקומית הועדה ,04-6520038 טל'

.04-6468585 טל' ,17000 נצרת עילית ,5 העמקים, ציפורן

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

הגליל לב מקומי תכנון מרחב

ג/13515 מס' מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
קווי ושינוי 101 מס' דרך רוחב הקטנת התכנית: שם

בנין, במרכז סכנין
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

ג/9354. ג/9169, לתכניות שינוי ג/13515, מס'

גושים  סח'נין; ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים  
גוש: .109  -  108 ,97 ,93 חלקות: חלקי ,19281 גוש: וחלקות:

.97 חלקי חלקה: ,19317 גוש: .97 במלואה: חלקה ,19282

בנין ושינוי קו ,101 מספר דרך רוחב הקטנת התכנית: מטרת
מ'. ל–1 מ' מ–3 מזרחי

בתאריך  בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה
,967 עמ' התשס"ה, ,5355 הפרסומים  ובילקוט  01/05/2006

.30/12/2004 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
נצרת הממשלה, קריית  דרך הצפון, מחוז ולבניה   לתכנון
המקומית הועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511 עילית
מעוניין וכל ,04-6746740 טל' סח'נין, הגליל, לב ולבניה לתכנון
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

הגליל לב מקומי תכנון מרחב

ג/14699 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
בניה זכויות של נקודתית הגדלה התכנית: שם

עראבה קיים, למבנה ולגיטימציה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס'  מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 

ג/12907. ג/6761, ג/4014, לתכניות שינוי ג/14699,
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,19384 גוש: עראבה; ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.110 חלקה: חלקי

קומות, ומספר בניה אחוזי כל בסך שינוי א. התכנית: מטרת
הקומות, לכל בניה באחוזי שינוי ב. יאושר. הקיים שהבנין כך

קומות. לחמש קומות מארבע מותר קומות מספר והגדלת

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4564 עמ' התשס"ו, ,5563 הפרסומים  ובילקוט  17/03/2006

.09/08/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
נצרת הממשלה, קרית  דרך  הצפון, מחוז  ולבניה   לתכנון
המקומית הועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511 עילית
מעוניין וכל ,04-6746740 טל' סח'נין, הגליל, לב ולבניה לתכנון
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

גנ/15722  מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
- יפיע  דרך התכנית: שינוי תוואי שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי גנ/15722, מס' מפורטת תכנית מופקדת העמקים מבוא

ג/9607. לתכנית

,16877 גוש: יפיע; ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.14 חלקה: חלקי

לגיטימציה למתן דרך  בתוואי שינוי א.  התכנית: מטרת
ייעוד שינוי ג.  לדרך.  ממגורים  ייעוד שינוי  ב.  קיימת.  לבניה

קיימים. למבנים בניין קווי שינוי ד. למגורים. מדרך

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על עצמו נפגע את הרואה אחר תכנוני בכל פרט או בבנין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה פרסומה של ממועד 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המחוזית הועדה למשרדי  בעיתונים  הפרסומים בין
,17511 הממשלה, נצרת עילית קרית דרך  ולבניה מחוז הצפון,
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .04-6508555 טל'
נצרת ,5 רח' ציפורן העמקים, מבוא ולבניה המקומית לתכנון

.04-6468585 טל' ,17000 עילית

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

תכנית מיתאר הפקדת על הודעה ביטול  הודעה בדבר
תכנית מיתאר הפקדת בדבר מתוקנת מקומית והודעה

 12614 ג/ מס'  מקומית
ריינה מגורים, שכונת התכנית: שם

תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה על בזה נמסרת
בתאריך בעיתונים שפורסמה ג/12614, מס' מקומית  מיתאר
,3912 עמ' התשס"ג, ,5218 הפרסומים  ובילקוט  14/8/2003

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם וכי .26/08/2003 בתאריך
המחוזית הועדה  במשרדי מופקדת  התשכ"ה-1965, והבניה, 
לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי הצפון, מחוז ולבניה לתכנון
ג/12614, מספר מקומית מיתאר תכנית העמקים מבוא ולבניה

ג/6540. ג/5507, ג/6028, ג/6889, לתכניות שינוי

גושים  ריינה; ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
חלקות ,17511 גוש: .19 ,6 חלקות: חלקי ,17510 גוש: וחלקות:
,9 ,7 ,4 חלקות: חלקי ,17511 גוש: .45 ,37 - 36 ,8 ,6 - 5 במלואן:

.54 ,42 ,16 ,14 - 11 ,10

ואזור  645 יח"ד בת מגורים שכונת הקמת התכנית: מטרת
תעסוקה.

חקלאית קרקע  ייעוד שינוי  .1 התכנית: הוראות עיקרי
ומיתקנים עסוקה ומסחר, מלאכה מסחר, אזור למגורים, לקרקע
דרכים. מערכת התוויית .3 למגרשים. מנחה חלוקה .2 הנדסיים.
קביעת .5 קרקע. ייעוד לכל המותרות התכליות קביעת .4
קביעת .6 בניינים. גובה צפיפות, מרווחי בניה, בניה: הוראות
לביצוע. והנחיות שלבים קביעת .7 אדריכלי. ועיצוב  הנחיות

סביבתיות. הנחיות קביעת .8

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו  את הרואה  אחר תכנוני פרט  בכל או  בבנין

רשאי  100 לחוק, סעיף פי הזכאי לכך על התכנית, וכן כל ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
למשרדי יומצא התנגדות  העתק הצפון. מחוז ולבניה  לתכנון
,5 ציפורן רח' העמקים, מבוא ולבניה לתכנון המקומית הועדה

.04-6468585 טל' ,17000 עילית נצרת

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

ג/14862 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
שטחים ותוספת דרכים מערכת הסדרת התכנית: שם

ריינה לחניה,
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 

ג/6312. לתכנית שינוי ג/14862,

,17511 גוש: ריינה; ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.20 חלקה: חלקי

זכויות והגדרת גישה דרכי הסדרת התכנית: מטרת
מס' מפורטת לתכנית חלקי ושינוי בשצ"פ, בניה  והוראות

רינה.  - הצפון כוכב ג/6312 בשכונת

חשבון על גישה דרכי הוספת התכנית: הוראות עיקרי
משולבת לדרך רגל להולכי דרך שינוי ו–ש.צ.פ. למגורים שטח

רכב. כלי למעבר המותרת

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2309 עמ' התשס"ו, ,5507 הפרסומים  ובילקוט  03/03/2006

.19/03/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
עילית  נצרת קרית הממשלה, דרך מחוז הצפון, ולבניה לתכנון
לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
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,17000 עילית נצרת  ,5 ציפורן רח' העמקים,  מבוא   ולבניה
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,04-6468585 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

ג/15262 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
עילוט ציבור, רה-תכנון שצ"פ ומבנה התכנית: שם

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

ג/12324. לתכנית שינוי ג/15262,

,17483 גוש: עילוט; ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.26 - 25 ,23 - 22 ,6 חלקות: חלקי

ציבור. ושטחי דרכים הסדרת התכנית: מטרת

הסדרת ב. גישה. הסדרת דרכי התכנית: א. הוראות עיקרי
קביעת ד. קיימים. למבנים בניין בקווי שינוי ג. ציבור. שטחי

בניה. וזכויות הוראות

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1221 עמ' התשס"ו, ,5480 הפרסומים  ובילקוט  30/12/2005

.12/01/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
,17000 עילית נצרת  ,5 ציפורן רח' העמקים,  מבוא   ולבניה
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,04-6468585 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

גנ/15316 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
ישי רמת בניה, וזכויות בהוראות שינוי התכנית: שם

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

ג/6659. לתכנית שינוי גנ/15316,

,11184 גוש: ישי; ומקומם: רמת הכלולים בתכנית השטחים
.7 חלקה: חלקי

מרפסות קירוי לצורך אחוזי בניה הגדלת התכנית: מטרת
בניין. קו ושינוי

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3831 עמ' התשס"ו, ,5542 הפרסומים  ובילקוט  11/06/2006

.19/06/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
,17000 עילית נצרת  ,5 ציפורן רח' העמקים,  מבוא   ולבניה
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,04-6468585 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

גנ/15644 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
- יקנעם עילית  בניה וזכויות בהוראות שינוי התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס'  מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 

ג/4340. ,2/14/16 שינוי לתרש"צ גנ/15644,

עילית; גושים יקנעם ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
חלקה ,12090 גוש: .10 - 9 במלואן: חלקות ,11084 גוש: וחלקות:

.23 במלואה:

קו ושינוי ותכסית, בניה  אחוזי הגדלת  התכנית: מטרת
בנין.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4124 עמ' התשס"ו, ,5550 הפרסומים  ובילקוט  16/06/2006

.09/07/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
,17000 עילית נצרת  ,5 ציפורן רח' העמקים,  מבוא   ולבניה
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,04-6468585 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

גנ/15938  מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
איכסאל דרך מקומית, הזזת תוואי התכנית: שם

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

ג/12221. ג/7468, לתכניות שינוי גנ/15938,

,16902 גוש: אכסאל;  בתכנית ומקומם: השטחים הכלולים
.62 ,1 חלקות: חלקי ,16903 גוש: .4 - 1 חלקות: חלקי

משצ"פ. חלק וביטול דרכים בתוואי שינוי א. התכנית: מטרת
הקיים בתשריט. על פי קיימים, בניין למבנים שינוי קו ב.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3581 עמ' התשס"ו, ,5538 הפרסומים  ובילקוט  22/05/2006

.08/06/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
,17000 עילית נצרת  ,5 ציפורן רח' העמקים,  מבוא   ולבניה
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,04-6468585 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

הגליל מעלה מקומי תכנון מרחב

ג/14828  מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
נטועה ונופש, לתיירות ייעוד שינוי התכנית: שם

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

ג/4908. ג/5409, לתכניות שינוי ג/14828,

גושים  נטועה; ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
חלקי ,19716 גוש: .3 ,1 חלקות: חלקי ,19694 גוש: וחלקות:
,19729 גוש: .7 ,5 - 4 ,1 חלקות: חלקי ,19727 גוש: .5 ,1 חלקות:

.2 - 1 חלקות: חלקי

כפרית מלונית הקמת לאפשר .1 התכנית: מטרת
אזורית דרך של בנין בקו להקלה בקשה .2 נטועה. במושב

 7 מס'  שינוי לפי מהציר מ' ל–60  מהציר מ' מ–80 899  מס'
לתיירות לאזור חקלאית מקרקע קרקע ייעוד שינוי .3 .3 לתמ"א
לאזור פתוח  פרטי משטח ודרך פתוח ציבורי שטח ונופש, 
ייעוד. לכל  המותרת התכליות קביעת  .4 ונופש.  לתיירות 
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ארכיטקטוניות, הנחיות  קביעת .6 בניה. הוראות קביעת .5
ובסביבה. בנוסף והשתלבות עיצוב

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4449 עמ' התשס"ו, ,5559 הפרסומים  ובילקוט  30/06/2006

.25/07/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
,04-9979659 טל' מעלה הגליל, מעונה, מעלה הגליל, ד"נ ולבניה
שהמשרדים ובשעות בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין וכל

לקהל. פתוחים האמורים

חרמון תכנון מקומי מעלה מרחב

ג/13627 מס' מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
שמס מג'דל - קרטון מפעל התכנית: שם

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

ג/6192. לתכנית שינוי ג/13627, מס'

שמס. מג'דל ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים

לתעשיה החקלאי השטח ייעוד שינוי א. התכנית: מטרת
פירות). לקרטון מפעל (להקמת

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
בתאריך ,1603 עמ' ,5490 הפרסומים  ובילקוט  29/01/2006 

.05/02/2006

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
,04-6981677 טל' ,12439 מסעדה החרמון,  מעלה  ולבניה 
שהמשרדים ובשעות בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין וכל

לקהל. פתוחים האמורים

חרמון מעלה מקומי תכנון מרחב

ג/13720  מס' מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
למגורים חקלאי משטח ייעוד שינוי התכנית: שם

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

ג/9858. לתכנית שינוי ג/13720, מס'

שמס. מג'דל ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים

שירותי דרך ושטח השטח החקלאי שינוי מטרת התכנית:
א. מגורים לאזור

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3429 עמ' התשס"ו, ,5534 הפרסומים  ובילקוט  22/05/2006

.30/05/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
וכל ,04-6981677 טל'   12439 מסעדה החרמון,  מעלה ולבניה 
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

פתוחים לקהל.

חרמון מעלה מקומי תכנון מרחב

ג/13722  מס' מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
גבל אבו סמיח - תעשיה אזור התכנית: שם

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

ג/6192. ג/8468, לתכניות שינוי ג/13722, מס'

שמס. מג'דל ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים

לשטח חקלאי משטח שינוי ייעוד קרקע א. התכנית: מטרת
התעשיה לאזור הרחבה ומלאכה, מזיקה לא זעירה תעשיה
בשטח בניה היתרי מתן עבור הוראות קביעת ב. הקיים.

התכנית.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2577 עמ' התשס"ה, ,5395 הפרסומים  ובילקוט  25/03/2005

.03/05/2005 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
וכל ,04-6981677 טל' ,12439 מסעדה החרמון,  מעלה ולבניה 
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

פתוחים לקהל.

חרמון תכנון מקומי מעלה מרחב

ג/15410 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה

מסעדה תעשיה, באזור כביש תוואי שינוי התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 

ג/5867. לתכנית שינוי ג/15410,

מסעדה. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים

71 באזור  מס' פנימי חלק מכביש א. ביטול התכנית: מטרות
הכבישים מערכת סימון מפעל קיים; ב. הרחבת לצורך תעשייה

העתידית.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3161 עמ' התשס"ו, ,5526 הפרסומים  ובילקוט  14/04/2006

.10/05/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
וכל ,04-6981677 טל' ,12439 מסעדה החרמון,  מעלה ולבניה 
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

פתוחים לקהל.

חרמון מעלה מקומי תכנון מרחב

ג/15415  מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
בוקעאתא שינוי ייעוד משצ"פ לחקלאי, התכנית: שם

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

ג/11672. לתכנית שינוי ג/15415,

בוקעאתה. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
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לאזור הציבורי הפתוח השטח ייעוד התכנית: שינוי מטרת
חקלאי אזור  ויצירת לקדמותו,  הקרקע ייעוד  החזרת חקלאי, 
ולמנוע ארצית, לדרך הבנויים השטחים בין כחיץ שיתפקד

התכנית. הקרקע ליוזם בעל משפטיות בין תביעות

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3430 עמ' התשס"ו, ,5534 הפרסומים  ובילקוט  14/05/2006

.30/05/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
וכל ,04-6981677 טל' ,12439 מסעדה החרמון,  מעלה ולבניה 
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

פתוחים לקהל.

חרמון מעלה מקומי תכנון מרחב

גנ/15469  מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
מסעדה למגורים, ייעוד משטח ציבורי שינוי התכנית: שם

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

ג/12239. ג/5867, לתכניות שינוי גנ/15469,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מסעדה.

ציבורי משטח מבני קרקע ייעוד שינוי התכנית: א. מטרת
בניה. למתן היתרי הוראות קביעת מגורים. ב. לשטח

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,242 עמ' התשס"ז, ,5588 הפרסומים  ובילקוט  12/05/2006

.16/10/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
וכל ,04-6981677 טל' ,12439 מסעדה החרמון,  מעלה ולבניה 
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

פתוחים לקהל.

נפתלי תכנון מקומי מעלה מרחב

ג/13779  מס' מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
לשצ"פ חקלאי שינוי ייעוד משטח התכנית:  שם

- יפה נוף  בשכונה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

ג/12723. ג/825, ג/4358, לתכניות שינוי ג/13779, מס'

מעלות-תרשיחא; ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.19112 בחלקיות: גוש .16 - 14 חלקות: חלקי ,18390 גוש:

ציבורי חקלאי לשטח משטח ייעוד שינוי התכנית: א. מטרת
ומתן הוראות בניה קביעת ב. עירוני. פארק לצורך הקמת פתוח

ותשתיות. לפיתוח הנחיות

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3970 עמ' התשס"ו, ,5546 הפרסומים  ובילקוט  16/06/2006

.28/06/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511

מעלות-תרשיחא, ,1 האורנים רח' נפתלי, מעלה  ולבניה
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,04-9978030 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

נפתלי תכנון מקומי מעלה מרחב

ג/15071  מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
לאזור מלונאות משטח ייעוד שינוי התכנית:  שם

ג'אן בית מגורים,
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 

ג/685. ג/5446, לתכניות שינוי ג/15071,

גושים ג'אן;  בית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
חלקי ,19503 גוש: .41 ,35 חלקות: חלקי ,19501 גוש: וחלקות:

.57 ,48 - 46 חלקות:

א, מגורים לאזור ממלונאות שינוי א. התכנית: מטרת
א'. מגורים לאזור בניה הוראות  קביעת  ב. דרך.  והתוויית
דרך. והתוויית א'  מגורים לאזור ממלונאות ייעוד  שינוי  ג.
קביעת ה. קרקע. ייעוד לכל המותרים התכליות קביעת ד.

אדריכלי. ועיצוב בינוי הנחיות קביעת ו. בניה. הוראות

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3430 עמ' התשס"ו, ,5534 הפרסומים  ובילקוט  22/05/2006

.30/05/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
מעלות-תרשיחא, ,1 האורנים רח' נפתלי, מעלה  ולבניה
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,04-9978030 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

נפתלי תכנון מקומי מעלה מרחב

ג/15434  מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
מעלות-תרשיחא צפון, קורן בינוי שינוי התכנית: שם

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

ג/12193. ג/9706, ג/11218, ג/במ/62, לתכניות שינוי ג/15434,

מעלות-תרשיחא; ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,24  -  23 ,19  -  16 חלקות: חלקי ,18378 גוש: וחלקות:  גושים 
חלקה ,18382 גוש: .7  -  5 ,1 חלקות: חלקי ,18380 גוש: .29 

.42 ,39 - 38 ,36 חלקות: חלקי ,43 במלואה:

 112 בת מגורים לשכונת מפורט תכנון א. התכנית: מטרת
דו–קומתיים  במבנים ב. 12 יח"ד ב–2 אזורים. המחולקת יח"ד,
 7 עד  מדורגים במבנים 100 יח"ד ג. דו–משפחתיים. במגרשים
המסחר מגדיר ד. רח' ספיר. מסחרית במפלס חזית קומות, עם
כיכר בכך ויוצר שכונתי, מרכז תשמש אשר הכיכר גבולות
הקמת תחנת ה. ספיר. ברח' הקיים הספר בית מתחם פעילה מול
תנועה הסדרת מערכת שכונתי. ז. בית כנסת ו. הקמת אש. כיבוי

אדריכלי. עיצוב והנחיות בניה הוראות קביעת ח. חדשה.

לבניה ממגרש ייעוד  שינוי א. התכנית הוראות  עיקרי
רגל, להולכי מעבר מסחרית, חזית עם ג' מגורים לאזור ציבורית
לכביש. רגל הולכי ממעבר שינוי ב. חניה. משולב ושצ"פ שצ"פ
ומגרש לשצ"פ א' מגורים מאזור שינוי ד. תנועתיים. שינויים ג.
לאזור ממגרש בנין ציבורי שינוי ה. ציבורית (בית כנסת). לבניה
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ציבורי לצורך בנין למגרש ממסחר שינוי ו. ושצ"פ. מגורים א'
שינוי ח. .1 מספר כביש הרחבת ז. אש.  כיבוי תחנת הקמת
משטח ייעוד י. שינוי לכביש. משצ"פ ט. שינוי לכביש. ממגורים

תנועה. כיכר יצירת לצורך לדרך, ציבור ובנייני פתוח ציבורי

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2409 עמ' התשס"ו, ,5511 הפרסומים  ובילקוט  10/03/2006

.27/03/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
מעלות-תרשיחא, ,1 האורנים רח' נפתלי, מעלה  ולבניה
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,04-9978030 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

גדז             הרצל
המחוזית הועדה ראש יושב                
           לתכנון ולבניה מחוז הצפון

הדרום מחוז
שבע באר מקומי תכנון מרחב

מס' 101/107/03/5 בדבר הפקדת תכנית מפורטת   הודעה
,39/1 המערבי הכותל רח' א', שכונה התכנית:  שם

39/4 ,39/3 ,39/2
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה
שינוי ,101/107/03/5 מס' מפורטת תכנית מופקדת שבע באר

.8/107/03/5 ,27/107/03/5 לתכניות

א', שכ' שבע, באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
גבולות התכנית: ;39/4 ,39/3 ,39/2 ,39/1 המערבי הכותל רח'

חלקות  38024 בהסדר, גוש: רצוף;  בקו כחול כמסומן בתשריט
(חלק). 91 ,17 ארעיות

(עיקרי המרביים  בניה היקפי הגדלת  .1 התכנית: מטרת
שירות שטחי הגדלת .2 ו–39/2. 39/1 מס' בדירות שירות), +
שונים בנין קווי קביעת .3 ו–39/4. 39/3 מס' בדירות המרביים
לענין המחייב הבינוי נספח צירוף .4 מ'.   0.0 בנין קו  לרבות 
היתר למתן תנאים קביעת .5 והמחסנים. התוספות של מיקומם

בניה.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים  שהמשרדים
ידי על עצמו נפגע את הרואה אחר תכנוני בכל פרט או בבנין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה פרסומה של ממועד 60 ימים בתוך התנגדות
ביןהפרסומיםבעיתונים, למשרדיהועדה המחוזיתלתכנוןולבניה
.08-6263791 טל' ,84100 שבע באר ,4 התקוה רח' הדרום,  מחוז
לתכנון המקומית הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
08- טל' שבע, באר ,2 בגין מנחם רח'  שבע, באר  ולבניה

.6463807

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

שבע באר מקומי תכנון מרחב

46/206/03/5 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
מנחם  נווה 46 - שכונת ,44 אמנו לאה רחוב התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה
שינוי ,46/206/03/5 מס' מפורטת תכנית מופקדת שבע באר

5/במ/75. 5/במ/4/75, לתכניות

נווה שכו' שבע, באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בתשריט כמסומן התכנית: גבולות ;46 ,44 מנחם, רח' לאה אמנו
.62 מחלקה  וחלק  37 ,36 חלקות ,38168 גוש: רצוף; כחול בקו

.100215/1 גוש:

מ"ר  מ–6.0  מחסן שטח הגדלת א. התכנית:  מטרת
צדדית בחזית לבית צמוד המחסן בניית .B186 במגרש ל–10.0 מ"ר
הסטנדרטית. התכנית לפי אחורית בחזית נפרד מחסן  במקום
פטיו, סגירת ידי על ,B186–ו A186 בניה במגרשים תוספת  ב.
בחזיתות א' קומה עם קו ויישור קרקע בקומת חלל מילוי
העמדת שינוי ג. סטנדרטי. בינוי של שינוי המהווה צדדיות,
קו הקטנת ה. תכסית. הגדלת ד. .A186 במגרש סטנדרטי מחסן
קו של נקודתית הקטנה ו. לבניה קיימת.  בהתאם אחורי בניין
צדדי בניין קו קביעת ז. .B186 במגרש מצללה עבור קדמי בניין

מחסנים.  0.0 עבור

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בבנין בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
התכנית, ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או

התנגדות  להגיש רשאי 100 לחוק, סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן
בין  המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד ימים  60 בתוך
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים
.08-6263791 טל' ,84100 שבע באר ,4 התקוה רח' הדרום,  מחוז
לתכנון המקומית הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
08- טל' שבע, באר ,2 בגין מנחם רח'  שבע, באר  ולבניה

.6463807

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות  בהתאם לסעיף 103(א)
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

שבע באר מקומי תכנון מרחב

23/211/03/5 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
A411 ו–B416 ברח' רוט אגון - מגרשים התכנית:  שם

בקע נחל שכונת
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה
שינוי ,23/211/03/5 מס' מפורטת תכנית מופקדת שבע באר

5/במ/63. 5/במ/4/63, לתכניות

שבע,  באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים   
כמסומן בתשריט התכנית: גבולות אגון; רוט רח' נחל בקע, שכ'
,38317 גוש: .32 ,31 במלואן: חלקות ,38314 גוש: רצוף; כחול בקו

.46 חלקי חלקה: ,38 ,37 במלואן: חלקות

במגרשים מרביים בניה היקפי הגדלת .1 התכנית: מטרת
עיקריות  למטרות א'  מגורים לאזור  המיועדים  B416 ,A411 
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.2 .B416 במגרש ל–162 מ''ר ,A411 במגרש ל–142 מ"ר מ"ר מ–130
מ–21  B416 במגרש שירות למטרות מרביים בניה היקפי הגדלת
- A 411 במגרש למצללה: בנין קווי קביעת ל–24 מ''ר. 3.  מ"ר
בינוי בנספח שינויים B416 - 1.0 קדמי. 4. מ' צדדי, במגרש 0.0

.B416 ,A411 למגרשים

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו  את הרואה  אחר תכנוני פרט  בכל או  בבנין
רשאי  100 לחוק, סעיף פי הזכאי לכך על התכנית, וכן כל ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .08-6263791 טל'
באר שבע, ,2 בגין מנחם שבע, רח' באר לתכנון ולבניה המקומית

.08-6463807 טל'

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

באר שבע מקומי מרחב תכנון

מס' מפורטת תכנית דחיית בדבר הודעה
57/117/03/5

משעל רח' בניה, בזכויות שינוי התכנית:  שם
שכ' י"א דוד פנקס,

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית דחיית בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 
בעיתונים פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה ,57/117/03/5
עמ' התשנ"ו, ,4440 הפרסומים  ובילקוט  06/07/1997 בתאריך

.08/09/1996 בתאריך ,4690

י"א שכ' שבע. באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
 38105 גוש: ;126 מגרש ;21/2 ,21/1 פנקס דוד  משעול רח'  -

(בהסדר).

למגרש  בניה ומגבלות בהנחיות  שינוי  התכנית: מטרת   
.126 מס'

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה  לתכנון 
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,08-6263791 טל'
וכל ,08-6463807 טל' שבע, באר ,2 בגין מנחם רח' שבע, באר
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

שבע באר מקומי תכנון מרחב

20/207/03/5 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
שטיינברג - - רחוב בניה בזכויות שינוי התכנית: שם

שבע באר - ו' שכונה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
5/במ/3/73, 5/במ/73, לתכניות שינוי ,20/207/03/5  מס'

.7/207/03/5

רח'  שבע, באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
כמסומן שטיינברג רח' החדשה, ו' שכ' יהודה, שטיינברג

,73 - 72 במלואן: חלקות ,38133 גוש: רצוף; כחול בקו בתשריט
.198 ,14 - 13 חלקות: חלקי ,83 - 82

במגרשים בניה מרביים היקפי א. הגדלת התכנית: מטרת
(חד–משפחתיים  א' מגורים לאזור המיועדים  B50 ,A39 מס'
(A39 מס'  (למגרש  מ"ר  ל–223  מ"ר מ–176 משותף)  קיר  עם 
למטרות .1 מתוכם: .(B50 'למגרש מס) ל–243 מ"ר מ"ר ומ–158
מ"ר  ומ–135  A39 במגרש  מ"ר ל–200  מ"ר מ–153  עיקריות:
שינוי).  ללא ) 23 מ"ר שירות: למטרות .2 .B50 במגרש  ל–220 מ"ר
בגבולות למצללות  בנין קווי  קביעת ג. הבנין.  בקווי שינוי  ב.

המגרשים.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3834 עמ' התשס"ו, ,5542 הפרסומים  ובילקוט  21/09/2006

.19/06/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה  לתכנון 
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,08-6263791 טל'
וכל ,08-6463807 טל' שבע, באר ,2 בגין מנחם רח' שבע, באר
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

רמת נגב מקומי  מרחב תכנון

308/03/20 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 27 פק התכנית: יער משאבים שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה
לתכניות שינוי ,308/03/20 מס' מפורטת תכנית מופקדת נגב רמת

תמא/22. להוראות 10 לפי סעיף ,183/03/20 ,101/02/20

משאבים  יער  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים   
מרכזי: נ.צ. .22 בתמ"א   4316 בתחום   27 פק היער  במתחם

רצוף;  כחול התכנית: כמסומן בתשריט בקו 1765/5455; גבולות
.8 חלקי חלקה: ,39012 גוש:

בתחום   27 פק יער מתחם פירוט א. התכנית: מטרות
היער תחום עדכון/התאמה/הגדלת ב. תמ"א/22. פי על 4316

ומאושר.  קיים תכנוני ומצב בפועל למצב ביחס  בתמ"א/22 
ובתחום קיימת לדרך בהמשך ליער גישה דרך של התוויה ג.
אתרים וקביעת הגדרה ד. .222 מס' דרך של לתכנון הרצועה
בתכנית קיימת לדרך חיבור לרבות ודרכים, שבילים קהל,  קולטי
הטבע משאבי שימור ו. ליערות. שטחים ייעוד ה. .183/03/20

והנוף.

מתחם של  מדויקת קביעה א. התכנית: הוראות עיקרי 
היער. בשטח המותרות התכליות ופירוט קביעת ב. היער.
ודרכים. שבילים  מערכת  התוויית בדבר הוראות  קביעת  ג.
קביעת ה. ומצפורים. חניונים ביקור לאתרי מיקום קביעת ד.
קביעת ו.  לפיתוח. המיועדים לשטחים  בניה וזכויות הוראות 

התכנית. לביצוע קביעת תנאים ועיצוב. ז. בינוי הנחיות

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו  את הרואה אחר תכנוני  פרט בכל או  בבנין 

רשאי  100 לחוק, סעיף פי על לכך כל הזכאי וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה  לתכנון 
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הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .08-6263791 טל'
.08-6564129 טל' נגב, רמת ולבניה לתכנון המקומית

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

שמעונים מקומי תכנון מרחב

מס' בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית הודעה
58/305/02/7

בשטח מקורות של להבים שאיבה מיתקן התכנית: שם
2 ציקלג קידוח

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה
,58/305/02/7 מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת שמעונים

.305/02/7 לתכנית שינוי

בני  אזורית מועצה ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
להב, לקיבוץ  דביר קיבוץ בין  ,325 מס' לדרך בצמוד  שמעון,

185.100 על 589.750. מרכזי: בנ"צ

רצוף; כחול  בקו בתשריט כמסומן התכנית:  גבולות 
חלקות: חלקי  ,100249 גוש: .2 חלקות: חלקי ,100223/1  גוש:

.2 ,1

פי על ויער קרקע חקלאית ייעוד שינוי .1 התכנית: מטרת
 325 מס' דרך של הבניין קו שינוי 22 למיתקן הנדסי. 2. תמ"א
הגדרת אזור לחניה. בלבד. 3. המיתקן באזור ל–40 מ' מ' מ–80
זאת כל מגרשים. וחלוקת איחוד בניה, ומגבלות זכויות מתן .4

הנדסי. מיתקן להקמת תכנונית מסגרת ליצור כדי

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו  את הרואה  אחר תכנוני פרט  בכל או  בבנין
רשאי  100 לחוק, סעיף פי הזכאי לכך על התכנית, וכן כל ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה  לתכנון 
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .08-6263791 טל'

.08-6899696 טל' שמעונים, ולבניה לתכנון המקומית

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר

שמעונים מקומי תכנון מרחב

2/381/03/7 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
- מגרש 29 שכונה 15 ציבור בנייני אזור התכנית:  שם

שבע  - תל
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 

.381/03/7 שינוי לתכנית ,2/381/03/7

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

;15 שכ' שבע, תל ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
חלקי ,30 מס' שומה גוש .2 חלקה חלקי ,52 מס' שומה גוש
רצוף. כחול בקו בתשריט כמסומן התכנית: גבולות ;1  חלקה

לתכנית 381/03/7. 29 בהתאם מגרש:

שטח להקמת  תכנונית מסגרת  יצירת  התכנית:  מטרת 
זכויות וקביעת הקרקע בייעודי שינויים ידי על ציבור לבניני

בניה. ומגבלות

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2256 עמ' התשס"ד, ,5280 הפרסומים  ובילקוט  12/03/2004

.09/03/2004 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה  לתכנון 
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,08-6263791 טל'
לעיין רשאי מעוניין וכל ,08-6899696 טל' שדרות,  שמעונים,

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

דוד (דודו) כהן  
המחוזית הועדה ראש יושב  
הדרום מחוז ולבניה לתכנון

מוות הצהרות חוק לפי הודעה

גן ברמת משפחה לעניני המשפט בבית

100030/07 ת"ע

התשל"ח-1978, מוות, הצהרות חוק בענין:

ת"ז גינסברג, שמואל  הנעדר של מותו הצהרת  ובענין:
,003573615

הגפן מרח' ,030241038 ת"ז גינסברג, רבקה והמבקשים:
עין ממושב ,025726191 ת"ז גינסברג, יובל ד"ר יהודה; אבן ,5
,11 מרח' העליה השניה ,031384977 ת"ז גינסברג, שירה אילה;
ספיר יוסף מרח' ,021763891 ת"ז גינסברג, יעל חיפה; גלים, בת
מנור ו/או ו/או עמית בן–צור בעז עו"ד ע"י ב"כ פתח תקוה; ,9
ו/או דור רז בן ו/או פרידמן ניר ו/או הלוי ו/או חגי שמש קרן
,03-6071818 טל' ,67442 אביב תל ,13 מוזס נח מרח' לייפר, ענבל

.03-6071817 פקס'

הודעה

לעניני המשפט בית  אל פנו המבקשים כי  ידוע להווי
שמואל של מותו על  להצהיר בבקשה גן,  ברמת משפחה

גינסברג.

המבקשים: הצהרת לפי גינסברג, שמואל הנעדר של תיאורו וזה

ישראל. ,28.2.1947 לידתו: ביום ומקום תאריך לידתו

יהודה. אבן ,5 הגפן רח' הרגיל והידוע האחרון: מגוריו מקום

אזרחותו: ישראלית.

שקדמו  השנים  ב–10  כללית; חולים  בקופת עבד התעסקותו: 
תל–אביב-יפו במחוז ראשי כרנטגנאי  שימש להיעדרותו

בתל אביב. היה מרפאת זמנהוף ומקום עבודתו

בחיים עדיין  שהנספה  נראה  שבו האחרון  הידוע  התאריך 
הרכבת, בתחנת  ,22.3.2005 ביום אז: נמצא שבו והמקום

יהושע. בית

רבקה (1 ביותר: הקרובים משפחתו בני של והכתובות השמות
יהודה; אבן ,5 הגפן מרח' ,030241038 ת"ז אשתו, גינסברג,
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אילה; עין ממושב ,025726191 ת"ז בנו, גינסברג, יובל ד"ר (2
מרח' העליה השניה ,031384977 ת"ז בתו, גינסברג, שירה (3
,021763891 ת"ז בתו, גינסברג, יעל (4 חיפה; גלים, בת ,11

פתח תקוה. ,9 ספיר יוסף מרח'

בזה מתבקש הנ"ל, הנעדר על  ידיעות לו שיש מי כל
לכל נציגות או גן ברמת משפחה לעניני המשפט להמציאן לבית
ובין בכתב בין ישראל, מדינת של קונסולרית או דיפלומטית
המוות להצהרת להתנגד הרוצה מעוניין, אדם וכל פה, בעל
כוחו, בא  ידי על ואם בעצמו אם המשפט, בית לפני יתייצב 
יפורטו שבה הצהרה בשבועה ימסור התנגדותו, או את וינמק
או דיפלומטי נציג לפני  הודעה ימסור או  ההתנגדות, טעמי
ההתנגדות, טעמי את יפרט שבה ישראל, מדינת של קונסולרי

בעיניו. כטוב בית המשפט החלטה ייתן כן לא שאם

המשפט בית מזכירת ארבילי, שרית

בית המשפט ידי על חברות בקשות לפירוק

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1563/06 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח החברות פקודת בענין

ח"פ בע"מ), (סלפי CeIIPay LTD חברת פירוק  ובענין
,51-252052-9

ב"כ  GEMINI ISRAEL III LP ואחרות, ע"י והמבקשות:
גן רמת ,14 סילבר הלל אבא רח' עוז, מבית אבירם, יצחק עו"ד

.03-7522095 פקס' ,03-6110505 טל' ,52506

לבית  בקשה 23.5.2006 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

22.3.2007 בשעה 8.30.

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי או להתנגד לכך, הבקשה בענין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו על הודעה למבקשות שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשות, למסור יש ההודעה את
 13.30 לא יאוחר משעה הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיהן

.15.3.2007 ביום

תמורת למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשות, או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד אבירם, יצחק  
כוח המבקשות בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1711/06 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח החברות פקודת בענין

ח"פ בע"מ, מסעדות ניהול מה יהי חברת פירוק  ובענין
,51-301025-6

304224926 ואחרים,  ת"ז מריאנה פולטקובסקי, והמבקשים:
ו/או דורון אבי ו/או רוגל גלעד ו/או עמי בן שחר עו"ד ב"כ ע"י
מבית גולן, נטע ו/או רוזנטל שלי ו/או רובוביץ-ברכש אסנת

פקס' ,03-7521445 טל' ,52521 גן רמת ,4 בצלאל רח' אורנים,
.03-7521252

לבית  בקשה 21.6.2006 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

19.3.2007 בשעה 8.30.

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי או להתנגד לכך, הבקשה בענין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקשים, למסור יש ההודעה את
.12.3.2007 יאוחר מיום לא הנ"ל המען לפי שתגיע לידיהם

תמורת למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד שחר בן עמי,  
כוח המבקשים בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

2218/06 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח החברות פקודת בענין

ח"פ בע"מ, (1989) ישראל סנטר אופיס  חברת פירוק  ובענין
,51-143698-2

,6 מינץ מרח' ,51158343 ת"ז מטלון, דניאל והמבקש:
פתח מדרך וכנר, זהר ו/או שפט  דן  עו"ד ב"כ ע"י אביב, תל
פקס' ,03-6083501 טל' ,64921 תל אביב קרדן, בית  ,154  תקוה

.03-6083503

לבית  בקשה 5.11.2006 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

16.4.2007 בשעה 8.30.

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי או להתנגד לכך, הבקשה בענין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
ביום   8.30 משעה יאוחר  לא  הנ"ל המען לפי לידיו  שתגיע 

.15.4.2007

תמורת המבקש, ימסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד וכנר, זהר  
המבקש כוח בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

2292/06 אזרחי תיק

החברות ופקודת התש"ם-1980, העמותות, חוק בענין
התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח

והמגזר הנוער הנשי, הספורט לקידום העמותה, פירוק ובענין
ניר עו"ד  ב"כ ע"י  ,58-035319-1 ע"ר אביב, תל בהפועל הערבי

אביב. תל ,15 שטריקר מרח' ליסטר,
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ע"י  ואחרים,  041245192 ת"ז קוסטיקה, יוטב והמבקשים:
,23 בגין מנחם מדרך כהן, ניב ו/או פורת בן יואב עו"ד  ב"כ

.03-5669001 פקס' ,03-5669002 טל' ,66184 אביב תל

בקשה  הוגשה  30.11.2006 ביום כי  הודעה, בזה נמסרת 
הנזכרת העמותה לפרק את אביב המחוזי בתל המשפט לבית
היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי לעיל,

11.4.2007 בשעה 8.30. ביום בדין

לתמוך הרוצה של העמותה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי או להתנגד לכך, הבקשה בענין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשים, למסור יש ההודעה את
 12.00 לא יאוחר משעה הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיהם

.4.4.2007 ביום

תמורת למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד ניב כהן,                     יואב בן פורת, עו"ד    

                                   באי כוח המבקשים

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1068/07 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח החברות פקודת בענין

,51-217813-8 ח"פ בע"מ, ש.ש שמש חשמל חברת פירוק ובענין

עו"ד  ב"כ ע"י החברה, מעובדי ו–24  לוי שי והמבקשים: 
מטלון, ינאי, קרית פארק ,49 הסיבים מרח' קאעוד, אבו כאמל
טל' ,49170 פתח תקוה ,7606 ת"ד מען למכתבים: תקוה; פתח

.03-9217110 פקס' ,03-9224648

לבית  בקשה 18.1.2007 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

29.3.2007 בשעה 8.30.

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי או להתנגד לכך, הבקשה בענין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשים, למסור יש ההודעה את
 12.00 לא יאוחר משעה הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיהם

.21.3.2007 ביום

תמורת למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד קאעוד, אבו כאמל  
כוח המבקשים בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1074/07 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח החברות פקודת בענין

ח"פ בע"מ, (נתניה) ברק  בני סופר חברת  פירוק  ובענין
,51-355760-3

עו"ד ב"כ ע"י  ואחרים, טרמביצקי לודמילה והמבקשים: 
.67892 אביב תל ,11 מדרך השלום כהן, בנימין בני

לבית  בקשה 18.1.2007 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

28.3.2007 בשעה 8.30.

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי או להתנגד לכך, הבקשה בענין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשים, למסור יש ההודעה את
 18.00 לא יאוחר משעה הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיהם

.19.3.2007 ביום

תמורת למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד כהן, בני בנימין  
כוח המבקשים בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1136/07 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח החברות פקודת בענין

יוחנן מרח' בע"מ, (1991) תעשיות בליקי חברת פירוק ובענין
ים, בת ,11 הסנדלר

אברהם עו"ד ב"כ ע"י  החברה, עובדי  והמבקשים:
טל' ,52521 גן רמת ,7 בגין מנחם  מרח' הזמני, המפרק  קורן, 

.03-6121122 פקס' ,03-6120111

לבית  בקשה 5.2.2007 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

18.4.2007 בשעה 8.30.

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי או להתנגד לכך, הבקשה בענין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשים, למסור יש ההודעה את
מיום יאוחר  לא  הנ"ל המען לפי לידיהם שתגיע  באופן 

.11.4.2007

תמורת למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד קורן, אברהם  
הזמני המפרק

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1144/07 אזרחי תיק

החברות ופקודת התש"ם-1980, העמותות, חוק בענין
התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח

ע"ר ברק, בבני האולפנא בנות ידידי העמותה פירוק ובענין
,58-029946-9
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מרח' מירית כנרי, עו"ד ב"כ ע"י רשם העמותות, והמבקש:
.91340 ירושלים ,34071 ת"ד התאומים, בית ,15 נשרים כנפי

לבית  בקשה 6.2.2007 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
לעיל, הנזכרת העמותה את לפרק אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי

25.4.2007 בשעה 8.30.

לתמוך הרוצה של העמותה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי או להתנגד לכך, הבקשה בענין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
עבודה ימי משבעה יאוחר לא הנ"ל  המען לפי לידיו שתגיע

.12.00 השעה עד בבקשה הדיון מועד לפני

תמורת המבקש, ימסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד כנרי, מירית  
המבקש כוח באת

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1145/07 אזרחי תיק

החברות ופקודת התש"ם-1980, העמותות, חוק בענין
התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח

ע"ר ים, בבת נוער לטיפוח מועדון העמותה פירוק  ובענין
,58-039476-5

מרח' מירית כנרי, עו"ד ב"כ ע"י רשם העמותות, והמבקש:
.91340 ירושלים ,34071 ת"ד התאומים, בית ,15 נשרים כנפי

לבית  בקשה 6.2.2007 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
לעיל, הנזכרת העמותה את לפרק אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי

25.4.2007 בשעה 8.30.

לתמוך הרוצה של העמותה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי או להתנגד לכך, הבקשה בענין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
עבודה ימי משבעה יאוחר לא הנ"ל  המען לפי לידיו שתגיע

.12.00 השעה עד בבקשה הדיון מועד לפני

תמורת המבקש, ימסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד כנרי, מירית  
המבקש כוח באת

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1146/07 אזרחי תיק

החברות ופקודת התש"ם-1980, העמותות, חוק בענין
התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח

ע"ר תקוה, פתח - ציון שערי העמותה פירוק  ובענין
,58-020293-5

מרח'  כנרי, מירית עו"ד ב"כ ע"י העמותות, רשם והמבקש:
.91340 ירושלים ,34071 ת"ד התאומים, בית ,15 נשרים כנפי

לבית  בקשה 6.2.2007 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
לעיל, הנזכרת העמותה את לפרק אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי

25.4.2007 בשעה 8.30.

לתמוך הרוצה של העמותה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי או להתנגד לכך, הבקשה בענין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
עבודה ימי משבעה יאוחר לא הנ"ל  המען לפי לידיו שתגיע

.12.00 השעה עד בבקשה הדיון מועד לפני

תמורת המבקש, ימסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד כנרי, מירית  
המבקש כוח באת

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1149/07 אזרחי תיק

החברות ופקודת התש"ם-1980, העמותות, חוק בענין
התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח

,58-027464-5 ע"ר ספר, קרית - ציון בני העמותה פירוק ובענין

מרח' מירית כנרי, עו"ד ב"כ ע"י רשם העמותות, והמבקש:
.91340 ירושלים ,34071 ת"ד התאומים, בית ,15 נשרים כנפי

לבית  בקשה 6.2.2007 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
לעיל, הנזכרת העמותה את לפרק אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי

25.4.2007 בשעה 8.30.

לתמוך הרוצה של העמותה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי או להתנגד לכך, הבקשה בענין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
עבודה ימי משבעה יאוחר לא הנ"ל  המען לפי לידיו שתגיע

.12.00 השעה עד בבקשה הדיון מועד לפני

תמורת המבקש, ימסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד כנרי, מירית  
המבקש כוח באת

שבע בבאר המחוזי המשפט בבית

9461/06 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח החברות פקודת בענין

ח"פ בע"מ, מזון שרותי 2002 מודל א. חברת פירוק  ובענין
,51-333456-5

שושני, ב"כ עו"ד יהודית לימור כהן, באמצעות והמבקשת:
פקס' ,03-9042451 טל' ,49540 תקוה פתח 15א, ההסתדרות מרח'

.03-7602657
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לבית  בקשה 21.9.2006 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
לעיל, הנזכרת החברה את לפרק שבע בבאר המחוזי המשפט
ביום בדין היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי

20.3.2007 בשעה 11.00.

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי או להתנגד לכך, הבקשה בענין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו על הודעה למבקשת שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשת, למסור יש ההודעה את
ימי משבעה יאוחר לא הנ"ל המען לפי לידיה שתגיע באופן

.12.00 עד השעה בבקשה הדיון מועד עבודה לפני

תמורת המבקשת, תמסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד שושני, יהודית  
המבקשת כוח באת

שבע בבאר המחוזי המשפט בבית

9492/06 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח החברות פקודת בענין

ח"פ בע"מ, והנדסה בניה גל רוני חברת פירוק  ובענין
,51-233439-5

דורון עו"ד ב"כ ע"י בע"מ, החייל אוצר בנק (1 והמבקשים:
ושות' גל, ברוך, פורת סטריקובסקי, סטריקובסקי, ממשרד עו"ד
ע"י בע"מ, וסיד אבן תעשית (2 אביב; תל ,63 רוטשילד משד'
רח' טישמן-פריצקי-לוין, עו"ד ממשרד טישמן, דורון עו"ד ב"כ

.61205 אביב תל ,20609 ת"ד ,10 הארבעה

בקשה  הוגשה  15.10.2006 ביום כי  הודעה, בזה נמסרת 
הנזכרת החברה את לפרק שבע בבאר המחוזי המשפט לבית
היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי לעיל,

20.3.2007 בשעה 10.00. ביום בדין

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי או להתנגד לכך, הבקשה בענין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשים, למסור יש ההודעה את
האמורים. המענים לפי לידיהם שתגיע באופן

תמורת למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

דורון טישמן, עו"ד  סטריקובסקי, עו"ד           דורון
        בא כוח מבקש 1         בא כוח מבקשת 2

ואין המודיעים באחריות מתפרסמות אלה הודעות
על נכונותן מתן תעודה בפרסומן משום

בע"מ טכנולוגיות סיגניה
(51-362088-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח

זו,  מיום פרסום הודעה בתוך 30 ימים 4.3.2007 או תתכנס ביום
יעקב, יאיר עו"ד במשרד ,10:00 בשעה מביניהם, המאוחר לפי
המראה של המפרק, סופי דוח לשם הגשת גן, רמת ,6 רש"י רח'
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, יעקב,                                                יאיר

אסוסיאטס בע"מ גיורא ירון
(51-241186-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שמעוני, יוסף רו"ח אצל ,10:00 בשעה ,29.3.2007 תתכנס ביום
המראה של המפרק, סופי דוח לשם הגשת גן, רמת ,5 בדנר רח'
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק גיורא,                                                ירון

אפריל מניופרקטינג בע"מ
(51-043273-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
של הרשום במשרדה ,9:00 בשעה ,1.4.2007 ביום תתכנס הנ"ל
סופי דוח לשם הגשת אביב, תל ,18 מקוה ישראל החברה, רח'
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק וולפיש,                                                דניאל

בע"מ ג'י.אם.פוינט
(51-378977-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
של הרשום במשרדה ,9:00 בשעה ,1.4.2007 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם גולן, נאות מושב החברה,
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק סלטי, טוב                                                יום

בע"מ  קל - נשק סמרט
(51-211912-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
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הודעה  פרסום לאחר יום  30 או ,11.3.2007 ביום תתכנס הנ"ל
במשרדה של המפרקת, ,11:00 בשעה המאוחר מביניהם, לפי זו,
הגשת דוח לשם תל אביב, ,52 בגין מנחם רוזן, דרך טלי עו"ד
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרקת, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

עו"ד, מפרקת רוזן,                                                טלי

בע"מ נטווליו
(51-255719-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברה, של הרשום במשרדה ,9:00 בשעה ,1.4.2007 תתכנס ביום
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם השרון, רמת ,22 הירמוך רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק                                                יהודה אלון,

בע"מ ביצוע ע.ג.
(51-366282-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
הרשום במשרדה ,9:00 בשעה ,1.4.2007 ביום תתכנס הנ"ל
סופי דוח הגשת לשם ציונה, נס ,7 הסייפן רח' החברה, של
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק                                                גולן גיל,

מזון בע"מ  - יבוא ושווק אברהם סמרה
(51-124964-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
של הרשום במשרדה ,9:00 בשעה ,1.4.2007 ביום תתכנס הנ"ל
דוח סופי לשם הגשת ,49511 פתח תקוה ,9 אפעל רח' החברה,
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק שרפין,                                                סמרה

בע"מ שרותי מוסך ינקו
(51-145888-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח

הרשום במשרדה ,9:00 בשעה ,1.4.2007 ביום תתכנס הנ"ל
סופי דוח הגשת לשם חולון, ,29 המלאכה רח' החברה, של
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק יעקב, גנדי                                                כהן

בע"מ סחר יוגה
(51-351888-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברה, של הרשום במשרדה ,9:00 בשעה ,1.4.2007 תתכנס ביום
המפרק, סופי של הגשת דוח ישי, לשם רמת ,31 החצבים רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק ג'רבי,                                                דוד

בע"מ (1997) הרצליה נדל"ן הומגה
(51-250886-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
הרשום במשרדה ,9:00 בשעה ,1.4.2007 ביום תתכנס הנ"ל
סופי דוח הגשת  לשם הרצליה,  ,1 סוקולוב רח' החברה, של
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק טוריסקי,                                                יגאל

גינות מרגוזה בע"מ
(51-254653-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברה, של הרשום במשרדה ,9:00 בשעה ,1.4.2007 תתכנס ביום
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם יאיר, כוכב ,26 דרגות רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק הררי,                                                עמוס

בע"מ ביתך דביר א.א.א.
(51-298675-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
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המלכה שלומציון רח' המפרק, במשרד ,5.4.2007 תתכנס ביום
כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם ירושלים, ,18
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק עו"ד, הדרי,                                                צבי

מהנדסים בע"מ ש.ב.א מסד
(51-246755-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, במשרדי ,10:00 בשעה ,8.4.2007 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,4 הרכב
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק רו"ח, שרון,                                           ירחמיאל

בע"מ (1995) החזקות גרופית
(51-216117-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
חברת במשרדי ,12:00 בשעה ,9.4.2007 ביום תתכנס הנ"ל
הגשת לשם אביב, תל ,7 האומנים רח' בע"מ, יועצים קומטקס
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק רחלבסקי,                                                יששכר

בע"מ תעופה אודי
(51-385517-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
אצל המפרק, אהוד ,10:00 בשעה ,10.4.2007 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, סופי של הגשת דוח אביב, לשם תל ,6 אנג'ל, רח' בניהו
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק אנג'ל,                                                אהוד

בע"מ יועצים לתכנון מתקדם יותם
(51-059927-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

החברות  לפקודת 338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
גלזמן, עמי המפרק, אצל ,10:00 בשעה ,10.4.2007 תתכנס ביום

המראה המפרק, סופי של הגשת דוח לשם חיפה, ,32 האג רח'
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק גלזמן,                                                עמי

בע"מ ושיווק יבוא וטו
(51-295426-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
עזרא, יחזקאל המפרק, אצל ,10:00 בשעה ,10.4.2007 תתכנס ביום
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם טבעון, קרית ,38 הרצל רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עזרא,                                                יחזקאל

בע"מ איצקוביץ א.א.א.
(51-213248-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
אברהם כהן, אצל המפרק, ,10:00 בשעה ,10.4.2007 תתכנס ביום
המפרק, של סופי  דוח הגשת  לשם ברק,  בני ,13 קלישר רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק כהן,                                                אברהם

בע"מ אל-חי מוסך
(51-132905-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
אליהו המפרק, אצל ,10:00 בשעה ,10.4.2007 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, סופי של הגשת דוח סבא, לשם כפר ,7 נחשון רח' שלח,
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק שלח,                                                אליהו

למבנים ושירותים אחזקות אשיל
(51-091774-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' החברה, במשרד ,15:00 בשעה ,10.4.2007 ביום תתכנס הנ"ל
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המפרקים, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,55 אלון יגאל
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

        יאיר שלם ליהוא ויסר

ם מפרקי

בע"מ לקוביה
(51-121015-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
קליין, תרזה המפרקת, אצל ,10:00 בשעה ,10.4.2007 תתכנס ביום
המפרקת, סופי של הגשת דוח תקוה, לשם פתח ,33 קפלן רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרקת קליין,                                                תרזה

בע"מ  ונהול - הנדסה אי.די.אם
(51-116732-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
הלפרן, עמיחי המפרק, אצל ,10:00 בשעה ,10.4.2007 תתכנס ביום
המפרק, סופי של הגשת דוח סבא, לשם כפר ,6 אביבים סמטת
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק הלפרן,                                                עמיחי

בע"מ צריכה מזון ומוצרי שיווק דיין א.
(51-357919-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
דוד יוסף המפרק, אצל ,10:00 בשעה ,10.4.2007 ביום תתכנס 
המפרק, סופי של הגשת דוח סבא, לשם כפר ,83 חי תל רח' דיין,
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק דיין, דוד                                                יוסף

בע"מ רפי הייזלר
(51-134999-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח

הייזלר, רות המפרקת, אצל ,10:00 בשעה ,10.4.2007 תתכנס ביום
המפרקת, של סופי דוח הגשת לשם  יעקב, זכרון עדן, גבעת
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרקת הייזלר,                                                רות

1997 בע"מ  אוטוליס מ.כ.ת
(51-248739-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
המפרק, במשרדי ,10:30 בשעה ,11.4.2007 ביום תתכנס הנ"ל
הגשת דוח לשם תל אביב, ,74 מנחם בגין דרך איתמר גבתון,
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק גבתון,                                                איתמר

בע"מ מימון כספא
(51-196851-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
המפרק, במשרדי ,10:00 בשעה ,11.4.2007 ביום תתכנס הנ"ל
הגשת דוח לשם תל אביב, ,74 מנחם בגין דרך איתמר גבתון,
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק גבתון,                                                איתמר

בע"מ למכוניות ושרות מוסכים משוף
(51-001503-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
המפרק, במשרדי ,11:00 בשעה ,11.4.2007 ביום תתכנס הנ"ל
הגשת דוח לשם תל אביב, ,74 מנחם בגין דרך איתמר גבתון,
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק גבתון,                                                איתמר

אינפורמיישן אוטולוג'יק איי איי אי
בע"מ אינטרנשיונל
(51-096450-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

החברות  לפקודת 338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
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פרסום  מיום 30 ימים או ,11:00 בשעה ,12.4.2007 תתכנס ביום
ושות', פורת מ. במשרדי מביניהם, המאוחר לפי זו, הודעה
תל אביב, לשם ,23 דרך מנחם בגין לוינשטיין, עורכי דין, מגדל
הפירוק התנהל כיצד  המראה המפרק, של סופי  דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק עו"ד, כאהן,                                                משה

בע"מ חן גסטליט
(51-166249-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
,5 הבנקים ברח' ,11:00 בשעה ,15.4.2007 ביום א', הנ"ל תתכנס
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם חיפה,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק רו"ח, מלמד,                                                צבי

טנג'י הובלות בע"מ
(51-315613-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
עו"ד של במשרדו  ,8:00 בשעה ,15.4.2007 ביום תתכנס הנ"ל
סופי הגשת דוח אשקלון, לשם ,17 הרצל בן מוחה, רח' אליעזר
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק עו"ד,                                         אליעזר בן מוחה,

בע"מ לדייג חברה אופק
(51-066271-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
עו"ד המפרק,  אצל  ,9:30 בשעה ,17.4.2007 ביום תתכנס הנ"ל
סופי דוח הגשת לשם חיפה, ,9 העצמאות דרך מזרחי, אמיר
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק עו"ד, מזרחי,                                              אמיר

בע"מ  טכנולוגיות - כון דר
(51-208375-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח

חברת במשרדי ,12:00 בשעה ,19.4.2007 ביום תתכנס הנ"ל
הגשת לשם אביב, תל ,7 האומנים רח' בע"מ, יועצים קומטקס
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק רובין, יואל                                                דוד

בע"מ טכנולוג'יס אדפטיביו
(51-293690-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
חברת במשרדי ,12:00 בשעה ,19.4.2007 ביום תתכנס הנ"ל
הגשת לשם אביב, תל ,7 האומנים רח' בע"מ, יועצים קומטקס
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק גלבוע,                                                יובל

בע"מ ציוד ומנופים אי.אס.די
(51-269535-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רו"ח במשרד ,10:00 בשעה ,23.4.2007 ביום תתכנס הנ"ל
דוח גן, לשם הגשת רמת ,16 הלל אבא רח' עורק, בית החברה,
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק חוניו,                                                קרלוס

בע"מ  לייזר בצייני אימון - מערכות ל.מ.ט.ס
(51-277967-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
עו"ד במשרדו של ,10:00 בשעה ,27.4.2007 ביום תתכנס הנ"ל
הגשת לשם ירושלים, ,18 המלכה שלומציון רח'  ארנון, יוסף
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד, ארנון,                                                יוסף

בע"מ (1987) נרוה - גיולה
(51-123870-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
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עו"ד במשרדו של ,11:00 בשעה ,27.4.2007 ביום תתכנס הנ"ל
הגשת לשם ירושלים, ,18 המלכה שלומציון רח'  ארנון, יוסף
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד, ארנון,                                                יוסף

ריסרץ' בע"מ אנד טרילס פרמיס קליניקל
(51-230028-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
עו"ד המפרק, במשרד ,11:00 בשעה ,1.5.2007 ביום תתכנס הנ"ל
סופי דוח לשם הגשת אביב, תל ,2 גבירול עירוני, רח' אבן זיו
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק עו"ד, עירוני,                                                זיו

בע"מ הסעות קרה
(51-284465-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,17.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
בקסנסקי, דמיטרי עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק
טל' ,75267 לציון ראשון ,71 הרצל מרח' ,317351153  ת"ז
למפרק ,050-4662165 נייד ,03-9566908 פקס' ,03-9563676

החברה.

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, בקסנסקי, דמיטרי

בע"מ פרויקטים חן כוכב
(51-324748-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,18.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' משה הוברמן, עו"ד את ולמנות החברה מרצון את לפרק

החברה. למפרק גן, רמת ,7 בגין מנחם

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, הוברמן, משה

בע"מ והשקעות פיתוח הנדסה ב.ס.ר.
(51-327105-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,18.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' משה הוברמן, עו"ד את ולמנות החברה מרצון את לפרק

החברה. למפרק גן, רמת ,7 בגין מנחם

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, הוברמן, משה

אביב בע"מ מנהטן בתל
(51-363309-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,18.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' משה הוברמן, עו"ד את ולמנות החברה מרצון את לפרק

החברה. למפרק גן, רמת ,7 בגין מנחם

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, הוברמן, משה

בע"מ א') פילדלפיה (סדרה ב.ס.ר.
(51-365317-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,18.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' משה הוברמן, עו"ד את ולמנות החברה מרצון את לפרק

החברה. למפרק גן, רמת ,7 בגין מנחם

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,
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בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, הוברמן, משה

בע"מ  איכות - רהיטי רושל
(51-211919-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,6.2.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
הגפן מרח' רושל בורוכוב, את מרצון ולמנות החברה את לפרק

החברה. למפרק ,44920 ימין נוה מושה ,91

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק בורוכוב, רושל

בע"מ בורוכוב קסטל
(51-125827-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,6.2.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
הגפן מרח' רושל בורוכוב, את מרצון ולמנות החברה את לפרק

החברה. למפרק ,44920 ימין נוה מושב ,91

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק בורוכוב, רושל

גניגר תקשורת בע"מ
(51-208301-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,4.2.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז עידן,  רבקה עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק 
החברה. למפרקת לציון, ראשון ,9 מרח' הרברט סימון ,059124636

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

עו"ד, מפרקת עידן, רבקה

ג'י בע"מ סי די איי לישראל ערוצי הפצה
(51-389105-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,8.2.2007 ביום שהתכנסה  הנ"ל, החברה של המנין 
למפרק וינברג, גיל את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה

החברה.

 ,1 עזריאלי למרכז לחברה, לפנות מתבקשים החברה נושי
הלוי, חודק, קלינהנדלר,  גרוס, אצל: אביב, תל העגול,  הבנין

14 ימים  בתוך גורדון, חסוביץ עו"ד דנה לידי ושות', גרינברג
זו. הודעה פרסום מיום

מפרק וינברג, גיל

23 בגוש 6756 בע"מ  חלקה
(51-028300-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,17.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
בן מדרך ברוש, עו"ד יצחק את מרצון ולמנות החברה את לפרק

החברה. למפרק ,52573 גן רמת ,2 גוריון

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, ברוש, יצחק

וטלמרקטינג בע"מ שיווק טלביט מערכות
(51-215632-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,1.11.2006 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' אלמוג, ארז עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,67133 אביב תל ,100 החשמונאים

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, אלמוג, ארז
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החשבונאי בנגב, ארגון, ייעוץ, הנהלת חשבונות
בע"מ לעסקי ומיכון

(51-068040-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,25.1.2007 שהתכנסה ביום הנ"ל, החברה המנין של
ת"ז לקס, אבינועם את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה

החברה. למפרק ,84286 שבע באר ,9 בזל מרח' ,010908549

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק לקס, אבינועם

בע"מ ישראל מגנוליה
(51-112530-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,25.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז ורשאי,  יחזקאל את ולמנות מרצון החברה את לפרק 

החברה. למפרק חיפה, ,4 אילנות מרח' ,55487011

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק יחזקאל ורשאי,

לרכב בע"מ חשמל חשרם, שרותי
(51-133001-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,25.1.2007 שהתכנסה ביום הנ"ל, החברה המנין של
ת"ז הוכמן, רינה ולמנות את החברה מרצון את לפרק החלטה

החברה. למפרקת בנים, ניר ,89 בנים ניר מרח' ,051432664

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרקת הוכמן, רינה

בע"מ לרכב רדיו מרכז מ.ר.ל.
(51-093317-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,25.1.2007 שהתכנסה ביום הנ"ל, החברה המנין של
ת"ז בשארי, שמעון את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה

החברה. למפרק אביב, תל ,24/5 מרח' שי עגנון ,4113056

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק בשארי, שמעון

בע"מ הרצליה למחול ספר בית
(51-299307-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,31.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז סויצקי,  אבי עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק 

החברה. למפרק ,52541 גן רמת 19ב, חרות מרח' ,025090713

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, סויצקי, אבי

בע"מ  נהול יעוץ - חשבונאות מ.ג.י.ש
(51-088903-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לאחר ,31.1.2007 ביום שהתכנסה  הנ"ל, החברה של המנין 

 21 לקבל הודעה מוקדמת של זכותם ויתרו על שכל החברים 
ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש, ימים

סבא,  14, כפר כהן יעקב מרח' ,8092454 ת"ז אל, גן ישעיהו את
החברה. למפרק

מפרק אל, ישעיהו גן
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בע"מ קומפני בג צ'ריטי
(51-278095-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לאחר ,31.1.2007 ביום שהתכנסה  הנ"ל, החברה של המנין 

 21 לקבל הודעה מוקדמת של זכותם ויתרו על שכל החברים 
ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש, ימים
למפרק נתניה, ,20 הדס מרח' ,319429825 ת"ז זולטי, ג'ק את

החברה.

מפרק זולטי, ג'ק

בע"מ תוכנה שרותי שלדן
(51-259641-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שכל לאחר ,31.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של

21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
אונו, קרית  ,10/38 הקשת מרח' ,14430904 ת"ז שטולץ,  יצחק 

החברה. למפרק

מפרק שטולץ, יצחק

- פרקש בע"מ  זיתוני
(51-220207-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שכל לאחר ,31.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של

21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
אביב, תל ,82 בגין מנחם מדרך ,55264899 פרקש, ת"ז רו"ח דוד

החברה. למפרק

מפרק רו"ח, פרקש, דוד

בע"מ  עסקי - פיתוח טרנד
(51-233276-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שכל לאחר ,31.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של

21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
גני תקוה, למפרק  ,4 שאן בית מרח' ,010717213 יצחק לוי, ת"ז

החברה.

מפרק יצחק לוי,

בע"מ למזון ישראלית חברה פקטורי, פוד דור
(51-252305-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שכל לאחר ,30.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של

21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
למפרק עשרת, ,23 האורן מרח'  ,57100786 ת"ז פולקה,  חיים 

החברה.

הכללית האסיפה החלטות את בזה מבטלת החברה
הנוגעות במוצ"ש, ,31.12.2005 ביום שהתקיימה המיוחדת

לפירוק החברה.

מפרק פולקה, דור חיים

בע"מ (2003) אדריכלות אלי רכס
(51-337055-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,6.2.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,05762216 רכס, ת"ז את אלי ולמנות החברה מרצון לפרק את

החברה. למפרק ,90820 מוצא עילית ,25 הראשונים מרח'

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק רכס, אלי

בע"מ וכללי ישראלי לבטוח ימי ארץ משרד
(51-004792-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,30.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
דניאל מרח' כהן, דוד עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,3 פריש

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, כהן, דוד
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בע"מ לבנין חברה פלינט ר.מ
(51-070347-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק בדבר החלטה ביטול הודעה על

החברה של מיוחדת  החלטה  לפי כי הודעה,  בזה  ניתנת
בדבר החברה החלטת את לבטל הוחלט ,19.2.2007 מיום הנ"ל

מפרקת. ומינוי מרצון החברה פירוק

עו"ד, מפרקת שכטר, רביטל

בע"מ חדשים כיוונים
(51-224788-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
הרשומה בכתובת ,11:00 בשעה ,4.4.2007 ביום תתכנס הנ"ל
סופי דוח לשם הגשת אביב, תל ,1 גרוזנברג רח'  החברה,  של
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק גליקסמן,                                                יוסף

בע"מ והשקעות ניהול פרז בן דוד
(51-180235-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרקת, במשרד ,10:00 בשעה ,28.3.2007 ביום תתכנס 
המפרקת, של סופי דוח הגשת לשם לציון, ראשון ,10 הגיתית
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרקת                                                גיתה בן פרז,

בע"מ חרושת אבן ח.א.
(51-370236-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שלאחר הראשון העסקים ביום או ,15.4.2007 ביום תתכנס הנ"ל
מביניהם,  המאוחר לפי זו, הודעה פרסום ממועד 30 ימים חלוף
הלל אבא רח'  מלאך, רן עו"ד המפרק, במשרדי  ,9:00 בשעה
המראה כיצד של המפרק, סופי הגשת דוח לשם גן, רמת  ,16
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק עו"ד, מלאך,                                                רן

בע"מ (1998) אינווסטמנט תשובה י.
(51-268118-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברה, במשרדי ,10:00 בשעה ,1.4.2007 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם נתניה, ,7 ישראל גיבורי רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק                                                בנימין ברודר,

בע"מ זיסמן יהלומי
(51-296338-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
ושות' זלינגר אצל ,11:00 בשעה ,26.4.2007 ביום תתכנס הנ"ל
הגשת דוח סופי רמת גן, לשם ,11 בגין מנחם רח' דין, עורכי -
בנכסי ומה נעשה כיצד התנהל הפירוק המפרקים, המראה של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

זיסמן יהלומי    אלכס איל    

         מ פ ר ק י ם

בע"מ פרוקסימיטי
(51-271298-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
חנקס, ארנה עו"ד במשרד ,15:30 בשעה ,12.4.2007 תתכנס ביום
המפרקת, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,68 אבן גבירול רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרקת עו"ד, חנקס, ארנה

בע"מ ישראל קמפ
(51-089268-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' החברה, במשרדי ,12:00 בשעה ,30.4.2007 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של דוח סופי הגשת לשם רעננה, ,17 התדהר
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק                                                אמנון עזרא,
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אינטק הנדסה בע"מ
(51-176600-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
המפרק, במשרדי ,15:00 בשעה ,22.4.2007 ביום ב', הנ"ל תתכנס
הגשת לשם אביב, תל ,12 חרוצים יד רח' חורי, אשרת עו"ד אצל
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק                                                שמואל ליבו,

בע"מ טכנולוגיס קומונוייב
(51-301452-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
אפרתי, רם במשרדי ,10:00 בשעה ,9.5.2007 ביום תתכנס הנ"ל
הגשת לשם אביב, תל ג', קומה ,120 עורכי דין, רח' יגאל אלון
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד, אפרתי,                                                רם

בע"מ והשקעות נכסים ורוני יובל
(51-295277-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
תל ,28 הרכבת רח' ,9:00 בשעה ,15.4.2007 ביום תתכנס הנ"ל
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק עו"ד, גבאי,                                                ארז

בע"מ יעקב שיווק מוצרי בשר גולן
(51-127946-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
ברנדה רח' החברה, במשרדי ,29.4.2007 ביום א', הנ"ל תתכנס
המפרק, המראה כיצד של סופי דוח הגשת פתח תקוה, לשם ,10
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק גולן,                                                יעקב

והשקעות בע"מ ניהול לימור שוייצר
(51-260654-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
במשרדי החברה, שכתובתה ,29.4.2007 ביום א', הנ"ל תתכנס
לשם ,General Carmona 13, Estoril 2765-207, Portugal
הפירוק כיצד התנהל המפרקת, המראה סופי של דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרקת שוייצר,                                                לימור

158 בגוש 6181 בע"מ  חלקה
(51-031662-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
,104 השרון דרך ,12:00 בשעה ,1.5.2007 ביום תתכנס הנ"ל
כיצד המראה של המפרקת, סופי הגשת דוח לשם השרון, הוד
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרקת רו"ח, נח, צאיג שושנה

בע"מ (ש.מ.) נ.ל.מ.
(51-217208-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
המפרק, במשרדי ,10:00 בשעה ,8.5.2007 ביום תתכנס הנ"ל
דוח הגשת יעקב, לשם זכרון ,35 הרצל רח' שוחט, עמיקם עו"ד
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד, עמיקם שוחט,

בע"מ באטרפליי
מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,14.2.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מנהל בן–דוד, ליאור  את  ולמנות מרצון  החברה  את לפרק

החברה, למפרק החברה.

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,
סבא. כפר ,16 טשרניחובסקי רח' בן–קמון, ארז לעו"ד זו, הודעה

מפרק בן–דוד, ליאור
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בע"מ סטופ צ'ינגי
מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על
החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,24.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מנהלת דנאל, גרזיאלה את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה, למפרקת החברה.

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,
סבא. כפר ,16 טשרניחובסקי רח' בן–קמון, ארז לעו"ד זו, הודעה

מפרקת דנאל, גרזיאלה

בע"מ סחר אושן איב
מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על
החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,24.10.2006 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
גרזיאלה דנאל, למנהלת את ולמנות את החברה מרצון לפרק

החברה, למפרקת החברה.

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,
סבא. כפר ,16 טשרניחובסקי רח' בן–קמון, ארז לעו"ד זו, הודעה

מפרקת דנאל, גרזיאלה

בע"מ ניהול איב-נת
מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על
החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,24.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מנהלת דנאל, גרזיאלה את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה, למפרקת החברה.

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,
סבא. כפר ,16 טשרניחובסקי רח' בן–קמון, ארז לעו"ד זו, הודעה

מפרקת דנאל, גרזיאלה

בע"מ אנג' דוד
מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה
החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,24.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מפרק ביגליאטי, פבריס את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה, למפרק החברה.

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,
סבא. כפר ,16 טשרניחובסקי רח' בן–קמון, ארז לעו"ד זו, הודעה

מפרק ביגליאטי, פבריס

בע"מ גו-קארד
(51-341078-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
עו"ד במשרד ,11.2.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
אביב, תל ,18 ישראל מקוה ברח' ושות', קלמנטינובסקי-שטיין
גדי את ולמנות מרצון החברה  את  לפרק החלטה התקבלה
רח' שטיין ושות', קלמנטינובסקי-ר' צ' עו"ד אצל משרד לידרור,

החברה. למפרק אביב, תל ,18 ישראל מקוה

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק לידרור, גדי

בע"מ (ישראל) אחזקות איי ג'י.פי.אס.
(51-270097-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,1.12.2002 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' משה אזולאי, עו"ד את ולמנות החברה מרצון את לפרק

החברה. למפרק ,03-6398008 טל' ,67778 אביב תל ,7 ריב"ל

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, אזולאי, משה

בע"מ הייטק מיסגרות
(51-268205-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,13.2.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
עמיר מרח' מלאך, עו"ד רן את מרצון ולמנות החברה את לפרק

החברה. יחיד של הרצליה, למפרק ,32

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, מלאך, רן
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בע"מ הנדסה הלבר דן
(51-209950-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,1.2.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,74 מצדה מרח' הלבר, את דן מרצון ולמנות החברה את לפרק

אשדוד, למפרק החברה.

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק הלבר, דן

בע"מ אסתר א.נ.
(51-364841-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,13.2.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז קונפינו,  גילה  עו"ד ולמנות את מרצון החברה  לפרק את

החברה. למפרקת השרון, רמת ,48 סוקולוב מרח' ,058407701

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרקת עו"ד, קונפינו, גילה

בע"מ  סביונים 8 בבנין 4 בקרית דירה
(51-169617-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,11.2.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,8 דרזנר מרח' דני צ'סניק, מרצון ולמנות את החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק צ'סניק, דני

גלובל שש בע"מ
(51-336234-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,11.2.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,52585932 שש, ת"ז את שלמה ולמנות החברה מרצון לפרק את

החברה. למפרק יבנה, ,13 גומא מרח'

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק שש, שלמה

בע"מ הדרום חדד שיש
(51-257900-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,11.2.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,054776604 חדד, ת"ז את מני ולמנות החברה מרצון לפרק את

החברה. למפרק אשקלון, ,37 מרח' משה שרת

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק חדד, מני

בע"מ ושיקום נזקים מערכות טכנולוגיות ספיד
(51-325942-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,13.2.2007 שהתכנסה ביום הנ"ל, החברה המנין של
ת"ז אלפסי, אשר את מרצון ולמנות החברה את לפרק החלטה

למפרק החברה. קרית גת, ,109 העצמאות מרח' ,022786982

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

ל מען המפרק הנ"ל. הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק אלפסי, אשר




