
רשומות

הפרסומים ילקוט

1330   ...................... המדינה נכסי חוק לפי הרשאה על הודעה

חובת עליה תחול שלא משרה קביעת בדבר  הודעה

1330 (מינויים).................   המדינה שירות חוק לפי מכרז

1331 מידע............................................................   מאגרי רשם מינוי

1331   ...... ציבור) עובדי (אחריות הנזיקין תקנות לפי הסמכה

1331 מינוי חוקרי ילדים......................................................................  

חוק לפי לוועדות ערר מותבים יושבי ראש  מינוי

דין חוק בתי  הרשויות המקומיות (ביוב) ולפי

1331   ............................................................................. מינהליים

מיסוי חוק ערר לפי לוועדת ראש של יושב מינוי חידוש

1331 מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה).................................  

1332 מס הכנסה............................   פקודת לפי מנהל מינוי סגני

1332 ערך............................   ניירות רשות חבר מינוי על הודעה

תקנות הנכים לפי נוספים חברים מינוי  הודעה על

1332   .................................................. עליונה) רפואית (ועדה

תקנות הנכים לפי נוספים חברים מינוי  הודעה על

1332   ............................................................... רפואיות) (ועדות

 

לפי נכה לילד עררים בוועדת חברים רשימת  תיקון
1333 הלאומי..................................................   הביטוח תקנות

1333   ............................................. עדכון כתובת חוק הסמכה לפי

הסכמים חוק הרחבה לפי צו כוונה למתן על  הודעה
1333   .............................................................................. קיבוציים

שדות רשות מינוי חברה במועצת בדבר  הודעה
1333   ............................................................................... התעופה

וההגנה חוק הניקוז לפי הנחת תכנית על  הודעה
1333 שיטפונות..................................................................   מפני

1333 הניוקסל.....................   במחלת נגועים אזורים על הכרזה

1334   ....... הפה והטלפיים במחלת נגועים על אזורים הכרזה

- קיבוציים הסכמים חוק לפי הודעות

1334   ..... עד 31.12.2006 לרישום שהוגשו כלליים הסכמים  

1334 עד 31.12.2006...   לרישום מיוחדים שהוגשו הסכמים  

1337   ......................................... התכנון והבניה חוק הודעות לפי

1357   ....................... השיתופיות האגודות פקודת לפי הודעות

1360 הכונס הרשמי....................................................   הודעה מאת

1360   ............................................................... הודעות מאת הציבור

עמוד                              עמוד         
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הודעה על הרשאה
התשי"א-1951 המדינה, נכסי חוק לפי

לחוק נכסי המדינה, 6(ב) לסעיף בהתאם בזה,  מודיעים
להרשות  החליטה הממשלה כי החוק), - התשי"א-11951 (להלן
והתעסוקה המסחר  התעשיה  במשרד המשרה  נושאי   את
הממשלה את להלן,  לייצג מפורטים המשרד)  אשר - (להלן

לחוק,  ו–5  4 בסעיפים בהן  שמדובר מהעסקאות עסקה  בכל
המשרד של הפעילות שבתחום במקרקעין, עסקאות למעט
מהם, אחד כל לצד הנקוב לסכום עד המורשה, של ותפקידו
לעסקאות הנוגעים המסמכים  על המדינה  בשם ולחתום

האמורות:

כללי: פעולה תחום (א)

של הפעילות שבתחום עסקאות לענין הכללי, המנהל (1)
- בלא הגבלת או סגנו חשב המשרד המשרד, יחד עם

סכום;

הפעילות שבתחום עסקאות לענין הכללי, למנהל המשנה (2)
לסכום - עד או סגנו המשרד עם חשב המשרד, יחד של

ש"ח); - (להלן חדשים שקלים 300,000 של

עסקאות  היחידה לטיפול בעובדים זרים, לענין מנהל  (3)
חשב המשרד יחד עם היחידה, שבתחום הפעילות של

ש"ח; 300,000 של לסכום עד - סגנו או

(רשפ"ת), תעשייתי פעולה לשיתוף הרשות מנהל (4)
יחד של היחידה, הפעילות עסקאות שבתחום לענין
 300,000 של לסכום - עד סגנו או המשרד  חשב עם

ש"ח;

אגף מנהל או מינהל מנהל או  בכיר כללי מנהל סגן (5)
הנושאים שבתחום לענין עסקאות מקביליהם, או בכיר
לסכום - עד או סגנו המשרד עם חשב שבטיפולם, יחד

ש"ח; 200,000 של

שבתחום עסקאות לענין ראשי, עבודה מפקח (6)
סגנו המשרד או עם חשב יחד הנושאים שבטיפולו, 

ש"ח; 200,000 של לסכום עד -

שבתחום  עסקאות לענין נשים, לתעסוקת אגף מנהל  (7)
סגנו או המשרד חשב יחד עם שבטיפולו, הנושאים

200,000 ש"ח;  של לסכום עד -

עסקאות שבתחום  לענין  מקביליהם, או  מנהלי אגף  (8)
סגנו המשרד או עם חשב הנושאים שבטיפולם, יחד

ש"ח; 100,000 של לסכום עד -

עסקאות לענין  חומריים, משאבים תחום מנהלי  (9)
חשב המשרד עם יחד שבטיפולם, שבתחום הנושאים

ש"ח; 86,000 של - עד לסכום סגנו או

עסקאות  לענין לפיזיקה, הישראלית המעבדה מנהל  (10)
עם יחד מחקרים,  וביצוע עבודות לקבלת הנוגעות 

ש"ח; 55,000 - עד לסכום של חשב המשרד או סגנו

הנושאים  שבתחום לענין עסקאות הדרכה, על ממונה  (11)
לסכום - עד או סגנו המשרד עם חשב שבטיפולו, יחד

ש"ח; 43,000 של

עסקאות שבתחום ממונה עליחידתבקרה ותפוקות, לענין (12)
עד - סגנו או המשרד חשב  יחד עם שבטיפולו, הנושאים

ש"ח; 43,000 של לסכום

__________
.52 עמ' התשי"א, 1  ס"ח

שבתחום עסקאות  לענין עבודה, יחסי על ממונה  (13)
סגנו המשרד או עם חשב הנושאים שבטיפולו, יחד

ש"ח; 43,000 של לסכום עד -

שבתחום  עסקאות לענין השיתופיות, האגודות רשם  (14)
סגנו או המשרד חשב עם יחד שבטיפולו, הנושאים

ש"ח; 43,000 של לסכום עד -

שבתחום  עסקאות לענין הפדגוגית, המחלקה מנהל  (15)
סגנו המשרד או עם  חשב הנושאים שבטיפולו,  יחד

ש"ח. 43,000 של לסכום עד -

כללי: - מחוזות ב.

הנושאים שבתחום עסקאות לענין מחוז, ממונה (1)
מנהל או סגנו  או המשרד חשב עם יחד שבטיפולו, 
עד - מחוזי גזבר או ומימון  תקציב  גזברויות תחום

ש"ח; 86,000 של לסכום

עסקאות לענין טכנולוגיות), להכשרת (המכון מה"ט מנהל (2)
או המשרד חשב עם יחד שבטיפולו, הנושאים שבתחום
מחוזי גזבר או ומימון תקציב גזברויות תחום מנהל או סגנו

ש"ח; 86,000 של לסכום עד -

שבתחום  עסקאות לענין ממשלתי, הכשרה מרכז מנהל  (3)
סגנו המשרד או עם  חשב הנושאים שבטיפולו,  יחד 
מחוזי גזבר או גזברויות תקציב ומימון תחום מנהל או

ש"ח; 20,000 של לסכום עד -

לענין  (מא"ה), טכנולוגי לפיתוח היחידה מנהל  (4)
חשב עם יחד הנושאים שבטיפולו, שבתחום עסקאות
תקציב גזברויות תחום מנהל או סגנו או המשרד
20,000 ש"ח;  של עד לסכום או גזבר מחוזי - ומימון

מנהלמדורבנא"םמחוזי,לעניןעסקאותשבתחוםהנושאים   (5)
תחום מנהל סגנו או או המשרד חשב יחד עם שבטיפולו,
של לסכום עד מחוזי - גזבר או ומימון תקציב  גזברויות

ש"ח; 20,000

הנושאים  שבתחום עסקאות לענין מחוזי, אמרכ"ל  (6)
מנהל או המשרד או סגנו  יחד עם חשב שבטיפולו, 
עד - מחוזי גזבר ומימון או תקציב  גזברויות תחום

ש"ח. 20,000 של לסכום

התעשיה במשרד  משרה לנושאי הקודמות ההרשאות 
- בטלות. עליהן פורסמו המסחר והתעסוקה שהודעות

(8 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"ח

 (3—9 (חמ
מימון ישראל

הממשלה מזכיר  

עליה תחול שלא משרה קביעת בדבר  הודעה
חובת מכרז

התשי"ט-1959 (מינויים), המדינה שירות חוק לפי

המדינה  שירות 21 לחוק לסעיף בזה, כי בהתאם מודיעים
ועדת  המלצת פי ועל החוק), - התשי"ט-11959 (להלן (מינויים),
פומבי מכרז מחובת פטור הממשלה קבעה המדינה, שירות

לשוויון ההזדמנויות  הארצי למשרת הנציב 19 לחוק סעיף לפי
לאיתור ועדה  של מיוחד הליך שיקוים בתנאי בעבודה, 
מס' הממשלה בהחלטת פעולתה נקבעו שעקרונות מועמדים,

__________
.86 עמ' התשי"ט, 1  ס"ח
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תנאים בדבר בהודעה שפורסמו כפי ,29.9.2002 מיום ,2541
יהיה שהרכבה פומבי2, מכרז מחובת בפטור למשרות למינוי

כדלקמן:

או והתעסוקה המסחר התעשיה משרד של הכללי המנהל (1)
ראש; היושב - נציגו

או נציגו; המדינה נציב שירות (2)

נציגו; או המשפטים משרד של הכללי המנהל (3)

זכויות או בתחום העבודה רקע בכיר בעל אקדמיה איש (4)
עם בהתייעצות המדינה, שירות נציב שימנה האדם,

והתעסוקה; המסחר התעשיה משרד של הכללי המנהל

התעסוקתי השוויון בתחום ומומחיות ידע בעל ציבור נציג (5)
משרד של הכללי המנהל שימנה העבודה, דיני או
נציב שירות עם בהתייעצות והתעסוקה, התעשיה המסחר

המדינה.

(15 בינואר 2007) בטבת התשס"ז כ"ה

 (3—274 (חמ
מימון ישראל

הממשלה מזכיר __________
400 ועמ' 712. עמ' התשס"ג, 2  י"פ

מידע מאגרי רשם מינוי
התשמ"א-1981 הפרטיות, הגנת חוק לפי

הפרטיות,  הגנת לחוק  7 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
רשם לתפקיד את יורם הכהן הממשלה ממנה התשמ"א-11981,

טפיירו2. יוספה במקום מידע מאגרי

(11 בינואר 2007) בטבת התשס"ז כ"א

 (3—2881 (חמ
מימון ישראל

הממשלה מזכיר __________
.128 עמ' התשמ"א, 1  ס"ח

.222 עמ' התשנ"ט, 2  י"פ

הסמכה
התשס"ז-2006 ציבור), עובדי (אחריות הנזיקין תקנות לפי

(אחריות הנזיקין  לתקנות  (1)5 תקנה לפי  סמכותי בתוקף 
ליועץ המשנה את מסמיך אני התשס"ו-12006, ציבור), עובדי
לבית הודעה למסור אזרחיים) (ענינים לממשלה המשפטי
שנעשה מדינה כמעשה עובד של המכירה במעשהו המשפט

השלטוני. תפקידו מילוי כדי תוך

(22 בינואר 2007) התשס"ז בשבט ג'

 (3—3583 (חמ
מני מזוז

לממשלה המשפטי היועץ __________
.704 עמ' התשס"ו, 1  ק"ת

מינוי חוקרי ילדים
התשט"ו-1955 (הגנת ילדים), הראיות לתיקון דיני חוק לפי

הראיות  דיני לתיקון לחוק 3 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
עם הוועדה ולאחר התייעצות התשט"ו-11955, ילדים), (הגנת
של מינוים את  מאריכה אני האמור, הסעיף לפי  שהוקמה

ילדים: לחוקרי מטה הרשומים

נדיה פנדאכה
שרון ברדה2

אבישי2 דפנה
ביטן2 אופיר עדי

שנים. המינוי לשלוש תוקף

(2 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"ב

 (3—401 (חמ
לבני ציפי

המשפטים שרת __________
.849 עמ' התשס"ה, 2  י"פ

ערר מותב לוועדת יושב ראש מינוי
חוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ"ב-1962  לפי

התשנ"ב-1992 דין מינהליים, בתי חוק ולפי

המקומיות  הרשויות לחוק  29 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
דין  בתי החוק), וסעיף 5 לחוק (ביוב), התשכ"ב-11962 (להלן -
המשפט בית נשיאת ובהסכמת התשנ"ב-21992, מינהליים,
,13883780 ת"ז עטר, בן מוריס השופט את ממנה אני העליון,
ערר, לוועדת מותב ראש ליושב שלום, משפט בית של שופט

החוק. לפי

שנים. המינוי לשלוש תוקף

(3 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"ג

 (3—810 (חמ
לבני ציפי

המשפטים שרת __________
.96 עמ' התשכ"ב, 1  ס"ח

.90 עמ' התשנ"ב, 2  ס"ח

ערר מותב לוועדת יושב ראש מינוי
חוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ"ב-1962  לפי

התשנ"ב-1992 דין מינהליים, בתי חוק ולפי

המקומיות  הרשויות לחוק  29 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
דין  בתי החוק), וסעיף 5 לחוק (ביוב), התשכ"ב-11962 (להלן -
המשפט בית נשיאת ובהסכמת התשנ"ב-21992, מינהליים,
שופט ,22879704 ת"ז השופט עידו רוזין, אני ממנה את העליון,
לפי ערר, לוועדת נוסף מותב ראש ליושב שלום, משפט בית של

(31 במאי 2007). התשס"ז בסיון י"ד ביום החוק

שנים. המינוי לשלוש תוקף

(3 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"ג

 (3—810 (חמ
לבני ציפי

המשפטים שרת __________
.96 עמ' התשכ"ב, 1  ס"ח

.90 עמ' התשנ"ב, 2  ס"ח

ערר לוועדת של יושב ראש מינוי חידוש
ורכישה), מכירה (שבח, מקרקעין מיסוי חוק  לפי

התשכ"ג-1963

מקרקעין  מיסוי לחוק 89(א) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
החוק), וסעיף  התשכ"ג-11963 (להלן - ורכישה), מכירה (שבח,

__________
.30 עמ' התש"ס, ;96 עמ' התשט"ו, 1  ס"ח

__________
.130 עמ' התשנ"ט, ;45 עמ' התשנ"ב, ;156 עמ' התשכ"ג, 1  ס"ח
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ולאחר התשמ"ד-21984, המשפט [נוסח משולב], בתי לחוק 16
את ממנה אני  העליון, המשפט בית נשיאת עם התייעצות 
המשפט בית של בקצבה שופט אלרחמן, עבד זועבי השופט
 88 סעיף ערר לענין ראש ועדת ליושב ,20232500 ת"ז המחוזי,

(12 באפריל 2007). התשס"ז כ"ד בניסן ביום לחוק,

לשנתיים. המינוי תוקף

(7 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"ז

 (3—324 (חמ
לבני ציפי

המשפטים שרת __________
.198 עמ' התשמ"ד, 2  ס"ח

מנהל סגני מינוי
הכנסה מס פקודת לפי

ו–229 לפקודת  1 סעיפים לפי בתוקף סמכותי כי מודיע אני
כמפורט להלן המסים רשות עובדי את אני ממנה הכנסה1, מס

לפקודה האמורה: 147 לענין סעיף לסגני מנהל

זהות מס' ________________________השם
025758764 נאור יפת
059199513 שמעוני עופר
024851008 ירון יוסי

אחד כל  של פרישתו עם אוטומטית יפוג המינוי תוקף 
לעיל. מהמנויים

(1 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"א

 (3—768 (חמ
הירשזון אברהם

האוצר שר __________
.120 עמ' ,6 נוסח חדש ישראל, 1  דיני מדינת

מנהל סגן מינוי
הכנסה מס פקודת לפי

ו–229 לפקודת  1 סעיפים לפי בתוקף סמכותי כי מודיע אני
שמעוני, המסים, עופר רשות את עובד ממנה אני הכנסה1, מס
האמורה לפקודה 158ג סעיף לענין המנהל לסגן ,059199513 ת"ז
התשי"ט-21959, הון, השקעות לעידוד לחוק 51ט סעיף ולענין
לפי כללים  לקבוע  המסים  רשות מנהל סמכות  לענין  למעט 

סעיף קטן (ג).

המנוי העובד של פרישתו אוטומטית עם יפוג המינוי תוקף
לעיל.

(1 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"א

 (3—768 (חמ
הירשזון אברהם

האוצר שר __________
.120 עמ' ,6 נוסח חדש ישראל, 1  דיני מדינת

.397 עמ' התשס"ה, ;234 עמ' התשי"ט, 2  ס"ח

ערך ניירות רשות חבר מינוי על הודעה
התשכ"ח-1968 ערך, ניירות חוק לפי

אני התשכ"ח-11968, ערך, ניירות לחוק 3(ד) לסעיף בהתאם
לחברה ,27717628 ת"ז דוידיאן, דין אורלי את מיניתי כי מודיע

בדצמבר  17) התשס"ז בכסלו כ"ו ביום החל ערך, ניירות ברשות
.(2006

(17 בדצמבר 2006) התשס"ז בכסלו כ"ו

 (3—84 (חמ
הירשזון אברהם

האוצר שר  

נוספים חברים מינוי על הודעה
התשכ"ד-1964 רפואית עליונה), הנכים (ועדה תקנות לפי

הנכים  1 לתקנות תקנה סמכותי לפי בתוקף מודיע כי אני
נוספים חברים מיניתי התשכ"ד-11964, עליונה), רפואית (ועדה

להלן: כמפורט האמורות, התקנות לענין הרופאים2, ברשימת

והמרכז אביב תל אזור

908750 ת"ז אהרונסון, זאב ד"ר

52046828 ת"ז אייזנברג, דב ד"ר

05194238 ת"ז הרמן, יששכר ד"ר

1383970 ת"ז וייל, ראובן ד"ר

039728097 ת"ז וינשטיין, גבריאל ד"ר

069457844 ת"ז מסרי, אלברט ד"ר

06777156 ת"ז פישל, בנו ד"ר

05433060 ת"ז תדמור, בועז ד"ר

אזור חיפה

52220365 ת"ז בר–אל, ירון ד"ר

(7 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"ז

 (3—183 (חמ
פרץ עמיר

הביטחון שר __________
.870 עמ' התשכ"ד, 1  ק"ת

.652 עמ' התשנ"ו, 2  י"פ

נוספים חברים מינוי על הודעה
התשכ"ו-1965 רפואיות), (ועדות הנכים תקנות לפי

לתקנות 2(א) סעיף לפי סמכותי  בתוקף כי מודיע  אני
נוספים חברים מיניתי התשכ"ו-11965, רפואיות), (ועדות הנכים

להלן: כמפורט האמורות, התקנות לענין הרופאים2, ברשימת

והמרכז אביב תל אזור

307426544 ת"ז קיז'נר, אירינה ד"ר

310294582 ת"ז קלגנוב, אלכסיי ד"ר

אזור חיפה

5545998 ת"ז רמון, מיכל ד"ר

(7 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"ז

 (3—183 (חמ
פרץ עמיר

הביטחון שר __________
.1690 עמ' התשנ"ה, ;204 עמ' התשכ"ו, 1  ק"ת

.5242 עמ' התשנ"ח, 2  י"פ

__________
.234 עמ' התשכ"ח, 1  ס"ח
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נכה לילד עררים בוועדת חברים רשימת תיקון
עררים (ועדות נכות) (ביטוח הלאומי הביטוח תקנות לפי

התשנ"ה-1995 נכה), ולילד מיוחדים לשירותים

5 לתקנות הביטוח הלאומי  לתקנה כי בהתאם מודיע אני
נכה), ולילד  מיוחדים  לשירותים עררים (ועדות נכות)  (ביטוח 
לילד עררים בוועדת החברים ברשימת כללתי התשנ"ה-11995,

להלן: מפורטים ששמותיהם הרופאים את נכה

45746856 ת"ז שורר, זמיר ד"ר

4543062 ת"ז אשר, טל ד"ר

(3 בספטמבר 2006) באלול התשס"ו י'

 (3—2630 (חמ
אולמרט אהוד

הרווחה הממשלה ושר ראש __________
.1666 עמ' התשנ"ה, 1  ק"ת

הסמכה
התשס"ה-2005 עדכון כתובת, חוק לפי

התשס"ה- כתובת, עדכון לחוק 3 לפי סעיף בתוקף סמכותי
התפקידים בעלי את האמור  הסעיף  לענין  מסמיך אני ,12005

להלן: המנויים

הפנים; הכללי של משרד המנהל

מינהל האוכלוסין; מנהל

הפנים. במשרד המחשוב מערך מנהל

(31 בדצמבר 2006) התשס"ז בטבת י'

 (3—3632 (חמ
בר–און רוני
הפנים שר __________

.998 עמ' התשס"ה, 1  ס"ח

למתן צו הרחבה הודעה על כוונה
התשי"ז-1957 קיבוציים, הסכמים חוק לפי

קיבוציים,  הסכמים לחוק  26 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
לתת  כוונתי על מודיע אני החוק), - (להלן התשי"ז-11957 
הקיבוצי  ההסכם תחולת את המרחיב לחוק  25 סעיף לפי צו
שבין ,(2006 בספטמבר   11) התשס"ו באלול י"ח מיום הכללי,
לבין בישראל  המאפיות בעלי  ארגון  של הארצי הוועד 
והפרמצבטיקה המזון עובדי הסתדרות החדשה, ההסתדרות
שמספרו בפנקס בישראל, האפיה עובדי של הוועדה העליונה

.7061/2006 הקיבוציים ההסכמים

(8 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"ח

 (3—107 (חמ
ישי אליהו

והתעוסקה המסחר התעשיה שר  
__________

.223 עמ' התשל"ה, ;63 עמ' התשי"ז, 1  ס"ח

רשות במועצת מינוי חברה בדבר  הודעה
התעופה שדות

התשל"ז-1977 התעופה, שדות רשות חוק לפי

לחוק 8(ב) סעיף לפי סמכותי  בתוקף  כי  בזה מודיע  אני
הממשלה, ובאישור התשל"ז-11977, התעופה, שדות רשות
מקרב נציגי הרשות במועצת לחברה טרנר, אריאלה מיניתי את

גלעד. אורה במקום הציבור,

(11 בינואר 2007) בטבת התשס"ז כ"א

 (3—421 (חמ
מופז שאול

בדרכים והבטיחות התחבורה שר            __________
.182 עמ' התשל"ז, 1  ס"ח

הנחת תכנית הודעה על
שיטפונות, התשי"ח-1957 מפני וההגנה חוק הניקוז לפי

וההגנה  הניקוז 19 לחוק לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הניקוז  שתכנית החוק), - התשי"ח-11957 (להלן שיטפונות, מפני
עליה שהחליטה ,"140.700-188.900 נ.צ. מזרח אילנות "הסדרת
הונחה במשרדי רשות רשות הניקוז), רשות ניקוז שרון2 (להלן -
הנכללות המקומיות הרשויות במשרדי ממנה והעתקים הניקוז

הניקוז. רשות בתחום

 30 בתוך לרשות הניקוז, להגיש ניתן פי החוק על התנגדות
זו. מיום פרסום הודעה ימים

,574 הניקוז שרון, ת"ד רשות הוא: המען להגשת התנגדות
.40200 ויתקין כפר

(21 ביוני 2006) התשס"ו בסיון כ"ה
 (3—71 (חמ

שלום שמחון
הכפר ופיתוח החקלאות שר __________

.4 עמ' התשי"ח, 1  ס"ח

.111 עמ' התשנ"ז, 2  ק"ת

הניוקסל במחלת נגועים אזורים על הכרזה
התשמ"ה-1985 חדש], [נוסח חיים בעלי מחלות פקודת לפי

בעלי  מחלות לפקודת  18 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
האזורים על מכריז  אני התשמ"ה-11985, חדש], [נוסח חיים
האגודה בלול ומצויה הואיל נגועים כאזורים להלן המפורטים

הניוקסל: מחלת בנהריה, החקלאית

רישיון כבדה (מס' רבייה לול זה ובכלל קיבוץ סער נהריה:
מקום וכל הזיו גשר קיבוץ ;(519 רישיון (מס' פרגיות ולול (402

החקלאית  מלול האגודה 3 קילומטרים ברדיוס של אחר הנמצא
נהריה.

(24 בינואר 2007) התשס"ז בשבט ה'
 (3—126 (חמ

חיימוביץ משה
הווטרינריים השירותים מנהל __________

.84 עמ' התשמ"ה, 1  ס"ח
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הפה והטלפיים במחלת נגועים על אזורים הכרזה
התשמ"ה-1985 חדש], [נוסח חיים בעלי מחלות פקודת לפי

בעלי  מחלות לפקודת  18 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
האזורים על מכריז  אני התשמ"ה-11985, חדש], [נוסח חיים
בית בקיבוץ ומצויה הואיל נגועים, כאזורים להלן המפורטים

והטלפיים: הפה מחלת השיטה

 10 של ברדיוס השיטה, וכל מקום אחר הנמצא בית קיבוץ
בית היישובים בית אלפא, זה ובכלל מקיבוץ בית השיטה, ק"מ
בעמק, טיבה חפציבה, גן נר, חמדיה, גזית, גדעונה, גבע, שאן,
נורית, נאעורה, גלבוע, מעלה מסילות, מולדת, יחזקאל, כפר
מאוחד, ערבונה, עין חרוד איחוד, עין חרוד עמל, דוד, תל ניר
ואחוזת יוסף שלוחות, תל נחום, שדה צבי, רשפים, רמת פקועה,

שושנה.

(25 בינואר 2007) התשס"ז בשבט ו'
 (3—126 (חמ

חיימוביץ משה
הווטרינריים השירותים מנהל __________

.84 עמ' התשמ"ה, 1  ס"ח

קיבוציים, הסכמים חוק לפי  הודעות
התשי"ז-1957

31.12.2006 עד לרישום שהוגשו כלליים הסכמים

הרישום.1. מספר

החתימה.2. תאריך

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תוקפו.8. תקופת

.17059/2006

.219.11.2006

תל–אביב-3. הגדולות (ירושלים, הערים שלוש
בריאות  ממשלת ישראל, שירותי יפו וחיפה),

השלטון מרכז הדסה, מדיצינית הסתדרות כללית,
בישראל, המקומי

החדשה. העובדים הסתדרות
הענפים.4. כל
ואחיות.5. אחים דירוג
עבודה.6. תנאי
.75.12.2006
לתקופה בלתי מסויימת8. 19.11.2006

.17060/2006

.221.11.2006

מרכזית 3. שיתופית חקלאית אגודה עמק מפעלי
והתאגידים המפעלים כל ובשם בשמו בע"מ

זה, בהסכם הרשומים
צפוני. עמקים מרחב / החדשה הסתדרות

חקלאות.4.

העובדים.5. כלל

עבודה6. תנאי

.723.11.2006

.831.3.2008 - 1.4.2006

שמספרו 1. מיוחד בהסכם קודם (נרשם  7061/2006
(20060266

211.09.2006
בישראל3. בעלי המאפיות של ארגון הארצי הוועד

העובדים הסתדרות

מזון4. ת.

העובדים5. כלל

עבודה6. תנאי

.720.09.2006

מסוימת8. בלתי לתקופה 11.09.2006

31.12.2006 עד לרישום שהוגשו מיוחדים הסכמים

הרישום.1. מספר

החתימה.2. תאריך

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תוקפו.8. תקופת

.1353/2006

.216.11.2006

בע"מ,3. מים חברת מקורות
/ הסתדרות המעו"ף. הסתדרות החדשה

הפקת מים.4.

עובדים5. 25

העסקת עובדים במכוני טיהור6.

.73.12.2006

לתקופה בלתי מסויימת8. 16.11.2006

.1354/2006

.214.11.2006

פנסיה בע"מ,3. מנורה מבטחים
עובדי המעו"ף, הסתדרות / החדשה הסתדרות

והשירותים. המינהל
ביטוח.4.
העובדים.5. כלל
עבודה.6. תנאי
.723.11.2006
לתקופה בלתי מסויימת8. 7.10.2006

.1355/2006
227.11.2006
בע"מ,3. נטוורקס טלרד

החשמל המתכת הסתדרות / החדשה הסתדרות
והאלקטרוניקה.

אלקטרוניקה.4. תעשיית

להסכם.5. א' בנספח המפורטים עובדים 13

עבודה.6. תנאי
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.73.12.2006

לתקופה בלתי מסויימת8. 27.11.2006

.1356/2006

.224.10.2006

טוב,3. הר מפעל בע"מ ישראלים מלט מפעלי נשר
הסתדרות הכללית.

מינרלים.4. תעשיית

העובדים.5. כלל

עובדים.6. להערכת מוסכם מנגנון

.718.12.2006

לתקופה בלתי מסויימת8. 24.10.2006

.1357/2006

.220.11.2006

בן3. תעופה נמל בע"מ לישראל אויר נתיבי על אל
גוריון,

לאיגוד מקצועי. האגף / הסתדרות החדשה
אווירית.4. הובלה
עובד אחד.5.
זמנית.6. העסקה
.73.12.2006
לתקופה בלתי מסויימת8. 20.11.2006

.1358/2006

.213.11.2006

בן3. תעופה נמל בע"מ לישראל אויר נתיבי על אל
גוריון,

אג"מ. הסתדרות החדשה /
אווירית.4. הובלה
משה).5. (אברהם 1 עובד
זמנית.6. העסקה המשך
.73.12.2006
לתקופה בלתי מסויימת8. 13.11.2006

.1359/2006
. 213.11.2006
בן3. תעופה נמל בע"מ לישראל אויר נתיבי על אל

גוריון,
אג"מ. הסתדרות החדשה /

אווירית.4. הובלה

(כהן שחר).5. 1 עובד

זמנית.6. העסקה המשך

.73.12.2006

לתקופה בלתי מסויימת8. 13.11.2006

.1360/2006

.214.9.2006

אירוויס,3. בריטיש
ת"א. מרחב המעו"ף הסתדרות

אוירית.4. תחבורה

העובדים.5. כלל

עבודה.6. תנאי

.710.12.2006

לתקופה בלתי מסויימת8. 14.9.2006

.1361/2006

.222.11.2006

בע"מ,3. טפחות מזרחי בנק
המאוחד בע"מ. מזרחי בנק ארגון עובדי

בנקאות.4.

למחי"ש.5. לעבור המיועדים הבנק עובדי

מיום 623.1.2006. 5 להסכם דחיית סעיף

.73.12.2006

לתקופה בלתי מסויימת8. 22.11.2006

.1362/2006

.226.11.2006

ברק,3. בני עיריית
החדשה. הסתדרות

מקומיות.4. רשויות

העובדים5. כלל

עובדים.6. קידומי

.73.12.2006

לתקופה בלתי מסויימת8. 26.11.2006

.1363/2006

.226.11.2006

לוד,3. עיריית
המעו"ף. והסתדרות העובדים וועד

מקומיות.4. רשויות

העובדים.5. כלל

עבודה.6. תנאי

.710.12.2006

לתקופה בלתי מסויימת8. 26.11.2006

.1364/2006

.24.12.2006

מזון3. תעשיות אסם ומפעלי ביקנעם אסם מפעל
בע"מ,

חודשיים פועלים וועד יקנעם פועלי מועצת
יקנעם. של מפעל אסם ויומיים

מקומיות.4. רשויות

העובדים.5. כלל

עבודה.6. תנאי

.710.12.2006

לתקופה בלתי מסויימת8. 4.12.2006

.1365/2006

.25.12.2006

ישראל,3. ממשלת
אג"מ. הסתדרות החדשה /

הענפים.4. כל

ומשפטנים.5. פרקליטים

א'+ב'6. השתלמות גמול

.710.12.2006

לתקופה בלתי מסויימת8. 5.12.2006
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.1366/2006

.21.11.2006

החדשה,3. הסתדרות
/ מקצועי לאיגוד אגף / החדשה הסתדרות

הסתדרות המעו"ף.
חוץ.4. ארגון
קיצבת זיקנה.5. 70% צברו אשר עובדים
העובד.6. הוראת לקרן פנסיה לפי תשלום הפסקת
.73.12.2006
לתקופה בלתי מסויימת8. 1.11.2006

.1367/2006

.219.10.2006

ישראל,3. ממשלת
הסתדרות עובדי המדינה. הסתדרות החדשה /

הענפים.4. כל

ישראל.5. מקרקעי מינהל עובדי

היוון.6. מבצע הדמיה" ומערכת "אשראית מערכת

.73.12.2006

.831.12.2008 - 19.10.2006

.1368/2006

.214.9.2006

בע"מ,3. אשדוד נמל חברת
לאיגוד מקצועי. האגף / הסתדרות החדשה

הובלה ימית.4.

להסכם.5. א' בנספח מופיע ששמם עובדים 16

מייסד"6. העובדים "עובד עובדים לרשימת הוספת

.711.12.2006

לתקופה בלתי מסויימת8. 14.9.2006

.1369/2006

.228.11.2006

אריזה3. מערכות כ.ד (לשעבר בע"מ כ.ד פרנקל
בע"מ),

צפוני. עמקים מרחב / החדשה הסתדרות
נייר.4. תעשיית
העובדים.5. כלל
עבודה.6. תנאי
.721.12.2006
.828.11.2008 - 28.11.2006

.1370/2006

.213.11.2006

(לרבות בסמ"ת),3. טכנולוגי לישראל הטכניון מכון
חיפה מרחב / החדשה הסתדרות

חינוך.4.

העובדים.5. כלל

עבודה.6. תנאי

.711.12.2006

לתקופה בלתי מסויימת8. 13.11.2006

.1371/2006

.213.11.2006

טכנולוגי לישראל,3. הטכניון מכון
/ מרחב חיפה/הו"ט/מעו"ף החדשה הסתדרות

חינוך.4.

העובדים.5. כלל

עבודה.6. תנאי

.711.12.2006

לתקופה בלתי מסויימת8. 13.11.2006

.1372/2006

.24.12.2006

ישראל,3. מדינת
המשפטנים / איגוד החדשה הסתדרות

והפרקליטים.
הארגונים.4. כל
המשפטנים.5. כלל
עבודה.6. תנאי
.721.12.2006
לתקופה בלתי מסויימת8. 4.12.2006

.1373/2006

.21.9.2006

המשותפת3. החברה - בע"מ תעשיות אורדן
פלדה, ליציקות

נתניה. פועלי ומועצת מאוחד ועד
מינרלים.4. תעשיית
קבועים.5. עובדים
עבודה.6. תנאי
.728.12.2006
.831.12.2007 - 1.1.2006

.1374/2006

.229.11.2006

בע"מ,3. לישראל לאומי בנק
הפקידים. הסתדרות

בנקאות.4.

עובדים זמניים.5. 33 + 145

זמנית.6. העסקה המשך

.721.12.2006

לתקופה בלתי מסויימת8. 29.11.2006

.1 375/2006

.217.12.2006

שדרות3. מפעל בע"מ מזון תעשיות אסם
/מרחב והפרמצבטיקה המזון עובדי הסתדרות

שדרות
מזון4. ת.
העובדים5. כלל
עבודה6. תנאי
.728.12.2006
עד 31.3.07 8.  1.4.06

.1 376/2006

.224.10.2006

התעופה3. שדות רשות
מקצועי לאיגוד האגף החדשה/ ההסתדרות

יבשתית4. הובלה
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עובד אחד5.

יום6. עובד מעבודת משמרות לעבודת העברת

.728.12.06

מסוימת8. בלתי לתקופה 21.10.06

.1377/2006

.29.11.06

מנעולים3. ושיווק יצור בע"מ נבור
/ יפו ת"א החדשה/אג"מ/מרחב ההסתדרות

האלקטרוניקה החשמל, המתכת, עובדי הסתדרות
והמוסכים.

מתכת4. ת.

העובדים5. כלל

ארגוני מקצועי6. טיפול חבר ודמי דמי

.7 21.12.06

מסוימת8. בלתי לתקופה 9.11.06

.1378/2006

.214.8.06

בע"מ3. אשדוד נמל
החדשה/אג"מ ההסתדרות

הובלה ימית4.

להסכם5. א' בנספח מופיע ששמם עובדים

מתבקשת קביעות בתנאי6. עובדים ארעיים עבורם
מייסד

.721.12.06

מסוימת8. בלתי לתקופה 11.9.06

.1379/2006

.219.10.06

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל3.
החדשה ההסתדרות

הענפים4. כל

העובדים5. כלל

עבודה6. תנאי

.721.12.06

19.10.06 עד 31.12.08 8.

.1380/2006

.226/10/06

.3Sanmina-SCI systems TEL -Aviv ltd
ואלקטרוניקה חשמל מתכת החדשה הסתדרות
Sanmina-SCI systems  - מפעל עובדי ועד

TEL Aviv ltd

אלקטרוניקה4. תרכיבים

העובדים5. כלל

עבודה6. תנאי

.705.12.06

26.10.06 עד 831.12.09.

.1 381/2006

.226.3.06

טוב בע"מ3. עוף הנהלת מוצרי
שאן בית פועלי מועצת

מזון4. מוצרי ת.

שנה5. מעל ותק בעלי העובדים כלל

עבודה6. תנאי

.711.12.06

1.1.96 עד 831.12.09.

.1382/2006

.217.5.2006

בע"מ3. ישראל סונול
חיפה מרחב / החדשה ההסתדרות

נפט4. ת.

העובדים5. כלל

.68.9.05 מיום קיבוצי להסכם נספח

.71.1.07

מסוימת8. בלתי לתקופה 17.5.06

.1383/2006

.27.2.06

בע"מ3. לישראל איגוד בנק
הפקידים הסתדרות

בנקאות4.

להסכם5. העובדים מצורפים בנספח שמות

זמנית6. העסקה

.721.12.06

מסוימת8. בלתי לתקופה 7.2.06

(31 בדצמבר 2006) התשס"ז בטבת י'
    

יצחקי שלמה
              הממונה הראשי על יחסי עבודה

והבניה, חוק התכנון לפי הודעות
התשכ"ה-1965

ירושלים מחוז
ירושלים מקומי תכנון מרחב

3931/ד מס' מקומית הפקדת תכנית מתאר בדבר הודעה
אישפוז בניין להקמת הוראות קביעת התכנית: שם
כרם עין הדסה בי"ח .14 קיים בניין במקום חדש

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
המחוזית הועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה, 
המקומית הועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה לתכנון
מס' מקומית מתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה  לתכנון
3931/ב, מק/3931/ג, ,3471 3931/א, ,3931 לתכניות שינוי  3931/ד,

3931/ו.

הבעלים כל בהסכמת חלוקה ו/או איחוד וחלוקה: איחוד
התכנית. מתחום התכנית/בחלק תחום בכל

בית מתחם ירושלים ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
הדסה רפואי כמרכז  הידוע השטח כרם, עין הדסה  החולים

לבין   214/400  -  213/900 בין אורך קואורדינטות כרם עין
מוסדר,  גוש הערה:  630/500  -  630/100 רוחב קואורדינטות
תצ"ר  לפי 18 מוגדרות ,16 מס' כשרה לרישום. חלקות תמורה
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תצ"ר  לפי 103 מוגדרות ,102 ,101 מס' 100, 382/03 חלקות מס'
כחול. בתשריט בקו המסומנים עפ"י הגבולות הכל .965/04 מס'
.103  -  101 ,18 במלואן:  חלקות  30391 גוש וחלקות:  גושים

.100 חלקות: 16, 30391 חלקי גוש:

השטח ופיתוח לבינוי  הוראות קביעת התכנית: א. מטרת
הוצאת שתאפשרנה כרם, עין הדסה הרפואי כמרכז הידוע
בעתיד זה בשטח תוספות הנחוצות לבנינים עבור בניה היתרי
להלן: הקרקע כמפורט ייעודי במערך שינוי והרחוק. ב. הקרוב
פתוח ומשטח רפואיים למוסדות משטח שטח ייעוד שינוי (1
ומשטח פרטית שטח מדרך ייעוד שינוי (2 פרטית. לדרך ציבורי
ייעוד שינוי (3 רפואיים. למוסדות  לשטח מיוחד פרטי  פתוח
לשטח מיוחד, פתוח פרטי לשטח פתוח, פרטי משטח שטח
עיצוב ו/או פרטית ולדרך פרטית לדרך רפואיים, למוסדות
הרפואי המרכז בשטח בניה לתוספות בינוי קביעת ג. נופי.
קביעת (1 והפיתוח: הבינוי לנספחי ובהתאם להלן, כמפורט
וקביעת לאחיות כביה"ס הידוע הבנין הריסת בדבר הוראות
12 קומות  בן ,(14 (בנין במקומו חדש אישפוז בנין להקמת בינוי
מעברים  וכל קרקעיות תת מעל 4 קומות טכניות 6 קומות ועוד
הבנינים עם זה חדש בנין שיקשרו וגשרים תת–קרקעיים
חדשה מרכזית כניסה להקמת בינוי קביעת (2 לו. הסמוכים

 3 בגובה  אטריום חלל באמצעות ב),  14 (בנין הרפואי למרכז
גישה לדרכי בצמוד צמחיה, שילוב ועם ומוגן מקורה קומות,
לבנינים ממנו ישירה גישה מתן ותוך הרגל, הולכי של ראשיות
מרכזי חניה מבנה להקמת בינוי קביעת (3 וסמוכים. גובלים
למרבית תחליף שיהווה ו–109), 108 (בנינים 4א חדש בתחום

קומות   7 בן שיהא הרפואי, המרכז בשטח העילית החניה
לבנין  ה-0.00  מפלס מעל אחת קומה ה–0.00 למפלס מתחת
בסיס  ה–0.00 לבנין 109 ולמבנה מעל מפלס ושלוש קומות ,108
מעליות גשרים, למרכז הרפואי באמצעות נגיש שיהיה הגשר,
ולסגירת בחצר מרפסת  לסגירת בינוי  קביעת (4 ודרגנועים.
אם וילד כבנין הידוע הבנין של המערבית בחזיתות מרפסת גג,
מוגן ומרחב אודיטוריום לתוספת בינוי קביעת (5 .(15 (בנין
ולסגירת קיימת חצר לקירוי  קיים, פיר לסגירת  קרקעיים, תת
האשפוז כבנין הידוע  הבנין, של המזרחית בחזיתו  מרפסות
המערבית בחזיתו אגף לתוספת בינוי קביעת (6 .(9 (בנין הקיים
לשם עמ'ים קומת לסגירת בינוי קביעת (7 .7 מס' בנין של
קביעת (8 9א'. מס' בנין בשטח אחסון ושטחי מעבדות תוספת
מס' חדש מגרש בשטח דלק מיכלי להטמנת מבנה להקמת בינוי
הרפואי, המרכז בשטח המרביים הבניה שטחי הגדלת ד. ב2.
להסדרת וכן לעיל בסעיף (ג) הבניה שפורטו מתוספות כתוצאה
התכנית, שבתחום מהבנינים אחד בכל המרביים הבניה שטחי
תכניות מכח מאושרים, בניה שטחי ניוד באמצעות לרבות
וקביעת קווי הבנין שינוי קווי למשנהו. ה. אחד תקפות מבנין
קביעת ו. התכנית. בשטח  ותת–קרקעיים עיליים  חדשים בנין
המרבי הקומות ומס' המרבי הבניה גובה המותרים, השימושים
הוראות קביעת  ז.  זו. בתכנית המבוקשות הבניה  לתוספות 
למתן תנאים בניה, היתרי למתן תנאים פיתוח, הוראות בינוי,
הבניה  ביצוע שלביות לענין והוראות גמר תעודת 4 ו/או טופס
הקלה, הרכבת של  הראשון  הקו הארכת ח.  התכנית.  בשטח
כדי בירושלים,  המסילתית ההמונים הסעת ממערכת כחלק 
המרכז לבין העיר השונים של בין חלקיה הנגישות את לשפר
29/1 בכפוף  תמ"מ להוראות בהתאם כרם, עין הדסה הרפואי
ההוראות  קביעת 8000 ותוך מס' בתכנית המפורטות להוראות
שבתכנית, הפרטית הדרך בתוואי שימוש התרת (1 הבאות:
והן מעליה הן פי הקרקע, במישור הן  הקלה, הרכבת למעבר
בו השטח קביעת (2 כרצועת מסילה. הגדרתה מתחתיה, תוך
התכנית, בתחום הקלה הרכבת של הברזל מסילת הקמת תותר

להקמת הוראות לרבות להקמתה, ופיתוח בינוי הוראות וכן
הקלה הרכבת להפעלת הדרושים והמתקנים הגשרים התחנה,
מתקני עילי, מגע מערכות חשמלית, הזנה מערכת זה (בכלל
קביעת (3 וכדומה). איתות לתקשורת, ומתקנים ובקרה שליטה
במיקום שינויים לרבות זו, מתכנית המותרות הסטיות תחום
קביעת (4 המסילה. רצועת שטח בתוך ומתקניה המסילה תוואי
ובשטחים המסילה רצועת בשטח נופי ועיצוב פיתוח הוראות
לרבות: שבתכנית  הדרכים במערך שינוי ט. בה. הגובלים 
פרטית דרך  של  קטע ביטול חדשה, פרטית דרך קטע  התווית 
וקביעת מאושרות פרטיות דרכים הרחבת /מאושרת, קיימת
קביעת י. לגביהם. עיצוב נוף והוראות ו/או פרטית לדרך שטח
הוראות קביעת לרכב. יא. מעבר זכות שטחים עם בגין הוראות
בגין הוראות קביעת יב. להריסה. ומדרגות גדרות מבנים, בגין

בהסכמה. וחלוקה איחוד

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 בעתונים, הפרסומים
.02-6290222 טל' ,91010 ירושלים ,1 שלומציון ירושלים,  מחוז
לתכנון המקומית הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

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

תתקבל  לא לתכנית התנגדות לחוק, 103 (א) לסעיף בהתאם
ובלווי 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

8734 מס' מקומית הפקדת תכנית מתאר בדבר הודעה

ומבני מגורים למסחר, ייעוד שינוי התכנית: שם
כדורי רוממה - - מתחם ציבור

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה
,8734 מס' מקומית מתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

.1340 לתכנית שינוי

שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
ברנדיס מצפון, רח' ירמיהו הרחבות בין השטח התחום רוממה,
אורך קואורדינטות בין שטח במערב.  שמגר ורחוב  במזרח,

633/400 - 633/100 לבין קואורדינטות רוחב 220/150 - 219/800 
גושים וחלקות: כחול. בקו בתשריט המסומנים עפ"י הגבולות הכל

במלואן: 200 - 201. 30078 חלקות גוש:

לאזור מאזור תעשיה שטח ייעוד שינוי התכנית: א. מטרת
קביעת ב. ומגורים). מסחר ציבור, (מבני שונים לשימושים מעורב
א-ו). בנינים (להלן חדשים מגורים בניני שישה להקמת  בינוי
לשימושים המעורב בשטח המותרים השימושים קביעת ג.
בטבלה למפורט ציבור, בהתאם ומבני מסחר  למגורים, שונים

הדיור  יחידות מספר קביעת ד. התכנית. בהוראות 9 ב' בסעיף
הקומות  מספר קביעת ה. יח"ד. ל–232  התכנית בשטח המרבי
קומות ,1 מעל 2, מגורים 13 קומות ,8 ל–7, התכנית בשטח המרבי
שבסעיף 9ה' בטבלה למפורט בהתאם חניה, ו–2,1 קומות מסחר
בהתאם למפורט מרבי בניה גובה וקביעת בהוראות התכנית,
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המרביים הבניה שטחי קביעת ו. .(1 מס' (נספח הבינוי בנספח
מ"ר  ל–56.725  למחסר) חניה שטחי (למעט התכנית בשטח
שירות.  שטחי ו–21.375 מ"ר שטחים עיקריים מ"ר 35.350  מהם
טופס ולמתן בניה למתן היתר בינוי ותנאים הוראות קביעת ז.
לציבור, הנאה זיקת עם שטחים בגין הוראות קביעת ח. איכלוס.
להריסה. מבנים בגין הוראות קביעת ט. ואחזקתם.  פיתוחם

בעלים. בהסכמת מחדש וחלוקה איחוד י.

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 בעתונים, הפרסומים
.02-6290222 טל' ,91010 ירושלים ,1 שלומציון ירושלים,  מחוז
לתכנון המקומית הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

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

תתקבל  לא לתכנית התנגדות לחוק, 103 (א) לסעיף בהתאם
ובלווי 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

10717 מס' מקומית הפקדת תכנית מתאר בדבר הודעה
 5 ממגורים שינוי בנייה, עבירת הכשרת התכנית: שם

עמוד אל ראס יח"ד, 3 תוספת מיוחד, למגורים
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה
,10717 מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

.2668 לתכנית שינוי

ראס רח' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
פי על קואורדינטות עמוד. ראס אל אלסויח, חי שכ' עמוד, אל
בין  222/950 לבין 223/00 רוחב בין ישראל החדשה, אורך  רשת
המסומנים הגבולות עפ"י הכל ;630/475  - לבין  630/400

במלואן:  29987 חלקות גוש: וחלקות: גושים כחול. בקו בתשריט
.3 - 1

חריגות בנייה להכשיר מהות התכנית: .1 התכנית: מטרת
מספר  05356 משנת 1979 והיתר מספר בהיתר שנבנה בניין על
מאזור ייעוד שינוי .2 .1980 משנת  בנייה לתוספת  06199
עבור בינוי קביעת .3 מיוחד.  מגורים לאזור מיוחד  5 מגורים
של בהיקף בניה שטחי תוספת קביעת .4 קיים. למצב  התאמה

שרות.  ו–79.01 שטחי עיקריים שטחים מהם 456.49 535.50 מ"ר,
בקונטור הבניין חדשים, בניין קווי וקביעת הבניין שינוי קווי .5
הגדלת מספר הקומות .7 ל–6. מ–3 הגדלת מס' יח"ד .6 הקיים.
מגורים, א. עבור: שימושים קביעת .8 מפלס 0.00. ל–4 מעל מ–2
קביעת .9 רגל. להולכי מעבר ג. כביש, להרחבת הפקעה ב.
להולכי ומעבר הדרך המאושרת בניה: א. היתר למתן תנאים
והגדר (מחסן) המבנה ב. ירושלים. עיריית ע"ש יירשמו רגל
חוו"ד לקבל יש ג. ייהרסו. המאושרת, הדרך בתחום הבנויים
הנדרש החניה  מקומות מס' בגין תושי"ה אגף של מחודשת 

(תצ"ר). רישום לצורכי תכנית הכנת ד. המוצעות. ליח"ד

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 בעתונים,  הפרסומים
.02-6290222 טל' ,91010 ירושלים ,1 שלומציון ירושלים, מחוז
לתכנון המקומית הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

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

תתקבל  לא לתכנית התנגדות לחוק, 103 (א) לסעיף בהתאם
ובלווי 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

11264 מס' מקומית הפקדת תכנית מתאר בדבר  הודעה
שכ' זכרון יח"ד חדשות, 2 תוספת התכנית:  שם

73 אגריפס רח' טוביה,
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה
,11264 מס' מקומית מתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

.3833 לתכנית שינוי

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

רח' ירושלים, ומקומם: בתכנית  הכלולים  השטחים
ישראל רשת עפ"י קואורדינטות טוביה, זכרון שכ' ,73 אגריפס

בין 220/325 לבין  632/350 לבין 632/300 אורך בין רוחב החדשה:
כחול; בקו בתשריט  המסומנים הגבולות עפ"י  הכל ;220/275

.61 במלואה חלקה ,30046 גושים וחלקות: גוש:

חדשות.  2 יח"ד תוספת התכנית: מהות א. התכנית: מטרת
במפלסים בניה תוספת .1 בשטח: הבאים הבינויים קביעת ב.

לנספח  בהתאם חדשות,  יח"ד  2 תוספת  לשם  10.25+  ,+  7.25
ל–345.18 מ"ר  וקביעתם בשטח הבניה שטחי הגדלת .2 הבינוי.
שירות  שטחי ו–16.0 מ"ר עיקריים שטחים  מ"ר 329.18 מתוכם
התכנית. למימוש ביצוע שלבי קביעת .3 הגג. בחלל שטחים + 
בשטח. בניה היתר למתן וקביעת תנאים בינוי הוראות קביעת .4

.5 יח"ד מספר קביעת .6 להריסה. גגון בגין הוראות קביעת .5

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 בעתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,91010 ירושלים ,1 שלומציון ירושלים, מחוז לבניה לתכנון
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .02-6290222 טל'
ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה לתכנון  המקומית

.02-6296811 טל'

תתקבל  לא לתכנית התנגדות לחוק, 103 (א) לסעיף בהתאם
ובלווי 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



30.1.2007 התשס"ז, בשבט י"א ,5621 הפרסומים ילקוט 1340

ירושלים מקומי תכנון מרחב

7422/ב מס' מקומית אישור תכנית מתאר בדבר הודעה
ותוספות מקורה חניה להרחבת בינוי קביעת התכנית: שם

שמעון נחלת ,3 קונדר קיימות. יח"ד להרחבת בניה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מתאר תכנית  אישור  בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 

.2969 לתכנית שינוי 7422/ב, מס'

רחוב ירושלים ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
ישראל רשת עפ"י  קואורדינטות שמעון, נחלת  שכ' .3 קונדר
 -  633/085 בין  רוחב  221/625  -  221/675 בין אורך החדשה:
כחול; בקו בתשריט  המסומנים הגבולות עפ"י  הכל ;633/150 

.33 במלואה: חלקה ,30506 גושים וחלקות: גוש:

לאזור   1 מגורים אזור  ייעוד שינוי  .1 התכנית:  מטרת  
בשטח: הבאים הבינויים קביעת .2 מיוחד.   1  מגורים
בחזית אפס בנין לקו קרקעית  תת מקורה  חניה הרחבת א.
שניה, ראשונה, בקומות: תוספות בניה ב. החלקה. של הדרומית
לעיל בהתאם האמור כל יח"ד הרחבת לשם שלישית ורביעית
ל–8 יח"ד.  מרבי מס' יח"ד וקביעת בשטח, הבינוי ולקיים לנספח
קביעת .4 כאמור. הבניה  לתוספת חדשים בנין קוי קביעת  .3

מ"ר   391.63 מהם  מ"ר   471.17 של בהיקף בניה שטחי תוספת
קביעת הוראות שירות. 5. שטחי ו–79.54 מ"ר עיקריים שטחים
קומה תוספת .6 בשטח. בניה היתר למתן תנאים וקביעת בינוי
למבואה והפיכתה קיימת מפולשת עמ'ים קומת סגירת ע"י

בשטח. בניה היתר למתן תנאים קביעת .7 ומשרדים. לבנין

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2296 עמ' התשס"ו, ,5507 הפרסומים ובילקוט  ,28/04/2006

.19/03/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,91010 ירושלים ,1 שלומציון 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

7460 מס' מקומית אישור תכנית מתאר בדבר הודעה
שינוי וחלוקה, לאיחוד הוראות קביעת התכנית:  שם

בית חנינא מיוחד. מסחרי לאזור ייעוד משצ"פ
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מתאר תכנית  אישור  בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 

במ/3458/א. לתכנית שינוי ,7460 מס'

הבעלים כל בהסכמת חלוקה ו/או איחוד וחלוקה: איחוד
התכנית. מתחום התכנית/בחלק תחום בכל

בית רח' ירושלים ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
רמאללה. לדרך ממערב שטח חנינה בית שכ' החדשה. חנינה
קואורדינטות  221/850 - 221/650 לבין אורך קורדינטות בין שטח
מספר;  ללא ומעברים דרך קטעי  639/750  -  639/250  רוחב
גושים כחול; בקו בתשריט  המסומנים הגבולות  עפ"י הכל
חלקות ,30605 גוש: ;261 במלואה: חלקה ,30604 גוש: וחלקות:
,30607 גוש: ;106 חלקה: חלקי  ,30605 גוש: .92  -  91 במלואן:

.1 במלואה: חלקה

לאזור משטח משפ"צ קרקע ייעוד שינוי התכנית: א. מטרת
בתחום וחלוקה לאיחוד הוראות קביעת ב. מיוחד. מסחרי

מס'  בתכנית שנקבע מחדש, וחלוקה לאיחוד  3 מס'  מתחם 
הקומות מס' המרביים, הבניה אחוזי קביעת ג. במ/3458/א.
המיועדים מהאזורים אחד בכל המרביים הבנין וקווי המרבי
בניה היתרי למתן ותנאים בינוי הוראות קביעת ד. לבניה.

חדשה. וחלוקה איחוד ה. בשטח.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3109 עמ' התשס"ה, ,5409 הפרסומים  ובילקוט  07/10/2005

.23/06/2005 בתאריך

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

לקהל.

ירושלים מקומי תכנון מרחב

8411 מס' מקומית אישור תכנית מתאר בדבר הודעה
קיים על בנין חדשות יח"ד שתי התכנית: תוספת שם

שכ' מקור ברוך מודיעין 12 - - רח'
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מתאר תכנית  אישור  בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 

.7554 שינוי לתכנית ,8411 מס'

מודיעין רח' ירושלים ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
 632/925 אורך קואורדינטות  בין שטח ברוך. מקור שכ'  ,12
;220/350  -  220/300 רוחב  קואורדינטות  לבין   633/000 - 
גושים כחול; בקו בתשריט  המסומנים הגבולות  עפ"י הכל

.112 - 111 במלואן: חלקות ,30069 גוש: וחלקות

בגוש   111 בחלקה שטח ייעוד שינוי א. התכנית: מטרת
השינויים  ב. מיוחד. מגורים לאזור  3 מגורים  מאיזור   30069
יחידת לתוספת בינוי  קביעת .1 :30069  111 בחלקה הבאים
יחידות שתי סה"כ הבינוי,  לנספח בהתאם  חדשה, דיור

(הקומה  מחסנים קומת מעל קומות  3 גובה קביעת .2 דיור.
לקומת בינוי קביעת .3 רעפים). גג בחלל מובלעת השלישית
קיימת בקומת קרקע חלל קיים השלמת .4 קרקעית. תת מחסנים
קביעת ג. בנין. קווי קביעת .5 הבינוי. לנספח בהתאם כמסומן,

או   4 וטופס בניה  היתר למתן תנאים וקביעת בינוי הוראות 
להריסה ומבנים גדרות בגין הוראות קביעת ד. גמר. תעודת
.112 בחלקה לחניה מיקום קביעת ה.  הבינוי. בנספח  כמצויין
תוספת בחלקה 111. שרות עיקרי 101 מ"ר 220 מ"ר של תוספת ו.
שטח תוספת סה"כ בחלקה 112, עיקרי בחלל הגג 12 מ"ר של

מ"ר. 333

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3567 עמ' התשס"ו, ,5538 הפרסומים  ובילקוט  22/05/2006

.08/06/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,91010 ירושלים ,1 שלומציון 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.
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ירושלים מקומי תכנון מרחב

9052 מס' מקומית אישור תכנית מתאר בדבר הודעה
חנינא בית שכ' למגורים - 4 קומות בן בנין התכנית: שם

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

במ/3458/א. לתכנית שינוי ,9052 מס'

דרך רח' ירושלים ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
אורך קואורדינטות בין שטח סנטר. חנינה בית שכ'  רמאללה,
רוחב 638/075 - /638 קואורדינטות בין 221/650 - 221/575 שטח
גושים כחול; בקו בתשריט המסומנים הגבולות עפ"י הכל ;000

.113 במלואה: חלקה ,30610 גוש: וחלקות:

להלן: כמפורט בניה לתוספת בינוי קביעת א. התכנית: מטרת
שטח תוספת לשם קרקע בניה בקומת לתוספת בינוי קביעת .1
לשם בניה (קומה א) קביעת בינוי לתוספת .2 ומחסנים. למסחר
בניה לתוספת בינוי קביעת .3 וארקדה. מסחרית קומה תוספת
קביעת חדשות. 4. 8 יח"ד תוספת לשם למגורים ו–ג') ב' (קומה
לנספח הכל בהתאם קרקעית) תת (קומה לתוספת בניה בינוי
המרביים הבניה שטחי הגדלת ב. בשטח. ולקיים המצורף הבינוי
קביעת  ג. עיקריים. שטחים מתוכם 2858.9 מ"ר ל–4018.5 מ"ר לבנין
בניה.  לתוספת בנין קווי קביעת ד. ל–4 קומות. מרבי קומות  מס'
תנאים קביעת להריסה. ו. גדר ו/או מבנה הוראות בגין קביעת ה.

לעקירה. עצים בגין קביעת הוראות ז. בניה. היתר למתן

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3980 עמ' התשס"ה, ,5432 הפרסומים  ובילקוט  23/09/2005

.31/08/2005 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,91010 ירושלים ,1 שלומציון 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

9198 מס' מקומית אישור תכנית מתאר בדבר הודעה
1 מיוחד.  למגורים אזור ייעוד שינוי התכנית: שם

וגן בית ,9 הפסגה קיימות. יח"ד הרחבת מעלית, תוספת
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מתאר תכנית  אישור  בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 

.1042 שינוי לתכנית ,9198 מס'

רח' ירושלים, ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
217/350צ שטח בין קואורדינטות אורך וגן שכ' בית .9 הפסגה
הכל ;630/875  -  630/800 רוחב  קואורדינטות  לבין   217/450 -
וחלקות: גושים כחול; בקו בתשריט המסומנים הגבולות  עפ"י

.132 במלואה: חלקה ,30164 גוש:

מגורים  1 לאזור מגורים ייעוד אזור שינוי התכנית: א. מטרת
מרפסות  סגירת - 1 הבאים בשטח: הבינויים קביעת מיוחד. ב.
לבנין  עליונה קומה  תוספת -  2 הקיימות. הבנין  קומות  בכל
לעיל האמור כל שמתחתיה, בקומה קיימות יח"ד הרחבות לשם
לתוספות חדשים בנין קוי  קביעת ג. הבינוי.  לנספח בהתאם
קומות.  ל–6  מ-5 מרבי קומות מס' הגדלת ד. כאמור.  הבניה
בחלקה  המרביים הבניה שטחי וקביעת מ"ר  850 תוספת  ה.
קביעת  ו. עיקריים. שטחים מ"ר  3040 מתוכם  מ"ר ל–3680 

ז. קביעת בשטח. בניה תנאים למתן היתר וקביעת הוראות בינוי
חדשה. בגין חלוקה הוראות

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,220 עמ' התשס"ו, ,5452 הפרסומים  ובילקוט  30/12/2005

.03/11/2005 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,91010 ירושלים ,1 שלומציון 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

9198 מס' מקומית אישור תכנית מתאר בדבר הודעה
1 מיוחד.  למגורים אזור ייעוד שינוי התכנית: שם
וגן בית ,9 קיימות.הפסגה הרחבת יח"ד מעלית, תוספת

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

.1042 שינוי לתכנית ,9198 מס'

רח' ירושלים ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
/217 אורך קואורדינטות  בין שטח וגן, בית שכ'  .9  הפסגה
;630/875 - 630/800 רוחב קואורדינטות לבין ,217/450 -  350צ
גושים כחול; בקו בתשריט  המסומנים הגבולות  עפ"י הכל

במלואה: 132. 30164 חלקה גוש: וחלקות:

מגורים  1 לאזור מגורים ייעוד אזור שינוי התכנית: א. מטרת
מרפסות  -1 סגירת הבאים בשטח: הבינויים קביעת מיוחד. ב.
לבנין  עליונה  קומה תוספת   2- הקיימות. הבנין  קומות  בכל
לעיל האמור כל שמתחתיה. בקומה קיימות יח"ד הרחבות לשם
לתוספות חדשים בנין קוי  קביעת ג. הבינוי.  לנספח בהתאם

קומות.  ל–6  מ5 מרבי קומות מס'  הגדלת ד. כאמור.   הבניה
בחלקה  המרביים הבניה שטחי וקביעת מ"ר  850 תוספת ה.
קביעת  ו. עיקריים. שטחים מ"ר  3040 מתוכם  מ"ר ל–3680 
בשטח. בניה  היתר למתן תנאים וקביעת בינוי  הוראות 
הפקדת על חדשה.הודעה חלוקה  בגין  הוראות קביעת ז.

ובילקוט   30/12/2005 בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית
.03/11/2005 בתאריך ,220 עמ' התשס"ו, ,5452 הפרסומים

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,91010 ירושלים ,1 שלומציון 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

9888 מס' מקומית אישור תכנית מתאר בדבר  הודעה
לאזור מלאכה מאזור ייעוד שינוי התכנית:  שם

אהליאב 20 רחוב - רוממה מגורים מיוחד
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מתאר תכנית  אישור  בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 

2267/א. ,2267 לתכניות שינוי ,9888 מס'

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים
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רחוב ירושלים ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
ישראל רשת עפ"י קואורדינטות רוממה, שכ' .20 אהליאב
בין  219300 לבין 219225 רוחב: בין אורך: קואורדינטות החדשה,
בתשריט המסומנים הגבולות עפ"י הכל ;633350 לבין   633275

במלואה: 92. 30235 חלקה גוש: וחלקות: גושים כחול; בקו

מגורים בניין הקמת היא זו תכנית מטרת התכנית: מטרת
מלאכה מאזור ייעוד שינוי .1 ע"י:  יח"ד   16 עד הכולל  חדש 
הכוללות: בינוי הוראות קביעת .2 מיוחד. מגורים לאזור זעירה
עפ"י הכל  חדש מגורים מבנה ובניית ישן מבנה הריסת 
הכוללות: הוראות בניה קביעת .3 .1 מס' בינוי ונספח התשריט
גובה מרבי, קומות  מספר מרביים, בניה שטחי יחידות,  מס'
עיליים בניה קוי תת–קרקעיים, מרביים בניה קוי מרבי, בניה
בניה היתרי למתן תנאים קביעת .4 אדריכלי. עיצוב והוראות
עבור בינוי קביעת .5 בפועל. לביצועם ושלבים התכנית בשטח
של בהיקף בניה שטחי קביעת 16 דירות. 6. עד ובו חדש  בניין
שירות.  שטחי מ"ר ו–1652.23  עיקריים שטחים  מ"ר 1849.5
למימוש ביצוע  שלבי קביעת  .8 חדשים. בניין  קווי קביעת  .7
קביעת הוראות .10 בניה. היתר למתן תנאים קביעת .9 התכנית.

לעקירה. להריסה/עצים מדרגות גדרות, בניינים, בגין

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4662 עמ' התשס"ו, ,5567 הפרסומים  ובילקוט  30/07/2006

.20/08/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,91010 ירושלים ,1 שלומציון 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

9945 מס' מקומית אישור תכנית מתאר בדבר  הודעה
יצחק בית כנסת קמניץ, ישיבת התכנית:  שם

והבוכרים חזן דוד רח' השונות. בקומות בניה הרחבות
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מתאר תכנית  אישור  בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 

.4022 שינוי לתכנית ,9945 מס'

רח' ירושלים, ומקומם: בתכנית  הכלולים  השטחים
הכהן, אדוניהו הרחובות  פינת הבוכרים,  שכ' .13 החזן  דוד
החדשה: ישראל רשת עפ"י קואורדינות הבוכרים. החזן, דוד
;633/400  -  633/325 בין: רוחב ,220/750  -  220/675 בין:  אורך
גושים כחול; בקו בתשריט  המסומנים הגבולות  עפ"י הכל

במלואה 107. 30084 חלקה גוש: וחלקות:

הכוללות בניה מהות התכנית: תוספות א. התכנית: מטרת
הרחבת לשם רעפים גג חלל בתוך מובלעת קומה תוספת גם
תוספת .1 בשטח: הבאים הבינויים קביעת ב. בשטח. קיים מוסד
קומה תוספת .2 ו–ג'. נשים עזרת ב', א'  מרתף בקומות: בניה
הרחבת לשם  הרעפים.הכל גג חלל בתוך מובלעת עליונה 
בשטח. לקיים ובהתאם בינוי לנספח בהתאם קיים  מוסד
בשטח הבניה שטחי הגדלת ד. כאמור. לבניה בנין קווי קביעת ג.
עיקריים  שטחים מ"ר  4866.10 מתוכם  מ"ר  5279.46 וקביעתם
מ–4 קומות  קומות מספר ה. הגדלת שירות. שטחי מ"ר ו–413.36
מרתף. מעל קומת קומות ל–5 קומת מרתף מעל גג רעפים  וחלל

הוראות בינוי  קביעת ז. התכנית. למימוש ביצוע שלבי קביעת ו.
בגין קביעת הוראות ח. בניה בשטח. היתר תנאים למתן וקביעת

לשימור. חזית

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3962 עמ' התשסו, ,5546 הפרסומים  ובילקוט  07/07/2006

28/06/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,91010 ירושלים ,1 שלומציון ירושלים, מחוז לבניה  לתכנון

ולבניה  לתכנון המקומית הועדה במשרדי 02-6290222 וכן טל'
מעוניין וכל ,02-6296811 טל' ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

ירושלים מקומי תכנון מרחב

10252 מס' מקומית אישור תכנית מתאר בדבר  הודעה
שינוי מגורים, בניני מגרש ל–3 תכנון  שם התכנית:

חנינא מיוחד, בית פתוח למגורים מנוף
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מתאר תכנית  אישור  בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 

3000/ב. שינוי לתכנית ,10252 מס'

רח' ירושלים ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
קואורדינטות טאבל. אל חוד חנינה, בית החדשה. חנינה בית
221/ לבין   221/200 בין אורך  החדשה: ישראל רשת עפ"י 
הגבולות עפ"י הכל ;638/720 לבין   638/770 בין  רוחב  100
,30607 גוש: וחלקות: גושים כחול;  בקו  בתשריט  המסומנים

.80 חלקה: חלקי

לתכנון הקרקע הסדרת התכנית: מהות .1 התכנית: מטרת
פתוח נוף משטח ייעוד שינוי .2 מגורים. בניני לשלושה מגרש
שינוי ייעוד משטח לדרך לאזור מגורים .3 מיוחד. מגורים לאזור
שטחי קביעת מגורים. 5. 3 בניני עבור בינוי קביעת .4 מיוחד.

עיקריים  שטחים מ"ר  2316 מהם  מ"ר,  2664 של בהיקף  בניה
מס' קביעת .7 מרביים. בנין קווי קביעת שרות. 6. שטחי ו–348 מ"ר

ל–5 קומות  המרבי הקומות מספר קביעת ל–16 8. הדיור יחידות
התכנית. למימוש ביצוע שלבי קביעת .9 ה–0.00. מעל מפלס  הכל
בגין הוראות קביעת .11 בניה. היתר למתן תנאים קביעת .10

פרטית. חניה בגין הוראות קביעת .12 להריסה גדרות

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3319 עמ' התשס"ו, ,5531 הפרסומים  ובילקוט  29/05/2006

.23/05/2006 בתאריך

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

לקהל.

ירושלים מקומי תכנון מרחב

10430 מס' מקומית אישור תכנית מתאר בדבר  הודעה
בפינה קיים לבנין תוספות בנייה קביעת התכנית: שם
זרחי רח' ישראל רמות שכ' של החלקה הדרומית

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

.3054 שינוי לתכנית ,10430 מס'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד
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זרחי רח' ירושלים ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
החדשה; ישראל רשת עפ"י קואורדינטות רמות, שכ' .84 ישראל
הכל בין 636/275 - 636/375; 217/700 - 217/775 רוחב אורך בין
וחלקות: גושים כחול; בקו בתשריט המסומנים הגבולות עפ"י

.9 במלואה חלקה ,30710 גוש:

בניה תוספות קביעת התכנית: מהות .1 התכנית: מטרת
בניה אישור  לשם  החלקה של הדרומית בפינה הקיים  לבנין 
לעיל. כאמור בניה תוספת עבור בינוי קביעת .2  קיימת.
מהם  מ"ר,  25.39 של בהיקף הבניה שטחי תוספת קביעת .3 
שינוי שירות. 4. שטחי ו–17.79 מ"ר שטחים עיקריים מ"ר 43.18

חדשים. בנין וקביעת קווי הבנין קוי

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,262 עמ' התשס"ו, ,5453 הפרסומים  ובילקוט  23/09/2005

.08/11/2005 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,91010 ירושלים ,1 שלומציון 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

11098 מס' מקומית אישור תכנית מתאר בדבר  הודעה
הרחבות עליונה לשם קומה התכנית: תוספת  שם

ל 8 שירת הים רמות, יח"ד קיימות,
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מתאר תכנית  אישור  בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 

.5062 ,5/27/1 תרש"צ לתכניות: שינוי ,11098 מס'

שירת רח' ירושלים ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
החדשה: ישראל רשת עפ"י קואורדינטות רמות, שכ' .8 הים
הכל ;636/145 - 636/054 219/033 - 219/104רוחב בין אורך בין
וחלקות: גושים כחול; בקו בתשריט המסומנים הגבולות עפ"י
לתכנית  בהתאם  8 מגרש: .16 במלואה: חלקה ,30716  גוש:

.5/27/1

עליונה קומה תוספת  התכנית: מהות א. התכנית:  מטרת
שטח ותוספת שמתחתיה בקומה קיימות יח"ד הרחבות לשם
לתוספות בינוי קביעת ב. א-ד'. בקומות סגורות שרות למרפסות
להלן: כמפורט בבנין, קיימות דיור יחידות הרחבת לשם בניה
לשם הרחבות ה' קומה עליונה קומה לתוספת קביעת בינוי .1
לקיים ובהתאם הבינוי לנספח בהתאם מתחתן קיימות יח"ד
שרות סגורות לתוספת שטח למרפסות קביעת בינוי .2 בשטח.
קביעת ג.  קיימות. דיור יחידות  הרחבת  לשם א'-ד' בקומות 

מהם 1198.40 מ"ר  1285.12 מ"ר, של בהיקף בניה שטחי תוספת
בנין  קווי שירות. ד. קביעת שטחי ו–86.72 מ"ר עיקריים שטחים
קומות מספר הגדלת ה. המוצעת. הבניה לתוספת חדשים
בניה חריגות בגין ו. קביעת הוראות קומות. לשש קומות מחמש
קביעת ח. התכנית. למימוש ביצוע שלבי קביעת ז. להריסה.

בשטח. בניה היתר למתן תנאים וקביעת בינוי הוראות

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3569 עמ' התשס"ו, ,5538 הפרסומים  ובילקוט  12/05/2006

.08/06/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,91010 ירושלים ,1 שלומציון 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.

יהודה תכנון מקומי מטה מרחב

מקומית ברמה מתאר תכנית הפקדת הודעה בדבר
מי/660/ג מס'  מפורטת

קווי וקביעת מגרשים בין חדשה חלוקה התכנית: שם
יערים גבעת חדשים, בנין

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 מקומית ברמה מתאר מופקדת תכנית יהודה מטה

מי/660/ג.

הבעלים כל בהסכמת חלוקה ו/או איחוד וחלוקה: איחוד
התכנית מתחום התכנית/בחלק תחום בכל

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
לתכנית מי/במ/660. שינוי הרשאות. היתרים או

גבעת יערים גבעת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
106/א מגרש .29853 בחלקיות: גוש וחלקות: גושים יערים,

במ/660. בהתאם לתכנית מי 21 מי/במ/660, לתכנית בהתאם

ידי: על מגרשים שני בין גבולות שינוי התכנית:  מטרת
איחוד ב. מיוחד. מגורים לאזור ב' מגורים מאזור ייעוד שינוי א.

הבעלים. בהסכמת מגרשים וחלוקת

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

בתוך  התנגדות להגיש רשאי 100 לחוק, פי סעיף על הזכאי לכך
הפרסומים  בין של ההודעה המאוחרת פרסומה ממועד 60 ימים
ירושלים, למשרדיהועדההמחוזיתלתכנוןלבניהמחוז בעתונים,
ההתנגדות העתק .02-6290222 טל' ,91010 ירושלים ,1 שלומציון
יהודה, מטה לתכנון ולבניה הועדה המקומית למשרדי  יומצא

.02-9900888 טל'

תתקבל  לא לתכנית התנגדות לחוק, 103 (א) לסעיף בהתאם
ובלווי 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

יהודה מטה מקומי תכנון מרחב

710/ב מי/ מס' מקומית מתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
זית בית מושב - מגרש חלוקת התכנית: שם

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

מי/710. שינוי לתכנית ב, /710 מי/ מס'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

זית בית זית. בית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
אורך 400 / 165  קאורדינטות בין 50 שטח מגרש זית בית מושב
הכל 550 / 165 ובין קואורדינטות רוחב 225 / 132 - 325 / 132; -

כחול. בקו בתשריט המסומנים הגבולות עפ"י
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 50 מס' מגרש  לחלוקת הוראות קביעת התכנית: מטרת 
לשניים.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,743 עמ' התשנ"ו, ,4358 הפרסומים  ובילקוט  13/11/1995

.14/12/1995 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,91010 ירושלים ,1 שלומציון ירושלים, מחוז לבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,02-6290222 טל'
בה לעיין רשאי מעוניין  וכל ,02-9900888 טל' יהודה, מטה

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

יהודה מטה מקומי תכנון מרחב

770/ז מי/ מס' מקומית מתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
ל–2 מגרשים,  61 מס' קיים מגרש חלוקת התכנית: שם

61 מגרש שחר טל מושב
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מתאר תכנית  אישור  בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 

מי/במ/700. מי/200, לתכניות שינוי ז, /770 מי/ מס'

הבעלים כל בהסכמת חלוקה ו/או איחוד וחלוקה: איחוד
התכנית. מתחום התכנית/בחלק תחום בכל

שחר, טל מושב ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
בין קואורדינטות יהודה, שטח המועצה האזורית מטה בתחום
 -  634/525 רוחב  קואורדינטות  ובין   190/700  -  191/025 אורך

בהתאם לתכנית מי/במ/770. 61 מגרש ;634/375

61 (חלק) במושב  קיים מס' מגרש חלוקת א. מטרת התכנית:
61א' מס'  מגרש יהווה ב' חקלאי אזור מגרשים. ל–2  טל שחר 
וחלוקת 61ב', מס' מגרש שיהיה מיוחד ב' חקלאי ואזור (חלק)
הזכויות במגרש לס"ה מבלי להוסיף הקיימות זכויות הבנייה
בתשריט למצוין בהתאם הכל מאושרת. בתכנית למותר מעבר
קביעת  ב. להלן.  ה'  9 סעיף הבנייה זכויות בטבלת ובתקנון

בנייה. היתר למתן תנאים

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4116 עמ' התשסו, ,5550 הפרסומים  ובילקוט  21/06/2006

.09/07/2006 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'
בה לעיין רשאי מעוניין  וכל ,02-9900888 טל' יהודה, מטה

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

יוסף              רות

           יושבת ראש הועדה המחוזית 
        לתכנון ולבניה מחוז ירושלים

מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי אונו

תממ/266 מס' מקומית מתאר תכנית דחיית בדבר  הודעה
אפעל רמת - משותפים בתים הרחבת התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מתאר תכנית  דחיית  בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
בעיתונים פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה ,266 תממ/ מס'

עמ' התשנ"ז, ,4454 הפרסומים  ובילקוט  01/11/1996 בתאריך
תממ/119. מס' מתאר לתכנית שינוי ,05/11/1996 בתאריך ,401

גבולות אפעל. רמת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
- מדרום הרדוף רחוב - ממזרח תדהר רחוב - מצפון התכנית:

 6176 גוש: וחלקות: גושים דודאים; רחוב - ממערב ארגמן רחוב
.580 - 578 במלואן: חלקות

3 בתי מגורים בני  להרחיב אפשרות מתן התכנית: מטרת
אפשרות  ומתן ג' מגורים כאזור המסווגים עמ'ים, על 3 קומות
 3 הכולל שלם באגף - קרי נפרדים, באגפים התוספות לבנות
36 מ"ר,  הוא דירה לכל השטח העיקרי שיתוסף זו מעל זו דירות

מ"ר. 6 בגודל העמ'ים בקומת כמחסן שישמש שרות ושטח

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

לקהל. פתוחים

מרחב תכנון מקומי אונו

קא/361 מס' מקומית מתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
הפקעה ביטול 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
שינוי קא/361, מס' מקומית מתאר תכנית מופקדת אונו ולבניה
תממ/ ,153 תממ/ מתא/16, תממ/254, תרשצ/3/43/21, לתכנית

א. 195 תממ/ 83/

גבולות אונו קרית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
לוי אשכול ממערב  רח'  - 471 ממזרח  דרך - מצפון התכנית:
ברכה, ברנר,  ביאליק, רחובות  - מדרום  אילן בר מחלף  -

 6494 גוש: וחלקות: גושים אלון; יגאל אצ"ל, הרצל, ז'בוטינסקי,
במלואן: 393  6495 חלקות גוש: .231 ,138 - 128 במלואן: חלקות

.394 -

מכבית כביש שבין השטח רצועת תכנון התכנית: מטרת
על לשמור כוונה מתוך העיר של הצפוניים המגרשים לבין
כביש ובין המגרשים ורצועת תשתיות בין לינארי שצ"פ רצף
המשנה: מטרות האקוסטי; הקיר של הפיזי מיקומו עקב מכבית,
לשטח הפקעות וקביעת נדרשות שאינן הפקעות ביטול א.
ודרך מוצעת א' שינוי ייעוד של איזור מגורים ב. ציבורי פתוח.

ציבור.  מבני עם משולב ושצ"פ ציבור בניני 159 לשטח בחלקה
ביטול ד. לדרך משולבת. פתוח ציבורי של שטח ייעוד שינוי ג.
לשצ"פ. של שפ"פ ייעוד ו. שינוי שצ"פ. ה. ביטול מדרך.  חלק
וקביעת קודמות בתכניות מבנים הריסת בדבר הוראות ביטול ז.
ח. קביעת המוצעת. ההפקעה בתחום מבנים הוראות להריסת
לצורך העברת תשתיות רצועה הקצעת ט. בנין אחורי חדש. קו
מתחם י. קביעת בהתאם כמסומן בתשריט. זיקת הנאה וקביעת
וקביעת הבעלים בהסכמת שלא מחדש וחלוקה לאיחוד

מפורטת. תכנית להכנת הנחיות

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 בעתונים, הפרסומים בין המאוחרת
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אביב-יפו  תל  125 בגין דרך אביב, תל מחוז  ולבניה לתכנון
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .03-7632588 טל' ,67012

אונו,  13 קרית סוקולוב אונו, ולבניה לתכנון המקומית הועדה
.03-5356840 טל'

תתקבל  לא לתכנית התנגדות לחוק, 103 (א) לסעיף בהתאם
ובלווי 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

מרחב תכנון מקומי אונו

קא/391 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
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
שינוי קא/391, מס' מפורטת תכנית מופקדת אונו ולבניה

.172 /2 במ/ תממ/ לתכנית

גבולות אונו. קרית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
שער הקריה, - שכ' ממערב המלך, שלמה - רח' התכנית: מצפון
וחלקות: גושים צה"ל;  רח' - ממזרח גוריון, בן  שד' -  מדרום

.416 במלואן: 54, 6490 חלקות גוש:

(21 (לשעבר  ו–416  54 חלקות הוספת א.  התכנית:  מטרת
התכנית ותשריט הוראות ב. .172 / 2 במ/ תממ/ התכנית לתחום
לאחוד המיועדות  המפורטות  החלקות על  יחולו הראשית 

הבעלים. בהסכמת וחלוקה

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 בעתונים, הפרסומים בין המאוחרת
אביב-יפו  תל  125 בגין דרך אביב, תל מחוז  ולבניה לתכנון
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .03-7632588 טל' ,67012

אונו,  13 קרית סוקולוב אונו, ולבניה לתכנון המקומית הועדה
.03-5356840 טל'

תתקבל  לא לתכנית התנגדות לחוק, 103 (א) לסעיף בהתאם
ובלווי 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

אור יהודה-אזור תכנון מקומי מרחב

מאא/160/א מס' מקומית מתאר תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מתאר תכנית  אישור  בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 

מאא/160. לתכנית שינוי מאא/160/א, מס'

גבולות יהודה; אור  ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
הפריקסטים שוק מצפון, העצמאות הרחובות בין התכנית:
שמדרום לבנייני המגורים עד ממזרח, יוסף חיים הרב ממערב,
את הפריסקטים", "שוק  את  כולל השטח  הפריסקטים.  לשוק
17- שמספרם  הבתים שלהבת, ברח'  1-11 שמספרם הבתים
אלעזר. דוד ברח' שמספרם 30-32 והבתים חיים יוסף 21 ברח'
.49 ,38 ,36 ,7  -  4 במלואן: חלקות ,7217 גוש וחלקות:  גושים

.53 ,48 - 47 חלקות: חלקי ,7217 גוש

הוצאת שיאפשרו הוראות קביעת  א. התכנית: מטרת
תכנית  כל ו/או  100 הוראות תכנית מאא/ בנייה מכח היתרי 
המקור תכנית של קודם לכניסתה לתוקף בתוקף שהיתה אחרת
קביעת ב. המקור. תכנית מכח בניה היתרי להוצאת עד וזאת
בנינים רשימת קביעת בנייה מכח תכנית זו. ג. להיתרי בניין קוי

לבנינים  להיתרים בהתייחס לחוק,  178 סעיף מכח חורגים,
זו. תכנית מכח שיוצאו

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3813 עמ' התשס"ו, ,5542 הפרסומים ובילקוט  ,09/06/2006

.19/06/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
,67012 אביב-יפו תל ,125 בגין דרך אביב, מחוז תל ולבניה לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,03-7632588 טל'
,03-5388108 טל'  יהודה,  100 אור  ההגנה אזור, - יהודה  אור
שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי המעוניין וכל

לקהל. פתוחים האמורים

אור–יהודה-אזור מקומי תכנון מרחב

מאא/500 מס' מקומית מתאר תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מתאר תכנית  אישור  בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
/17 תרשצ/ ,3 /55 /1 תרשצ/ לתכניות שינוי ,500 מאא/ מס'

א. /9 מאא/ ,100 מאא/ ,1 /9 מאא/ ,3 /55

רח' יהודה, אור ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
שכ' .14 ,12 ,10 אצ"ל רח'  יהודה, אור  .17 ,15 ,13 ההגנה
במלואן: 126 - 128, 7210 חלקות גוש וחלקות: גושים ראשונים;

.156 - 154

,126-128 קרקע לחלקות ייעוד קביעת  .1 התכנית: מטרת
שינוי תוך 3 (למגרשים 107-109) /55 /17 בתרש"צ שנקבע כפי
הייעוד שינוי א. /9 מאא/ בתכנית  מהקבוע הקרקע ייעוד 
מגרשים לגבי  זכויות קביעת  .2 משצ"פ.   2 א/ למגורים יהיה
לגבי א /9 מאא/  מפורטת מתאר  תכנית  פי על  126-128

יח"ד.   6 סה"כ  יח"ד.  3 יח"ד: סה"כ תוספת  א-2. מגורים  אזור
סה"כ 1200 מ"ר. סה"כ  - 600 מ"ר - עיקרי שטח תוספת סה"כ
סה"כ 300 מ"ר.  - 150 מ"ר - הקרקע מעל שרות שטחי תוספת
מ"ר   150 - הקרקע לפני מתחת (מרתפים) שרות שטחי סה"כ

מ"ר. 300 סה"כ -

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1590 עמ' התשס"ו, ,5490 הפרסומים ובילקוט  ,03/02/2006

.05/02/2006 בתאריך

לתכנון המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,67012 אביב-יפו  תל  125 בגין דרך אביב, תל מחוז  ולבניה
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,03-7632588 טל'
,03-5388108 טל' יהודה, אור ,100 ההגנה רח' אור–יהודה-אזור,
שהמשרדים ובשעות בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין וכל

לקהל. פתוחים האמורים

ים בת מקומי תכנון מרחב

בי/451 מס' מקומית מתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
מ"ר קיימת ב–20 דירה הגדלת שם התכנית:

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



30.1.2007 התשס"ז, בשבט י"א ,5621 הפרסומים ילקוט 1346

בי/451, מס' מקומית מתאר תכנית  מופקדת  ים בת ולבניה
בי/2/א, בי/30/א, בי/328/א, בי/328/ב, בי/430, לתכניות שינוי

בי/339. בי/328,

רח' ים, בת ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
שצ"פ במזרח - ,19 חלקה - בצפון התכנית: גבולות .7 בורוכוב
;264 חלקה בורוכוב, רח' - במערב ,196 חלקה - בדרום  ,217

.195 במלואה חלקה ,7139 גושים וחלקות: גוש:

הגג) (קומת ג' בקומה בנייה תוספת .1 התכנית: מטרת
תוספת .2 דופלקס). (כדירת הנמצאת בקומה ב' לדירה כהגדלה

מ"ר. 13.40 על יעלו שלא באופן עיקריים שטחים

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 בעתונים, הפרסומים בין המאוחרת
תל-אביב–יפו   125 בגין דרך אביב, תל מחוז  ולבניה לתכנון
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .03-7632588 טל' ,67012
בת ים, ,1 סטרומה רח' ים, בת ולבניה לתכנון המקומית הועדה

.03-5556030 טל'

תתקבל  לא לתכנית התנגדות לחוק, 103 (א) לסעיף בהתאם
ובלווי 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

הרצליה מקומי תכנון מרחב

הר/1637  מס' מקומית מתאר תכנית דחיית בדבר הודעה
בדבר הוראות וקביעת שטחים ייעוד שינוי התכנית: שם

ת"א חיפה ברחובות נורדאו, המדרון, ודרך דרכים
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מתאר תכנית  דחיית  בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
בעיתונים  פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה הר/1637  מס' 
התשנ"ד, ,4217 הפרסומים  ובילקוט  27/05/1994  בתאריך

הר/432. לתכנית שינוי ,26/05/1994 בתאריך ,3498 עמ'

רחובות: הרצליה. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
 6520 גוש וחלקות: גושים ת"א; חיפה דרך המדרון, נורדאו,

41 ,40 ,15 ,14 במלואן: חלקות

ב' מגורים מאזור שטחים: ייעוד שינוי א. התכנית: מטרת
מגורים אזור מיוחד. מגורים לאזור מסחרי ואזור דרך, מוגבל,
פתוח. שטח ציבורי פתוח, פרטי שטח חזית מסחרית, עם מיוחד
חדשה דרך קטע תוספת .1 דרכים: בדבר הוראות קביעת ב.
ו/או מאושרת קיימות הרחבת דרכים .2 המדרון. רח' בהמשך
ומאושרת כמסומן קיימת מדרך ביטול קטע .3 בתשריט. כמסומן
צבוריים כמצויין ולמתקנים לצבור מעבר זכות בתשריט. מתן
יח"ד   47 לבנות מותר יהיה מיוחד  מגורים באזור  ג. בתשריט.
באזור מגורים  קומות כמסומן בתשריט.  3 עד 4 בגובה בבנינים

קרקע בלבד. בקומת - המסחר מסחרית חזית מיוחד עם

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
אביב-יפו  תל  125 בגין דרך אביב, תל מחוז  ולבניה לתכנון
לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,03-7632588 טל' ,67012

וכל   ,09-9591545 טל'  הרצליה,  22 סוקולוב הרצליה, ולבניה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

גן רמת מקומי תכנון מרחב

רג/1351 מס' מקומית מתאר תכנית הכנת בדבר  הודעה
לאומי ביטוח כולל ז'בוטינסקי מתחם התכנית: שם

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

רג/1351. מס' מקומית

גושים ;94 ,92 ,90 ז'בוטינסקי רמת גן רחוב התכנית: תחום
,503 ,195 - 190 במלואן: 184 - 186, 6125 חלקות גוש: וחלקות:

.504

לאזור ג' מגורים מאזור ייעוד שינוי המוצעים: השינויים
למבנה ציבור. ושטח מסחרית, שצ"פ חזית מגורים עם

בתחום בנייה היתרי הוצאת הגבלת :78 תנאים לפי סעיף
של שנתיים התכנית לתקופה

גן רמת מקומי תכנון מרחב

רג/1071/ב מס' מקומית מתאר תכנית הכנת בדבר  הודעה
ירושלים ושדרות האגדה רח' בין מתחם התכנית: שם

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

ב. /1071 רג/ מספר מקומית

ירושלים. שד רח' האגדה, רח' גן, רמת התכנית: תחום

,1073  -  1070 במלואן:  חלקות  6158 גוש: וחלקות:  גושים 
.1077 - 1076

לאזור ג' מגורים מאזור ייעוד שינוי המוצעים: השינויים
מגורים מיוחד ושצ"פ.

בניה בתחום התכנית הגבלת הוצאת היתרי :78 לפי תנאים
שנה לתקופה של

גן רמת מקומי תכנון מרחב

רג/1399 מס' מפורטת תכנית הכנת בדבר  הודעה
גוריון בן לשכת מבנה שימור התכנית: שם

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

.1399 רג/

וחלקות: גושים שרת; משה רח' גן, רמת התכנית: תחום
.447 - 446 חלקות במלואן ,6125 גוש

ציבור כמבנה וקביעתו בניין שימור המוצעים: השינויים
שימש המיועד לשימור המבנה גוריון. בן בתחום בי"ס שישולב

מלחמת העצמאות. בזמן גוריון בן דוד לשכתו של את

של לתקופה בנייה היתרי הוצאת הגבלת :78 לפי תנאים
שנה.

השרון רמת מקומי תכנון מרחב

רש/997 מס' מקומית מתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
גגות על בניה התכנית: שם

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

רש/210/א, רש/521/א. לתכניות שינוי מס' רש/997,
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תכנית השרון.  רמת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
באזורי השרון  רמת  המקומי התכנון מרחב כל  על תחול  זו
עמודים  על 3 קומות של בניה קיימת/מותרת שבהם המגורים
איזורי  למעט מעל קומת מסחר מגורים 3 קומות כולל ומעלה,
,245 ,241 ,231 6550 חלקות 230, גוש: יוספטל - מגורים: מתחם
6793 חלקות: 58-62, גוש: - אילת מתחם ;62-72 ,171 ,232 ,146

67 ,66

והוראות ארכיטקטוניות דרישות קביעת התכנית: מטרת
מצללות (פרגולות) פנימיים, מדרגות גרמי גג, בניית חדרי בדבר
הוראות ביטול  תוך מגורים  מבני גגות על  טכניים ומתקנים 
בסעיף  הקבועים באזורים החלים 521 א' רש/ המתאר תכניות
אדריכלי ופיתוח עיצוב בינוי, בדבר קביעת הוראות 5 להלן: 1.
בנינים גגות  על  מותרים בניה שטחי  קביעת  .2 הבנין. גגות
גגות על מותרים מצללות שטחי קביעת .3 וחדשים. קיימים
קביעת הוראות .5 בניה. היתרי למתן תנאים קביעת .4 בנינים.

טכניים. מתקנים הקמת בדבר

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3814 עמ' התשס"ו, ,5542 הפרסומים ובילקוט  ,01/06/2006

.19/06/2006 בתאריך

לתכנון המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,67012 אביב-יפו  תל  125 בגין דרך אביב, תל מחוז  ולבניה
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,03-7632588 טל'
וכל מעוניין רשאי ,03-5401434 טל' השרון, רמת השרון, רמת
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין

לקהל.

   
אורון גילה

המחוזית הועדה ראש יושבת  
אביב תל מחוז ולבניה לתכנון

מחוז חיפה

 מרחב תכנון מקומי חיפה
חפ/2201 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
ברח' זכויות בניה, והגדלת ייעוד התכנית: שינוי  שם

30 מוריה
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 ,2201 מס' חפ/ מפורטת תכנית חיפה מופקדת
חפ/ ,136 חפ/ ,1400 א, חפ/ /718 ד, חפ/ /229 ה, חפ/ /718 חפ/

.676 חפ/ ,616 חפ/ ,424 ה, חפ/ /229 חפ/ ,229

שד' רחוב חיפה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
חלקי ,10808 גוש: וחלקות: גושים המים; רחוב פינת .30 מוריה
חלקי ,10910 גוש: במלואה: 150. 10910 חלקה גוש: .74 חלקה:

.167 חלקה:

150 ממגורים למגורים  חלקה סיווג שינוי .1 התכנית: מטרת
הבניה והוראות הבניה  זכויות  קביעת .2 עסקים; עם מעורב

באתר. דרך ברח' המים בקטע הגובל הרחבת .3 באתר;

בימיםובשעותשהמשרדים בתכנית, לעיין רשאי כלמעוניין
פרט בכל או בבנין בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים
כל וכן התכנית, ידי על  נפגע עצמו את  הרואה אחר תכנוני
בתוך  התנגדות להגיש רשאי 100 לחוק, פי סעיף על הזכאי לכך

הפרסומים  בין של ההודעה המאוחרת פרסומה ממועד 60 ימים
חיפה, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה למשרדי בעתונים,
ההתנגדות העתק .04-8633448 טל'  חיפה,  15 הפלי"ם שד
ביאליק חיפה, ולבניה לתכנון המקומית הועדה למשרדי יומצא

טל' 04-8356807. 3 חיפה,

תתקבל  לא לתכנית התנגדות לחוק, 103 (א) לסעיף בהתאם
ובלווי 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

מרחב תכנון מקומי חיפה

חפ/2238 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
לאזור א' שינוי ייעוד מאזור מגורים התכנית: שם

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

חפ/1157/י, חפ/1400. לתכניות שינוי חפ/2238,

חניתה רח'  חיפה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
במלואה חלקה ,10879 גוש וחלקות; גושים יזרעאליה; שכ' .48
,10922 גוש .308 - 307 ,305 ,271 חלקי חלקות ,10879 גוש .306 

.12 חלקה חלקי

א' מגורים מאזור הקרקע ייעוד שינוי .1 התכנית: מטרת
הבניה זכויות הבניה וגובה הגדלת מגורים מיוחד תוך לאזור
הבניה להקמת הוראות וקביעת הבניין קווי שינוי המותר, תוך

ציבורי  305 משטח בח"ח הקרקע ייעוד שינוי .2 מגורים. בנין
מיוחד. מגורים לאזור פתוח

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2529 עמ' התשס"ו, ,5518 הפרסומים  ובילקוט  22/03/2006

10/04/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
04- טל'  חיפה,  15 הפלי"ם שד חיפה, מחוז ולבניה לתכנון
חיפה, ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,8633448

בה  לעיין רשאי מעוניין טל' 04-8356807 וכל 3 חיפה, ביאליק
האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

חיפה מקומי תכנון מרחב

חפ/545/ד מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
מריס הכרמליתים בסטלה התכנית: שטח שם

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 
/229 ג, חפ/ /545 ב, חפ/ /545 חפ/ לתכניות שינוי חפ/545/ד,
,229 חפ/ ,1400 חפ/ שש, /1400 חפ/ ,1800 א, חפ/ /1403 חפ/ י,

.545 חפ/ ,1394 חפ/

של השטח חיפה. ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
טשרניחובסקי רחוב סטלה מריס מצפון, דרך ע"י תחום התכנית
סטלה מריס; ממערב לדרך מערבי על המדרון מדרום, ומתפרס
,10802 גוש .95 - 94 חלקות במלואן ,10802 גוש וחלקות: גושים

 - 93 ,31 ,22 ,20 - 18 חלקי חלקות ,10804 גוש .93 חלקה חלקי
,10815 גוש .44 ,2 - 1 חלקות במלואן ,10815 גוש .103 - 102 ,94

.22 ,19 חלקות במלואן ,10912 גוש .3 חלקה חלקי
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לאזור פתוח פרטי שטח סיווג שינוי .1 התכנית: מטרת
מוגן לדיור משולב לאזור מסחרית, חזית עם מיוחד מגורים
הפרשת שטח א' מיוחד, תוך מסחר ומלונאות, ולאזור מגורים
בניה זכויות הגדרת .2 ציבור. לבנייני לאתר ספציפי בנוי
כרמליתים פתוח פרטי ולשטח דתי למוסד לשטח בניה והוראות
המגדלור בניין נמצא פרטי פתוח בו שטח סיווג שינוי .3 דתי.
המגדלור בניין וקביעת  לשימור מבנה פתוח עם פרטי לשטח
בשטח בניה וזכויות הוראות קביעת .4 לשימור. כמבנה
לשטח קרקע ייעוד .5 ולפיתוח. לבינוי הנחיות וקביעת התכנית,

לצמיתות. לציבור מעבר זכות עם פתוח פרטי

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,618 עמ' התשס"ו, ,5463 הפרסומים ובילקוט  ,02/12/2005

.28/11/2005 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
04- טל'  חיפה,  15 הפלי"ם שד חיפה, מחוז ולבניה לתכנון
חיפה, ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,8633448
בה לעיין רשאי מעוניין וכל טל' 04-8356807, 3 חיפה, ביאליק

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

אתא קרית מקומי תכנון מרחב

כ/322 מס' מקומית מתאר תכנית דחיית בדבר  הודעה
למגורים חקלאית קרקע ייעוד שינוי התכנית:  שם

אתא קרית 17 בגוש 11027, בחלקה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מתאר תכנית  דחיית  בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 
בעיתונים  פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה כ/322  מס'
התש"ס, ,4845 הפרסומים ובילקוט  ,09/01/2000  בתאריך
מק/כ/150/ה, לתכניות שינוי ,23/01/2000 בתאריך ,2359 עמ'

כ/150.

רח' אתא, קרית ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
.17 במלואה חלקה ,11027 גוש וחלקות: גושים .17  כנרת

.31 חלקה חלקי ,11027 גוש

לאזור חקלאי השטח מאזור ייעוד שינוי .1 התכנית: מטרת
31 מאזור  מחלקה חלק ייעוד שינוי .2 מיוחד. (2) ב' סוג מגורים

חקלאי לדרך.

לתכנון המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
וכן טל' 04-8633448, 15 חיפה, הפלי"ם שד חיפה, מחוז ולבניה
קרית אתא, קרית ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי
בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-8478420 טל' ,28100 אתא

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

אתא קרית מקומי תכנון מרחב

כ/447 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
לאזור מפורט לתכנון מאזור ייעוד שינוי התכנית: שם

א' מגורים
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 לתכנית כ/447, מס' מפורטת תכנית מופקדת אתא קרית

כ/150.

רח' אתא, קרית ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
.109 חלקה חלקי ,11044 גוש וחלקות: גושים .93  לילינבלום

.56 במלואה חלקה ,11044 גוש

מפורט לתכנון התכנית: שינוי ייעוד מאיזור הוראות עיקרי
א'. מגורים לאיזור

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 בעתונים, הפרסומים בין המאוחרת
04- טל'  חיפה,  15 הפלי"ם שד חיפה, מחוז ולבניה לתכנון
המקומית הועדה יומצא למשרדי ההתנגדות העתק .8633448
.04-8478420 טל' ,28100 אתא קרית אתא, קרית ולבניה לתכנון

תתקבל  לא לתכנית התנגדות לחוק, 103 (א) לסעיף בהתאם
ובלווי 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

טבעון תכנון מקומי קרית מרחב

טב/237 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
טבעון בקרית כצנלסון, ברח' דיור הרחבת התכנית: שם

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

טב/13. טב/34, טב/67, לתכניות שינוי טב/237,

רח' טבעון קרית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
במלואן: חלקות ,11394 גוש וחלקות: גושים ;8 ,6 ,4 כצנלסון

.405 ,337 ,305 חלקי חלקות ,11394 גוש .440 - 439 ,336 ,332

בבניינים בנייה לתוספת אפשרות מתן התכנית: מטרת
בינוי  לתכנית בכפוף יח"ד, תוספת 8 ללא ,6 ,4 כצנלסון ברח'
בניין קווי קביעת .2 בניה. זכויות קביעת .1 באמצעות: מפורטת
קומות גובה מבנים ומספר קביעת .3 הבינוי. לתכנית תואמים
שטחים החלפות ע"י מגרשים/חלקות גבולות שינוי .4 מותר.
בגודל שינוי ללא ציבורי,  ייעוד בעלי גובלים  מגרשים עם

המגרשים.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4305 עמ' התשס"ה, ,5441 הפרסומים  ובילקוט  14/08/2005

.27/09/2005 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
טל' חיפה, 15 הפלי"ם שד חיפה, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,04-8633448
מעוניין וכל ,04-9539249 טל' ,36100 טבעון טבעון, קרית קרית
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

הכרמל חוף מקומי תכנון מרחב

חכ/256/ג מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
ונופש תיירות אתר - התנינים אמת 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 חכ/256/ג, מס'  מפורטת תכנית מופקדת הכרמל חוף 

חכ/19/ד. משח/5, לתכניות
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גושים חנניה;  בית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.33 ,26 ,24 חלקי חלקות ,10197 גוש וחלקות:

ותיירות תכנית לאתר נופש פעיל עריכת .1 התכנית: מטרת
בינוי הנחיות קביעת .2 חנניה. בית שליד התנינים" "אמת
ייעוד שינוי .3 ע"י: בניה, והוראות זכויות שימושים, וקביעת
קביעת .4 גישה. ודרך ותיירות נופש לאתר חקלאית מקרקע
בניה; הוראות קביעת .5 קרקע. ייעוד לכל המותרות התכליות

בנינים. גובה בניה, מרווחי קביעת: .6

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 בעתונים, הפרסומים בין המאוחרת
04- טל'  חיפה,  15 הפלי"ם שד' חיפה, מחוז ולבניה לתכנון
המקומית הועדה יומצא למשרדי ההתנגדות העתק .8633448
.04-9845213 טל' ,30860 כרמל עין הכרמל, חוף ולבניה לתכנון

תתקבל  לא לתכנית התנגדות לחוק, 103 (א) לסעיף בהתאם
ובלווי 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/1135 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
מס' צ-9, ציבור שטח לבנייני הקטנת שם התכנית:

אלזרקא ג'יסר
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
לתכנית שינוי  ש/1135, מס' מפורטת  תכנית  מופקדת  שומרון 
ש/950. ,733 ש/מק/ ש/730, ש/1076, לתכניות כפיפות ש/356,

א–זרקא. ג'סר ישוב: ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
וחלקות: גושים אלזרקא; בג'יסר הכפר גרעין למסגד מזרחית

.61 ,59 חלקות: חלקי ,10399 גוש:

לבנייני משטח קטע חלק יעוד שינוי .1 התכנית: מטרת
מחלקה בחלק אב"צ של יעוד שינוי צ-9 למגורים. 2. מס' ציבור
יצירת בסיס חוקי לרישוי הנגישות. 3. שיפור לצורך 59 לדרך

התכנית. בתחום הקיימים הבניינים

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 תוך התנגדות
לתכנון המחוזית הועדה למשרדי  בעתונים,  הפרסומים בין
.04-8633448 טל' חיפה, ,15 הפלי"ם שד' חיפה,  מחוז   ולבניה
לתכנון המקומית הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

.04-6305522 טל' ,30950 יעקב זכרון שומרון, ולבניה

תתקבל  לא לתכנית התנגדות לחוק, 103 (א) לסעיף בהתאם
ובלווי 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

תכנון מקומי מנשה-אלונה  מרחב
עירון מקומי תכנון מרחב

מס' מתאר מקומית תכנית בדבר אישור  הודעה
כפר אלחווארנה, שכ' התכנית: מ/312/ענ/844שם

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

ג/569/א. ג/400, לתכניות שינוי מ/312/ענ/844, מס'

כפר צפון כפר קרע. ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
חלקה ,12119 גוש וחלקות:  גושים ברקן; לנחל סמוך קרע, 
,101 ,98 ,96 ,91 - 89 ,77 חלקות: חלקי ,12119 גוש .92 במלואה:

 72 ,47 - 37 ,26 - 25 חלקות במלואן ,12127 גוש .119 ,115 - 114
 63 ,60 ,52 - 51 ,30 - 27 ,24 - 23 חלקי חלקות ,12127 גוש .74 -

.89 ,24 - 22 חלקי חלקות ,12128 גוש .83 ,66 -

בינונית בצפיפות מגורים שכ' הקמת .1 התכנית: מטרת
השטח חלוקת .2 חקלאית. קרקע ייעוד שינוי ע"י וגבוהה,
הנדסיים. ומתקנים מסחר דרכים, ציבור, שטחי מגורים, למגרשי
תוך רגל, להולכי ושבילים חניות דרכים, מערכת התווית .3
קביעת .4 בישוב. הקיימות  הדרכים  במערכות  השתלבות 

בניה. הוראות

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
בתאריך ,1387 עמ' ,5485 הפרסומים  ובילקוט  25/01/2006 

.25/01/2006

לתכנון המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,04-8633448 טל'  חיפה,  15 הפלי"ם שד חיפה, מחוז ולבניה
אלונה, מנשה ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי  וכן
המקומית הועדה ובמשרדי ,04-6177307 טל' ,37845 חפר ד"נ
וכל ,04-6351789 טל' ,30025 ערערה עירון,  ולבניה  לתכנון 
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

מנשה-אלונה, מקומי תכנון  מרחב
עירון מקומי תכנון מרחב

תכנית מתאר הפקדת הודעת ביטול הודעה בדבר
הפקדת תכנית בדבר מתוקנת מקומית והודעה

ענ/488/מ/332 מס' מקומית  מתאר
פחם אל ג'ראר, אום עורקי עין התכנית: כביש שם

תכנית הפקדת הודעת ביטול  על  הודעה בזה נמסרת
הפרסומים 5582, ובילקוט ענ/488/מ/332 ש, מס' מקומית מתאר

 89 לסעיף בהתאם וכי .25/09/2006 בתאריך ,71 עמ' התשס"ז,
במשרדי מופקדת ,1965 - התשכ"ה והבניה, התכנון לחוק
הועדה ובמשרדי חיפה מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה
המקומית והועדה מנשה-אלונה, ולבניה לתכנון המקומית
ענ/488/מ/332, מס' מקומית עירון תכנית מתאר ולבניה לתכנון

ענ/במ/224. ג/400, לתכניות שינוי

שכ' אל-פחם, אום ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
גושים עמי. מי סמוך לכביש פחם) אל מערב אום (דרום ג'ראר עין
חלקי ,20354 גוש: .20 ,11 - 9 חלקות: חלקי ,20338 גוש: וחלקות:
חלקות ,20356 גוש: .59 ,49 ,46 - 43 ,40 - 33 ,29 ,10 - 8 חלקות:

 38 ,29 ,27 - 25 ,21 ,9 - 7 חלקות: חלקי ,20356 גוש: .30 במלואן:
חלקות: חלקי ,20357 גוש: .76 - 75 ,73 - 72 ,69 ,65 ,58 - 56 ,44 -
,66 ,35 ,33 במלואן: חלקות ,20417 גוש: .69 ,63 ,61 - 59 ,50 - 48
,34 ,32 - 31 ,9 - 8 ,5 - 1 חלקות: חלקי ,20417 גוש: .118 ,108 ,106
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 112  ,107 ,105 ,103 - 102 ,95 ,93 - 92 ,73 - 67 ,65 - 64 ,37 - 36
.40 - 36 ,12 ,7 ,5 - 2 חלקות: חלקי ,20458 גוש: .116 ,114 -

מכביש פחם אל לאום  גישה  להסדיר .1 התכנית: מטרת
לדרך.  מחקלאי קרקע ייעוד שינוי באמצעות עמי 6535 מי מס'

מהדרך. קווי בניין לקבוע .2

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 בעתונים, הפרסומים בין המאוחרת
למשרדי יומצא התנגדות  העתק חיפה. מחוז ולבניה  לתכנון
,37845 חפר ד"נ אלונה, לתכנון ולבניה מנשה המקומית הועדה
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ולמשרדדי ,04-6177307 טל'

.04-6351789 טל' ,30025 עירון, ערערה

תתקבל  לא לתכנית התנגדות לחוק, 103 (א) לסעיף בהתאם
ובלווי 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 מורדות מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת הודעת ביטול בדבר  הודעה
 מס' מכ/82/ב

תעשיה באזור דרך זכויות הבטחת התכנית: שם
תכנית הפקדת הודעת ביטול בדבר הודעה בזה נמסרת
 89 לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה מכ/82/ב, מס' 
בעיתונים פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק
עמ' התשנ"ז, ,4466 הפרסומים  ובילקוט  13/12/1996 בתאריך

.12/12/1996 בתאריך ,958

התעשיה, אזור נשר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
לדרך  ומקביל התעשיה באזור  2 מס' קיים לכביש  בהמשך

.19 ,18 חלקות: חלקי ,11228 גוש: וחלקות: גושים יהודה; בר

קלה ותעשיה ממלאכה ייעוד שינוי .1 התכנית: מטרת
מסחר אזור לבין קיים תעשיה איזור בין קשר ליצירת .2 לדרך.

לו. בתכנון מזרחית חדש הנמצא ותעשיה

המחוזית הועדה לעיין בתכנית, במשרדי רשאי מעוניין כל
טל' חיפה, ,15 הפלי"ם שד חיפה, מחוז ולבניה  לתכנון
מורדות ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי ,04-8633448
ושעות בימים ,04-8676296 טל' 2 חיפה 33093, כורי רח' הכרמל,

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

עיר כרמל מקומי מרחב תכנון

עד/275/א מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
לשצ"פ פסולת סילוק ייעוד אתר שינוי התכנית: שם

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

ג/604. שינוי לתכנית עד/275/א,

הכרמל; עיר עוספיא, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
חלקי ,17166 גוש: .11 חלקי חלקה: ,17157 גושים וחלקות: גוש:

.35 חלקה

שינוי ייעוד קרקע מאתר סילוק פסולתי .1 התכנית: מטרת
- שינוי למים. תחנת שאיבה .2 הנדסי למתקן המיועד לשטח
וזכויות הוראות קביעת .3 לשצ"פ. פסולת סילוק מאתר ייעוד

בניה.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3328 עמ' התשס"ו, ,5531 הפרסומים  ובילקוט  28/05/2006

.23/05/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
טל' חיפה, ,15 הפלי"ם שד חיפה, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,04-8633448
,30090 *מבוטל*  עספיא  10 שד חושי  אבא הכרמל,  רכס 
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,04-8399382 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

קריות מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת הודעת ביטול בדבר הודעה
 מס' חפ/767

קק"ל  668 - אדמות לתוכנית שינוי התכנית: שם
וחברת גב–ים

תכנית הפקדת הודעת ביטול בדבר הודעה בזה נמסרת
 89 לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה ,767 חפ/ מס'
,43 ובילקוט הפרסומים התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק

.02/11/1949 בתאריך ,164 עמ' התש"י,

.218 במלואה: חלקה ,10444 גושים וחלקות: גוש:

חלק מחדש  לתכנן היא התוכנית מטרת התכנית: מטרת 
לתוכנית בהתאמה חיפה, ,668 מס' מאושרת עיר תיכון מתוכנית

חיפה, הגובלת. ,695 מס' מאושרת עיר תיכון

המחוזית הועדה לעיין בתכנית, במשרדי רשאי מעוניין כל
04- טל' חיפה, ,15 פלי"ם שד'  חיפה, מחוז ולבניה, לתכנון 
קריות, ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי ,8633448
בימים ,04-8715291 טל' ,26114 מוצקין קרית ,4 העברי הגדוד

פתוחים לקהל. האמורים ושעות שהמשרדים

קריות מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת הודעת ביטול בדבר הודעה
 מס' חפ/763

חיפה מפרץ עיר גנים התכנית: שם
תכנית הפקדת הודעת ביטול בדבר הודעה בזה נמסרת

 89 לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה ,763 חפ/ מס'
,43 ובילקוט הפרסומים התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק

.02/11/1949 בתאריך ,163 עמ' התש"י,

הועדה במשרדי בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
טל'  15 חיפה, שד הפלי"ם חיפה, ולבניה מחוז  המחוזית לתכנון
קריות, ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי ,04-8633448
,04-8715291 טל' ,26114 מוצקין קרית ,4 העברי הגדוד רח'

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים
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קריות מקומי תכנון מרחב

הפקדת תכנית הודעת ביטול  הודעה בדבר
חפ/752 מס'  מפורטת

סביניה ויינברג, - מאיר - בוף התכנית: אדמות  שם
714 ,513 לת.ב.ע. תיקון

תכנית הפקדת הודעת ביטול בדבר הודעה בזה נמסרת
 89 לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה ,752 חפ/ מס'
מתאריך רשמי  בעתון  התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק

.06/04/1948

.143 במלואה: חלקה ,11553 גושים וחלקות: גוש:

המחוזית הועדה לעיין בתכנית, במשרדי רשאי מעוניין כל
,04-8633448 טל' חיפה, ,15 שד' פלי"ם חיפה, מחוז לתכנון ובניה
הגדוד רח' קריות, ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי
ושעות בימים ,04-8715291 טל' ,26114 מוצקין קרית ,4 העברי

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

שחר יגאל
המחוזית הועדה ראש יושב
חיפה מחוז ולבניה לתכנון

המרכז מחוז

השרון הוד מקומי תכנון מרחב

מס' מתאר מקומית תכנית בדבר הפקדת  הודעה
 הר/3/15/600/א

מסחרית  גלריה בקומת 40 מ"ר תוספת התכנית: שם
קיים במבנה

והבניה,  התכנון 89 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965,
השרון הוד ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי המרכז
שינוי א, /3 /15 /600 הר/ מס' מקומית מתאר תכנית מופקדת

.15 /600 במ/ הר/ ,1 /15 /600 מק/ הר/ לתכניות

רח' חנקין השרון הוד ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
6412 חלקה  וחלקות: גוש: גושים מגדיאל. רח' הוד השרון .14

.773 במלואה

מסחרית  גלריה בקומת מ"ר  40 תוספת התכנית: מטרת
במבנה קיים.

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 בעתונים, הפרסומים בין המאוחרת
08- טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד המרכז, מחוז ולבניה לתכנון
המקומית הועדה יומצא למשרדי ההתנגדות העתק .9788444
טל' ,45105 השרון הוד ,7 ברית בני הוד השרון, ובניה לתכנון

.09-7759666

תתקבל  לא לתכנית התנגדות לחוק, 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

השרון הוד מקומי תכנון מרחב

מס' מקומית אישור תכנית מתאר בדבר  הודעה
 הר/39/485

לאזור פתוח מאזור שטח ייעוד הפיכת התכנית: שם
מיוחד ב' מגורים

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

.R/ 6 שינוי לתכנית ,39 /485 הר/ מס'

השרון. ממערב הוד ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
 6445 גושים וחלקות: גוש: העירוני. הפארק לרחוב האגודה, מול

.121 - 120 במלואן: חלקות

ו' פרק לפי בהסכמה החלקות איחוד א. התכנית: מטרת
לייעוד ,R-6 פיתוח לפי ב. שינויי יייעוד מאזור לחוק. סימן ז'
צורת זכויות הבניה. ד. הגדרת הגדרת מגורים ב' מיוחד. ג. אזור
כרכוש שיירשמו הגדרת השטחים התכנית. ה. לשטחי הנגישות

משותפים. חוק בתים ע"פ משותף

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4119 עמ' התשס"ו, ,5550 הפרסומים  ובילקוט  23/06/2006

.09/07/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד המרכז, מחוז ולבניה לתכנון

ובניה הוד  הועדה המקומית לתכנון 08-9788444 וכן במשרדי
וכל   09-7759666 טל' ,45105 השרון  הוד  7 ברית בני השרון,
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

יבנה מקומי תכנון מרחב

מקומית מתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' יב/2/164

האלון התכנית: פינוי בינוי מתחם 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   2 /164 יב/ מס'  מקומית מתאר תכנית מופקדת יבנה 
/62 /6 תרש"צ ,3 /62 /17 תרש"צ ,164 יב/ ,600 זמ/ לתכניות
/66 זמ/ א-1, /3 /62 /6 תרש"צ א-2, /3 /62 /6 תרש"צ א, /3

.1 /164 יב/ ,24

רח' השקמה, רח' יבנה ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
גוש: וחלקות: גושים ויצמן; רמות שכ' האקליפטוס. רח' האלון,
,199 ,142 חלקות 133, 3512 חלקי גוש: .201 חלקות 78, 3506 חלקי

 136 ,134 ,127 - 126 במלואן: 100 - 124, גוש: 4941 חלקות . 201
4942 חלקות  גוש: .142 חלקות 125, 4941 חלקי גוש: .141 ,139 -
 4942 גוש: .140 ,113 ,101 - 94 ,75 - 74 ,67 - 60 ,59 - 52 במלואן:

.131 חלקה חלקי

פרוייקט מסגרת להתוות באה  זו  תכנית התכנית: מטרת
האלון מתחם עבור - בינוי פינוי במסלול עירונית התחדשות
להלן: המפורטים באמצעים תבוצע זו מטרה השגת ביבנה.
מיוחד, ג' למגורים א' ממגורים מייעוד קרקע ייעודי שינוי א.
מיוחד, ג'  למגורים  ב'  ממגורים ב', למגורים  א'  ממגורים 
בניני משטח פתוח, ציבורי לשטח ב' ומגורים א' ממגורים
שטחים וקביעת דרכים הרחבת וכן פתוח ציבורי לשטח ציבור
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בהתאם קביעת שימושים ב. להלן. חדשים, כמפורט ציבורים
שטח .2 ציבור. לבנייני שטח .1 להלן: כמפורט קרקע ייעודי לפי
אזור מגורים: יייעודי .4 דרכים והתווית דרכים. .3 ציבורי פתוח.
ג.  יח"ד  984 - מיוחד ג' מגורים אזור .5 יח"ד.   24 ב' מגורים
ומגבלות בניה בשטח בניה הוראות קביעת ד. קביעת קווי בניין.
ו. התכנית. בניה בשטח היתר למתן קביעת תנאים ה. התכנית.

ביצוע. שלבי קביעת

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

.08-9433380 טל' ,70600 יבנה ,3 דואני

תתקבל  לא לתכנית התנגדות לחוק, 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

סבא כפר מקומי תכנון מרחב

מס' מתאר מקומית תכנית בדבר אישור  הודעה
 כס/345/ה

א' בקומה לדירה בניה זכויות תוספת התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מתאר תכנית  אישור  בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 

א. /345 לתכנית כס/ ה, שינוי /345 כס/ מס'

רח' הגליל כפר סבא ומקומם: השטחים הכלולים בתכנית
במלואה 40. 6436 חלקה גוש: וחלקות: גושים .16

עיקרי  מ"ר  45 של בניה זכויות תוספת התכנית: מטרת
אלברט ואן. מלך ע"ש דירה בקומה א', עבור בקומה המפולשת

.(11 סעיף המפורט בטבלה (ע"פ

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4554 עמ' התשס"ו, ,5563 הפרסומים  ובילקוט  28/07/2006

.09/08/2006 בתאריך

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

לקהל.

מודיעין-מכבים-רעות מקומי תכנון מרחב

מד/1/22 מס' מקומית מתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
שנשמטו וחלקות: גושים הוספת התכנית: שם
בית עלמין מד/22, התקפה התכנית בהוראות

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
מד/ מס' מקומית מתאר תכנית מופקדת מודיעין-מכבים-רעות

מד/22. לתכנית שינוי ,1 /22

מודיעין-מכבים- ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
גוש: 5565 חלקי חלקה 5. וחלקות: גוש: גושים עלמין. רעות. בית

 5596 גוש: חלקות 1 - 5. 5595 חלקי גוש: 5566 חלקי חלקה 9.
.10 ,5 - 4 ,1 חלקות חלקי

בהוראות שנשמטו וחלקות גושים הוספת התכנית: מטרת
מד/22. התקפה התכנית

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 בעתונים, הפרסומים בין המאוחרת
טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד המרכז, מחוז ולבניה לתכנון
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .08-9788444
דם המכבים מודיעין-מכבים-רעות, ולבניה המקומית לתכנון

.08-9726045 טל' מודיעין-מכבים-רעות, ,1

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

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

תקוה פתח מקומי תכנון מרחב

מס' מתאר מקומית תכנית בדבר אישור  הודעה
פת/8/2003

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

פת/1/860,  פת/860, פת/803, לתכניות שינוי , 8 /2003 פת/ מס'
.10 /2000 פת/ ,2000 פת/

גיסין  רח' תקוה, פתח ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
מדרום: פיינשטיין, מזרח: מצפון חיה. פינשטיין רח' אבשלום.

(ארעי).   2 חלקה   6361 גוש הרכבת פסי מערב: מצפון גיסין,
 6357 גוש: .37 ,29 ,4 חלקות  חלקי  6356 גוש: וחלקות:  גושים 
 38 ,7  -  5 ,3  -  1 במלואן:  6361 חלקות גוש: .10 חלקות חלקי

.39 -

ומאזור תעשיה מאזור ייעוד השטח לשנות התכנית: מטרת
מרכז מיוחד,  מגורים לאזור ציבורית לחניה ושטח מסחרי 
דרכים ולשלב ציבור, למבני ושטח פתוח ציבורי עסקים, שטח
סה"כ והמתוכנן. הקיים העירוני הבינוי במערכת התכנון את
שינוי .1 קומות.   22 עד  בבנינים ומסחר  יח"ד  650 מתוכננים
מגורים לאזור ציבורית וחניה מסחר ומאזור תעשיה מאזור
שטח פתוח, ציבורי שטח חדשות, דרכים עסקים, מרכז מיוחד,
קביעת .2 ציבור. בניני ושטח  פתוח ציבורי  + ברזל למסילת
חדשות דרכים התווית .3 הבניה. והוראות זכויות מגרשים
שטח ציבור, למבני אזור קביעת .4 קיימות. דרכים והרחבת
לאיחוד וחלוקה קביעת שטח .5 ציבורי פתוח ושטח פרטי פתוח.
לחוק סימן ז' ג' עפ"י הוראות פרק בעלים - ללא הסכמת מחדש
ממסילת בניין בקו הקלה .6 .1965 - התשכ"ה והבניה, התכנון
למרכז  השטח עבור המסילה רצועת מציר מ'  20 של הרכבת
השטח  עבור המסילה רצועת מציר 25 מ' העסקים ובקו בניין

ציבור. בניני

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1707 עמ' התשס"ה, ,5369 הפרסומים  ובילקוט  30/12/2004

.24/02/2005 בתאריך



1353 30.1.2007 התשס"ז, בשבט י"א ,5621 הפרסומים ילקוט

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד המרכז, מחוז ולבניה לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,08-9788444
מעוניין וכל ,49100 תקווה פתח ,1 השנייה העלייה תקווה, פתח
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

ראש העין מקומי מרחב תכנון

מס' מתאר מקומית תכנית בדבר הפקדת  הודעה
265/ א רנ/

 + מגורים 2940 יח"ד A אזור מתחם התכנית: שם
ומסחר משרדים

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 א, /265 רנ/ מתאר מקומית מס' העין מופקדת תכנית ראש

.2000 אפ/ ,2010 במ/ רנ/ ,r-6 לתכניות

שכונת העין.  ראש ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
במלואה 99. גוש: 5486 חלקה וחלקות: A גושים מתחם מגורים

 5496 גוש: 5495 חלקי חלקה 28. גוש: .88 חלקה חלקי ,5486 גוש:
5498 חלקי  גוש: .43 חלקות 8, 5497 חלקי גוש: .19 חלקה חלקי
5512 חלקה  גוש: 5511 חלקי חלקה 114. גוש: .51 ,11 ,8 ,7 חלקות

.90 במלואה

בעיקרו חקלאי מאזור קרקע ייעוד שינוי א. התכנית: מטרת
ובנוסף  יח"ד  2,940 של בהיקף מגורים שכונת  הקמת לצורך
- ציבור לצרכי שטחים ייעוד  ב. ומסחר.  למשרדים שטחים
התווית ג. (שב"צ). ציבור לבניני שטח (שצ"פ), פתוח צבורי שטח
מאושרות. של דרכים והרחבה הטייה וכן ביטול, חדשות דרכים
לשנות ה. בניה. למתן היתר  ותנאים בניה  הוראות  קביעת ד.

.2010 במ/ רנ/ א/פ/2000, לנ"ל את תכנית בהתאם

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 בעתונים, הפרסומים בין המאוחרת
טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .08-9788444
,48036 ראש העין ,21 שילה העין, ראש ולבניה לתכנון המקומית

.03-9007289 טל'

תתקבל  לא לתכנית התנגדות לחוק, 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

מס' מתאר מקומית תכנית בדבר הפקדת  הודעה
 רח/2001/8/ב

 900 הכוללת מגורים שכונת הקמת התכנית: שם
פתוחים ושטחים ציבור מבני מסחר, שטחי יח"ד,

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 רח/2001/8/ב, מס' מקומית תכנית מתאר מופקדת רחובות
רח/8/2001/א. לתכניות

כפר שכ' רחובות. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
וחלקות: גושים פקיעין וצאלון. בן גוריון, הרחובות בין גבירול,

חלקי   3733 גוש: .26  -  19 ,14  -  8 במלואן:  חלקות  3733 גוש:
,16 במלואן: 13 - 14, 3734 חלקות גוש: .27 ,18 ,15 ,7 - 5 חלקות
,74 - 72 ,70 ,69 - 68 ,61 - 62 ,56 ,35 - 34 ,32 - 33 ,30 - 23 ,17
,31 ,22 - 20 ,18 ,15 חלקות 11, 3734 חלקי גוש: .98 - 97 ,93 ,89
במלואן: 1 - 65. 3735 חלקות גוש: .87 ,81 ,77 ,63 ,57 ,50 - 48

 9 ,7 חלקות 5, 3769 חלקי גוש: .11 במלואן: 8, 3769 חלקות גוש:
,152 ,143 ,25 במלואן: 17, 3779 חלקות גוש: .31 ,24 ,22 ,12 ,10 -
.157 ,126 ,122 - 121 ,118 ,116 חלקות 113, 3779 חלקי גוש: .156

4730 חלקי חלקה 13. גוש:

ע"י מגורים  שכונת של מחדש תכנון א. התכנית: מטרת 
שינוי .1 כדלהלן: בנושאים רח/8/2001/א לתכנית שינוי
שטח פנימית, ציבורית דרך  ביטול המנחה,  הבינוי בתכנית
זאת יצירת מיוחד ובמקום פתוח ושטח ציבורי שירותי ספורט
יחידות תמהיל  שינוי  .2 פתוחים. ציבוריים שטחים מערכת

במקבץ  יח"ד  200 ועוד  יח"ד   760 יח"ד,   900 במקום - הדיור
 1150 - במגורים משולב מסחר שטחי 2500 מ"ר במקום .3 דיור.
.4 דיור. למגורים ומקבץ מסחרית בחזית מסחר עיקרי שטח מ"ר
ייעודים קביעת .5 בעלים. בהסכמת מגרשים וחלוקת איחוד
זה ובכלל זכויות והוראות בניה קביעת .6 ותכליות. שימושים

22 קומות במקום 17 קומות.  ל המרבי הבניה גובה קביעת

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 בעתונים, הפרסומים בין המאוחרת
טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .08-9788444

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

תתקבל  לא לתכנית התנגדות לחוק, 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

מרחב תכנון מקומי רמלה

מס' מקומית הפקדת תכנית מתאר בדבר  הודעה
 לה/160/א/28

מסחרי חזית עם ג' ממגורים שינוי התכנית: שם
צדדי בנין קו שינוי ומגורים, למסחרי

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 לה/160/א/28, מס' מקומית מתאר תכנית מופקדת רמלה

לה/160/א, לה/3/1000. לה/מק/160/א/3, לתכניות

.60 הרצל שד' רמלה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
במלואה 12. 4373 חלקה גושים וחלקות: גוש:

חזית מסחרית עם ג' ממגורים שינוי ייעוד .1 התכנית: מטרת
קו שינוי בק. קרקע). 2. 37 מגורים למסחר %) ומגורים למסחרית

ל–1.85 מ'.  מ' מ–1.90 צדדי בניין
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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 בעתונים, הפרסומים בין המאוחרת
טל'  ,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .08-9788444

.72100 רמלה ,1 ויצמן שד' רמלה, ולבניה לתכנון המקומית

תתקבל  לא לתכנית התנגדות לחוק, 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

ושורקות זמורה מקומי תכנון מרחב

מח/217 מס' מקומית מתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
ראם צומת - גדרה התכנית: קטע צומת שם

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מקומית מתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
,8 /224 מק/ בר/ ,74 משמ/ ,224 בר/ לתכניות שינוי ,217 מח/

.500 זמ/

דרך והרחבת שיפור ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
וחלקות: גוש:  גושים ראם. צומת - גדרה 40 בקטע צומת מס'
חלקות 12, 2212 חלקי גוש: .95 ,92 ,81 במלואן: 2, 2212 חלקות

חלקות  5460 חלקי גוש: חלקות 7 - 10. 5450 חלקי גוש: .96 ,77
.56 ,54 ,42 חלקות 37, 5462 חלקי גוש: .28 - 26

דרך מס' להרחבת תכנונית מסגרת יצירת מטרת התכנית:
והסדרת  מחלפונים הקמת באמצעות בה התנועה 40 ולשיפור
וקביעת הקרקע בייעודי שינויים ע"י לישובים, גישה דרכי
יייעוד שינוי א. להלן: כמפורט הדרך, לביצוע והנחיות הוראות
ניקוז, לנחל/תעלת תדלוק, שטח לתחנת  שטח חקלאי, משטח
הנחיות לקבוע ב. נופי. לטיפול ושטח לדרך ציבור בניני שטח
קירות תומכים, קירות גדרות, תעלות, גשרונים, גשרים, להקמת
ומילוי חפירה כל עבודות לביצוע עפר וכן סוללות אקוסטיים,
סגירה וביטול ד. בנין. קו קביעת ג. הכביש. הכרוכים בסלילת
קביעת ו.  ומחלפונים.  צמתים הסתעפויות הסדרת ה.  דרכים. 

רעש. מפגעי והפחתת שיקום סביבתי נופי, לטיפול הוראות

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3351 עמ' התשס"ה, ,5414 הפרסומים  ובילקוט  27/05/2005

.07/07/2005 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד המרכז, מחוז ולבניה לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,08-9788444
הועדה ,08-9414044 טל' ,70500 קרית עקרון סנטר זמורה, ביל"ו
ברנר גבעת ברנר גבעת שורקות, ולבניה לתכנון המקומית
שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,60948

לקהל. פתוחים האמורים

מצפה אפק מקומי מרחב תכנון

ממ/5144 מס' מקומית מתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 2 ממגורים שינוי בהסכמה, וחלוקה איחוד התכנית: שם

לשצפ מדרך לדרך, 2 ממגורים א', למגורים
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מתאר תכנית  אישור  בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 

שד/1060. ממ/5125, לתכניות שינוי מס' ממ/5144,

גושים  תקוה. גני ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
6720 חלקי  גוש: .70  - 69 במלואן:  6720 חלקות גוש: וחלקות:

.12 חלקה

סימן ג' פרק לפי בהסכמה וחלוקה איחוד .1 התכנית: מטרת
ייעוד שינוי .3 א'.  2 למגורים ייעוד מגורים שינוי  .2 לחוק. ז'
ולשטח משולבת לדרך  מדרך  ייעוד  שינוי .4 לדרך.   2 מגורים
הקטנת .6 בניה. הוראות בניה וזכויות קביעת .5 ציבורי פתוח.

לרח' האורנים. מ' ל–3 מ' 5 קו בנין מ

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3823 עמ' התשס"ו, ,5542 הפרסומים  ובילקוט  09/06/2006

.19/06/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד המרכז, מחוז ולבניה לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,08-9788444
וכל ,03-9302051 טל' ,49277 פתח תקוה ,9 גליס אפק, רח' מצפה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

אמרני שוקי
המחוזית הועדה ראש יושב
מחוז המרכז לתכנון ולבניה

הצפון מחוז

מרחב תכנון מקומי נצרת

ג/13997 מס' מקומית מתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
למגורים-נצרת הרחבת שטח התכנית: שם

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

ג/10701. ג/3712, ג/5252, לתכניות: שינוי ג/13997, מס'

וחלקות: נצרת. גושים ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
.26 ,25 חלקות: חלקי ,16582 גוש:

למגורים. התכנית: הרחבת שטח מטרת

למגורים חקלאי התכנית: שינוי ייעוד מאזור הוראות עיקרי
מדרך. חלקים ביטול ושצ"פ, א'

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2404 עמ' התשס"ו, ,5511 הפרסומים  ובילקוט  24/03/2006

.27/03/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית קרית הממשלה דרך מחוז הצפון, 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
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מרחב תכנון מקומי נצרת

ג/13551 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
מגורים לאיזור מחצבה אזור תיכנון התכנית: שם

ותעסוקה

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/13551, מס' מפורטת תכנית מופקדת נצרת
לתכנית כפיפות ג/12521, ג/11810, ג/8144, ג/3057, הבאות:

ג/10439.

גוש: וחלקות: גושים ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,12 - 9 ,4 ,2 חלקות: חלקי ,16558 גוש: .3 במלואה: חלקה ,16558

.15

שכ' להקמת תכנונית מסגרת יצירת .1 התכנית: מטרת
ע"י נוספות ציבוריות ופונקציות נקיה תעשיה אזור מגורים,
קרקע הקצאת .2 בניה. ומגבלות הנחיות קרקע, ייעודי קביעת
דרכים חינוך, מוסדות ציבור, למבני לתעסוקה, למגורים,
בתחום המחצבה של ואורבני נופי שיקום .3 ציבורים, ושטחים
הנמצאת המחצבה כל לשיקום כוללת מתכנית כחלק נצרת
מכביש עלית לנצרת כניסה יצירת .4 עלית. ונצרת נצרת בתחום

בנין. וקווי דרך לרוחב 3 קבלת הקלה מתמ"א .5 .60

ושטח תעשיה קרקע ייעודי שינוי .1 התכנית: הוראות עיקרי
למוסדות ציבור לבניני לתעסוקה, למגורים, לקרקע פתוח פרטי
קרקע. ייעוד לכל המותרות התכליות קביעת .2 ודרכים.  חינוך
להתווית הנחיות ונופי, אדריכלי עיצוב בינוי, הנחיות קביעת .3
בניה–צפיפות, הוראות קביעת .4 ותשתיות, דרכים מערכת
לביצוע. והתניות השלבים קביעת .5 בנינים. גובה בניה, מרווחי

.60 מס' מדרך בנין לקו הקלה .7 סביבתיות. הנחיות קביעת .6

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 בעתונים, הפרסומים
טל' ,17511 עילית נצרת הממשלה,  קרית דרך הצפון,   מחוז
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .04-6508555

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

תתקבל  לא לתכנית התנגדות לחוק, 103 (א) לסעיף בהתאם
ובלווי 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

עילית תכנון מקומי נצרת מרחב

14515 ג/ מס' מקומית מתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
הקפיצה-נצרת עלית הר מחצבת שיקום 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/14515, מס' מקומית מתאר תכנית מופקדת עילית נצרת

ג/8144. ג/3057, הבאות: לתכניות

עילית. גושים נצרת ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
,16558 גוש: .24 ,20 ,1 חלקות: חלקי ,16557 גוש:  וחלקות:

.2 חלקה: חלקי

אזור להקמת תכנונית מסגרת יצירת .1 התכנית: מטרת
למוסדות קרקע הקצאת .2 לחינוך. ציבורי ומוסד נקיה תעסוקה
שיקום .3 פתוחים. ושטחים דרכים לתעסוקה, לחינוך, ציבור
קבלת .5 .60 מכביש עלית לנצרת כניסה יצירת .4 המחצבה.
קבלת הקלה מתמ"א וקווי בנין. 6. 3 לרוחב דרך מתמ"א הקלה

לתעסוקה,  לחינוך, נוף למוסדות ציבור משמרת ייעוד 8 לשינוי
פתוחים. ושטחים דרכים

לתעסוקה, קרקע ייעוד שינוי .1 התכנית: הוראות עיקרי
התכליות קביעת .2 ודרכים. שצפ"ים לחינוך, ציבורי מוסד
עיצוב בינוי, הנחיות קביעת .3 קרקע. ייעוד לכל המותרות
ותשתיות. דרכים מערכת להתויות  הנחיות  ונופי, אדריכלי
בנינים. גובה בניה, מרוחי בניה–צפיפות, הוראות קביעת .4 
הנחיות קביעת  .6 לביצוע. והתניות השלבים קביעת .5

.60 מס' מדרך בנין לקו הקלה .7 סביבתיות.

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 בעתונים, הפרסומים בין המאוחרת
נצרת עילית קרית הממשלה דרך מחוז הצפון, לתכנון ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511
עילית, נצרת עילית, נצרת ולבניה לתכנון המקומית  הועדה

.04-6478828 טל'

תתקבל  לא לתכנית התנגדות לחוק, 103 (א) לסעיף בהתאם
ובלווי 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 תכנון מקומי שפלת מרחב

ג/13286 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
אזרחי התכנית: מרכז 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/13286, מס' מפורטת תכנית מופקדת הגליל שפלת

ג/2834. ג/6957, ג/6958, הבאות: לתכניות

גושים תמרה,  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
חלקות ,18566 גוש: .107 חלקה: חלקי  ,18565 גוש: וחלקות:
.174 ,169 ,81 חלקות: חלקי ,18566 גוש: .80  -  69  במלואן:
חלקה ,18581 גוש: .110 ,69  -  68 חלקות: חלקי ,18579 גוש:

.68 ,29 ,27 ,25 ,1 חלקות: חלקי ,18581 גוש: .28 במלואה:

למבנה לשטח חקלאי משטח ייעוד שינוי התכנית: מטרת
מבני להקמת הוראות קביעת ודרכים, ומסחר מגורים ציבור,

ציבור.

להוציא מוסמכת תהיה הגליל שפלת המקומית הועדה
זו. לתוכנית בהתאם הציבור למבנה 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

רשאי  100 לחוק, סעיף פי הזכאי לכך על התכנית, וכן כל ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
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המחוזית הועדה למשרדי בעתונים, הפרסומים בין המאוחרת
נצרת עילית קרית הממשלה דרך מחוז הצפון, לתכנון ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511
,24930 הגליל, תמרה שפלת ולבניה לתכנון הועדה המקומית

.04-994122 טל'

תתקבל  לא לתכנית התנגדות לחוק, 103 (א) לסעיף בהתאם
ובלווי 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

   
גדז הרצל

המחוזית הועדה ראש  יושב
הצפון מחוז ולבניה לתכנון

הדרום מחוז

מרחב תכנון מקומי מיתר

37/102/03/15 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
מיתר הרשטיק ע''ש כנסת בית התכנית: שם

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

.37/03/102/15

הדרומי הקצה מיתר. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בקו בתשריט כמסומן התכנית: גבולות ברנע; קדש רח' של
.18 חלקה: חלקי  ,100011 גוש: וחלקות: גושים רצוף;  כחול

.204 חלקי חלקה: ,100360 גוש:

כנסת בית להקמת תכנונית מסגרת יצירת התכנית: מטרת
שינוי .2 בעלים. בהסכמת  מגרשים  וחלוקת  איחוד  .1 ע''י:
ולדרך. ציבור לבנייני לשטח פתוח ציבורי משטח קרקע ייעוד
קביעת .4 בניה. ומגבלות הנחיות מותרים, שימושים קביעת .3
לשטח המיועד במגרש שרות ולשטח עיקרי לשטח בניה זכויות

(בית כנסת). לבנייני ציבור

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4227 עמ' התשס"ו, ,5553 הפרסומים  ובילקוט  29/06/2006

.17/07/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,84100 שבע  באר   4 התקוה רח'  הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,08-6263791 טל'
לעיין רשאי מעוניין וכל ,08-6517410 טל' ,85025 מיתר, מיתר

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

מלאכי תכנון מקומי קרית מרחב

7/107/03/18 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
עסקים במרכז מסחרי שטח הגדלת התכנית: שם

אזרחי
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 ,7 /107 /03 /18 מפורטת מס' מופקדת תכנית קרית מלאכי

107 ולת.ר.ש.צ 5/35/14. /03 /18 לתכניות

מרכז מלאכי. קרית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בתשריט כמסומן התכנית: גבולות העירייה); (מול אזרחי עסקים
במלואן: חלקות ,2407 גוש: וחלקות: גושים רצוף; כחול  בקו

חלקה: 91. 2407 חלקי גוש: .86 ,85 ,81 ,71

עסקים מרכז באזור המסחרי השטח הגדלת התכנית: מטרת
מגרשים וחלוקת איחוד א. להלן: כמפורט מלאכי בקרית ואזרחי
(מגרש פתוח ציבורי משטח ייעוד שינוי ב. בעלים. הסכמת ללא

שטחי  קביעת ג. מס' 2,1 חלק). (מגרשים מסחרי לאזור 704 חלק)
מתוכם  ל 78 מ"ר מסחרי 1 אזור מס' במגרש המרביים  הבניה
במגרש  המרביים הבניה שטחי קביעת ד. עיקרי. שטח 71 מ"ר
עיקרי.  שטח מ"ר  72 מתוכם  מ"ר ל–80  מסחרי אזור 2  מס'
במגרשים. הבנין קווי קביעת ו. והשימושים. התכליות קביעת ה.

התכנית. שלבי ביצוע קביעת ז.

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 בעתונים, הפרסומים
.08-6263791 טל' ,84100 שבע  באר   4 התקוה הדרום,  מחוז
לתכנון המקומית הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
טל' ,70900 מלאכי  קרית  1 ז'בוטינסקי מלאכי,  קרית   ולבניה

.08-8608704

תתקבל  לא לתכנית התנגדות לחוק, 103 (א) לסעיף בהתאם
ובלווי 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

מפורטת ברמה מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
481 /03 /7  מס'

שמעונים - 4 חלוצית התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
ברמה מפורטת תכנית  אישור  בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 

.255/02/7 שינוי לתכנית ,481 /03 /7 מס' מפורטת

הבעלים כל בהסכמת חלוקה ו/או איחוד וחלוקה: איחוד
התכנית. מתחום התכנית/בחלק תחום בכל

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

חלוצה/ חולות מקום: ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
כמסומן התכנית: גבולות אשכול; האזורית המועצה עגור,
חלקי ,39001 גוש: וחלקות: גושים רצוף; כחול בקו בתשריט
חלקה ,100302 גוש: .1 חלקה: חלקי  ,100301 גוש: .1 חלקה:

.2 חלקי חלקה: ,100302 גוש .1 במלואה

קרקע שייעודו משטח  ייעוד  שינוי .1 התכנית: מטרת
הכולל אזורי כשטח שייעודו יקבע בעתיד שטח חקלאית ו/או
כפרי- ישוב  להקמת א' מגורים ואזור חקלאי בישוב מגורים 

יח"ד.   500 של  סה"כ ועד מגרשים כ–300  של בהיקף קהילתי
מגורים אזור א', שטחים ל–אזור מגורים הקצאת כוללת תכנית
ומסחר, מלאכה תעסוקה דרכים, ציבור, מבני חקלאי, בישוב
וכו'. ספורט, שצ"פ שטח הנדסיים, ומתקנים נוף פתוח מוסדות,
בניה זכויות קביעת .2 בתשריט. המופיעים הייעודים ע"פ הכל
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וחלוקת לאיחוד הוראות .3 מהאזורים. אחד בכל בניה ומגבלות
ועיצוב בינוי  הנחיות קביעת  .4 הבעלים. בהסכמת מגרשים

אדריכלי.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4316 עמ' התשס"ה, ,5441 הפרסומים  ובילקוט  12/08/2005

.27/09/2005 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,84100 שבע  באר   4 התקוה הדרום,  מחוז  ולבניה   לתכנון 
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,08-6263791 טל'
בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,08-6899696 טל' שדרות, שמעונים,

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

נגב רמת אילות, חבל מקומי תכנון מרחב

מס' מקומית אישור תכנית מתאר בדבר  הודעה
3 /173 /02 /20 

- הרחבה 1  הנגב הר טבע שמורת התכנית: שם
נגב רמת -

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

.101/02/20 שינוי לתכנית ,3 /173 /02 /20 מס'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

טבע שמורת ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
אילות; חבל נגב, רמת אזוריות: מועצות ;1 הרחבה הנגב הר
הדרום- לפינה המערבי  בצידה צמודה השמורה  מיקום:
המזרחי בצידה המוכרזת, הנגב  הר  טבע שמורת של מזרחית
כחצי השמורה נמצאת בדרומה ,40 לכביש השמורה צמודה
בקו כמסומן התכנית: גבולות  פארן; לנחל  צפונית קילומטר
חלקי ,39080 גוש: וחלקות: גושים בתשריט; רצוף  כחול

.4 ,2 - 1 חלקות: חלקי ,39085 גוש: .1 חלקה:

חוק לפי טבע לשמורת השטח ליעד .1 התכנית: מטרת
הנצחה ואתרי אתרים לאומיים שמורות טבע, לאומיים, גנים
התשכ"ה-1965. והבניה התכנון חוק ולפי  התשנ"ח-1998,
לשנות .3 במצבם הטבעי. והדומם הצומח החי, לשמור על .2
והחדרה איגום ושטח טבע שמורת פתוחים, משטחים ייעוד

טבע. והחדרה התחום שמורת טבע ולשטח איגום לשמורת

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1909 עמ' התשס"ו, ,5495 הפרסומים  ובילקוט  27/01/2006

.16/02/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,84100 שבע  באר   4 התקוה רח'  הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,08-6263791  טל'
הועדה ולמשרדי ,08-6355819 טל' אילות, אילות, חבל
וכל ,08-6564129 טל' נגב, רמת ולבניה לתכנון המקומית
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

דוד (דודו) כהן
המחוזית הועדה ראש יושב
הדרום מחוז ולבניה לתכנון

השיתופיות האגודות פקודת לפי הודעות

אגודות שיתופיות על רישום הודעה
האגודות: בענין נתונים להלן

חקלאית שיתופית אגודה - מגל מתיישבי האגודה: שם (1)
בע"מ. קהילתית להתיישבות

האגודה: 57-004871-0. מס'  
חפר 38845. ד"נ מגל, המען:  

(14 בדצמבר 2006). התשס"ז בכסלו כ"ג רישום: תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

קהילתית. להתיישבות אגודה משני: סוג

חקלאית שיתופית אגודה - מגידו מתיישבי האגודה: שם (2)
בע"מ. קהילתית להתיישבות

האגודה: 57-004872-8. מס'  
חבל מגידו 19230. ד"נ המען: מגידו,  

(14 בדצמבר 2006). התשס"ז בכסלו כ"ג רישום: תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

קהילתית. להתיישבות אגודה משני: סוג

חקלאית שיתופית אגודה - יצחק משואות מרמ"ז האגודה: שם (3)
בע"מ.

האגודה: 57-004873-6. מס'  
גת 79858. שדה ד"נ יצחק, משואות המען:  

(20 בדצמבר 2006). התשס"ז בכסלו כ"ט רישום: תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

שיתופית אגודה - יצחק משואות אחזקות האגודה: שם (4)
בע"מ. חקלאית

האגודה: 57-004874-4. מס'  
גת 79858. שדה ד"נ יצחק, משואות המען:  

(20 בדצמבר 2006). התשס"ז בכסלו כ"ט רישום: תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

שיתופית אגודה - יצחק משואות יזמויות האגודה: שם (5)
בע"מ. חקלאית

האגודה: 57-004875-1. מס'  
גת 79858. שדה ד"נ יצחק, משואות המען:  

(20 בדצמבר 2006). התשס"ז בכסלו כ"ט רישום: תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

חקלאית שיתופית אגודה - מרמ"ז אחזקות האגודה: שם (6)
בע"מ.

האגודה: 57-004876-9. מס'  
גת 79858. שדה ד"נ יצחק, משואות המען:  

(20 בדצמבר 2006). התשס"ז בכסלו כ"ט רישום: תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

בע"מ. שיתופית חקלאית אגודה - האגודה: אמ"י שם (7)
האגודה: 57-004877-7. מס'  

גת 79858. שדה ד"נ יצחק, משואות המען:  
(20 בדצמבר 2006). התשס"ז בכסלו כ"ט רישום: תאריך
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חקלאות. ראשי: סוג
כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

בע"מ. שיתופית חקלאית אגודה - בחן האגודה: מטעי שם (8)
האגודה: 57-004878-5. מס'  
חפר 38827. ד"נ בחן, המען:  

(20 בדצמבר 2006). התשס"ז בכסלו כ"ט רישום: תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

אגודה - מרדכי נאות קיבוץ לחברי מילואים קרן האגודה: שם (9)
בע"מ. לניהול שיתופית

האגודה: 57-004879-3. מס'  
נאות מרדכי. המען: קיבוץ

(26 בדצמבר 2006). התשס"ז רישום: ה' בטבת תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

הדדית. עזרה משני: סוג

שיתופית אגודה - ק.נ.מ.  לחברי מילואים קרן  האגודה: שם (10)
בע"מ. לניהול

האגודה: 57-004880-1. מס'  
נאות מרדכי. המען: קיבוץ

(26 בדצמבר 2006). התשס"ז רישום: ה' בטבת תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

הדדית. עזרה משני: סוג

בע"מ. שיתופית חקלאית אגודה - מי-רם האגודה: שקדי שם (11)
האגודה: 57-004881-9. מס'  

ד"נ גלבוע 19148. המען: מירב,  
(27 בדצמבר 2006). התשס"ז רישום: ו' בטבת תאריך

חקלאות. ראשי: סוג
כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

אגודה - פיננסיות והחזקות השקעות ב.ט.ח. האגודה: שם (12)
בע"מ. מרכזית שיתופית

האגודה: 57-004882-7. מס'  
.67133 תל–אביב-יפו רח' החשמונאים 93, המען:  

(27 בדצמבר 2006). התשס"ז רישום: ו' בטבת תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

בע"מ. האגודה: א.ח.ד. אגודה שיתופית חקלאית שם (13)
האגודה: 57-004883-5. מס'  

גליל עליון 12245. ד"נ המען: דן,  
(28 בדצמבר 2006). התשס"ז רישום: ז' בטבת תאריך

חקלאות. ראשי: סוג
כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

בע"מ. שיתופית חקלאית אגודה דן האגודה: פל שם (14)
האגודה: 57-004884-3. מס'  

גליל עליון 12245. ד"נ המען: דן,  
(28 בדצמבר 2006). התשס"ז רישום: ז' בטבת תאריך

חקלאות. ראשי: סוג
כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

חקלאית שיתופית אגודה גדות חברי אגודת האגודה: שם (15)
בע"מ.

האגודה: 57-004885-0. מס'  

גליל עליון 12325. ד"נ המען: גדות,  
(28 בדצמבר 2006). התשס"ז רישום: ז' בטבת תאריך

חקלאות. ראשי: סוג
כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

בע"מ. שיתופית חקלאית אגודה גדות האגודה: יזמות שם (16)
האגודה: 57-004886-8. מס'  

גליל עליון 12325. ד"נ המען: גדות,  
(28 בדצמבר 2006). התשס"ז רישום: ז' בטבת תאריך

חקלאות. ראשי: סוג
כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

בע"מ. שיתופית חקלאית אגודה גדות האגודה: תיירות שם (17)
האגודה: 57-004887-6. מס'  

גליל עליון 12325. ד"נ המען: גדות,  
(28 בדצמבר 2006). התשס"ז רישום: ז' בטבת תאריך

חקלאות. ראשי: סוג
כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

בע"מ. שיתופית חקלאית אגודה תעשיות האגודה: דן שם (18)
האגודה: 57-004888-4. מס'  

גליל עליון 12245. ד"נ המען: דן,  
(28 בדצמבר 2006). התשס"ז רישום: ז' בטבת תאריך

חקלאות. ראשי: סוג
כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

בע"מ. אגודה שיתופית חקלאית האגודה: יזמויות דן שם (19)
האגודה: 57-004889-2. מס'  

גליל עליון 12245. ד"נ המען: דן,  
(28 בדצמבר 2006). התשס"ז רישום: ז' בטבת תאריך

חקלאות. ראשי: סוג
כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

בע"מ. שיתופית חקלאית אגודה קשת עסקים האגודה: שם (20)
האגודה: 57-004891-8. מס'  

רמת הגולן 12410. ד"נ המען: קשת,  
(28 בדצמבר 2006). התשס"ז רישום: ז' בטבת תאריך

חקלאות. ראשי: סוג
כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

שיתופית אגודה וחקלאות נכסים  דן,  עסקים האגודה: שם (21)
בע"מ. חקלאית

האגודה: 57-004890-0. מס'  
גליל עליון 12245. ד"נ המען: דן,  

(28 בדצמבר 2006). התשס"ז רישום: ז' בטבת תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

בע"מ. שיתופית חקלאית אגודה קשת האגודה: עתיד שם (22)
האגודה: 57-004892-6. מס'  

רמת הגולן 12410. ד"נ המען: קשת,  
(28 בדצמבר 2006). התשס"ז רישום: ז' בטבת תאריך

חקלאות. ראשי: סוג
כללית. חקלאית אגודה משני: סוג
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שיתופית חקלאית אגודה רמה על נופש האגודה: שם (23)
בע"מ.

האגודה: 57-004893-4. מס'  
רמת הגולן 12410. ד"נ המען: קשת,  

(28 בדצמבר 2006). התשס"ז רישום: ז' בטבת תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

שיתופית חקלאית אגודה טבעיים קשת מיצים האגודה: שם (24)
בע"מ.

האגודה: 57-004894-2. מס'  
רמת הגולן 12410. ד"נ המען: קשת,  

(28 בדצמבר 2006). התשס"ז רישום: ז' בטבת תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

בע"מ. שיתופית אגודה חקלאית יזמויות קשת האגודה: שם (25)
האגודה: 57-004895-9. מס'  

רמת הגולן 12410. ד"נ המען: קשת,  
(28 בדצמבר 2006). התשס"ז רישום: ז' בטבת תאריך

חקלאות. ראשי: סוג
כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

בע"מ. שיתופית יזמויות אורים אגודה חקלאית האגודה: שם (26)
האגודה: 57-004896-7. מס'  

נגב 85530. ד"נ אורים, המען:  
(28 בדצמבר 2006). התשס"ז רישום: ז' בטבת תאריך

חקלאות. ראשי: סוג
כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

בע"מ. שיתופית חקלאית אגודה חולדה האגודה: החזקות שם (27)
האגודה: 57-004898-3. מס'  

שורק 76842. עמק חולדה, ד"נ המען:  
(31 בדצמבר 2006). התשס"ז רישום: י' בטבת תאריך

חקלאות. ראשי: סוג
כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

בע"מ. שיתופית חקלאית אגודה חולדה האגודה: עתיד שם (28)
האגודה: 57-004899-1. מס'  

שורק 76842. עמק חולדה, ד"נ המען:  
(31 בדצמבר 2006). התשס"ז רישום: י' בטבת תאריך

חקלאות. ראשי: סוג
כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

חקלאית שיתופית אגודה בני דרור - בתנופה האגודה: שם (29)
בע"מ.

האגודה: 57-004900-7. מס'  
יהודה. אבן המייסדים 41, רח' המען:  

(31 בדצמבר 2006). התשס"ז רישום: י' בטבת תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

חקלאית שיתופית - אגודה חלוצה קוואליטי ווג' האגודה: שם (30)
בע"מ.

האגודה: 57-004901-5. מס'  

ד"נ חלוצה 85520. המען: צאלים,  
(3 בינואר 2007). התשס"ז רישום: י"ג בטבת תאריך

חקלאות. ראשי: סוג
כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

(3 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"ג

  
זליגמן אורי  

השיתופיות האגודות רשם
 

שמות אגודות שינוי הודעות על
בע"מ. שיתופית אגודה 2000 פיקוח ברית הקודם: השם (1)

חקלאית  שיתופית פיקוח 2000 אגודה ברית החדש: השם  
בע"מ.

האגודה: 57-000184-2. מס'  
(3 בינואר 2007). התשס"ז בטבת י"ג מיום:

אגודה שיתופית חקלאית בע"מ. השם הקודם: מולטיפק - (2)
חקלאית  שיתופית אגודה - פחמס תעשיות החדש: השם  

בע"מ.
האגודה: 57-004830-6. מס'  

(21 בדצמבר 2006). התשס"ז בכסלו ל' מיום:
שיתופית חקלאית אגודה (שיווק) הדן דגי הקודם: השם (3)

בע"מ.
בע"מ. חקלאית - אגודה שיתופית הדן דגי החדש: השם

האגודה: 57-003607-9. מס'  
(3 בינואר 2007). התשס"ז בטבת י"ג מיום:

(3 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"ג
  

זליגמן אורי  
השיתופיות האגודות רשם

לנושים והודעה מפרק מינוי פירוק, צו
השיתופיות  האגודות 46 לפקודת לפי סעיף בתוקף סמכותי

האגודה: בזה על פירוק מצווה אני

חנתון. קיבוץ האגודה: שם

.57-002835-7 האגודה: מס'

האגודות  48 לפקודת סעיף לפי סמכותי ובתוקף לזאת אי
מרח' שגיא, מירום עו"ד את למפרק  ממנה אני השיתופיות,

.64731 תל–אביב-יפו ,3 דניאל פריש

(פירוק), השיתופיות האגודות  תקנות  להוראות בהתאם
את האגודה להגיש תביעה מן כל בעל נדרש התשמ"ד-1984,
פרסום הודעה למפרק בתוך שישים ימים מיום תביעתו בכתב

הנ"ל. המען לפי זו

אגודה  חבר רשאי לפקודה, ו–51  (2)46 לסעיפים בהתאם
שר לפני עליו לערער  זה  צו ממתן שנפגע  צד  או שיתופית

פרסומו. ממועד והתעסוקה בתוך חודשיים המסחר התעשיה

(24 באוקטובר 2006) בחשון התשס"ז ב'
  

זליגמן אורי  
השיתופיות האגודות רשם
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הכונס הרשמי הודעה מאת

שגוי פרסום תיקון על הודעה
פר/9263

;009193129 אוסטרי, ת"ז משה ומענם: תיאורם שמות החייבים,
.065119372 ת"ז אוסטרי, ציפורה

.1128/97 פש"ר חיפה, תיק המשפט המחוזי: בית

.3.7.1997 הכינוס: צו מתן תאריך

.7.6.2006 נושים: הסדר אישור כינוס לאחר צו ביטול צו תאריך

שפורסמה ,31.8.2006 קודם מיום פרסום מבטלת הודעה זו
.5571 הפרסומים בילקוט

(2 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"ב

עוז בר לבנה  
הרשמי הכונס סגן

ואין  המודיעים באחריות מתפרסמות אלה הודעות
על נכונותן מתן תעודה בפרסומן משום

האזוריות המשחטות ארגון
(58-002318-2 (ע"ר

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

של מן המנין כללית שלא באסיפה בזה הודעה, כי ניתנת
החלטה התקבלה ,27.12.2006 ביום שהתכנסה הנ"ל, העמותה
מקיבוץ זהרי,  שאול את ולמנות מרצון העמותה את  לפרק

מפלסים, למפרק העמותה.

את יגיש הנ"ל העמותה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק שאול זהרי,

בע"מ טכנולוגיות כל אפל
(51-311775-4 (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
שד' דוידי, רונן עו"ד אצל ,13.00 בשעה ,14.3.2007 תתכנס ביום
כיצד המפרק, המראה של סופי דוח לשם הגשת יבנה, ,46 דואני
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק עו"ד, דוידי,                                                רונן

בע"מ  אש  בת
(51-324016-8 (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

בסון, לולה המפרקת, אצל ,10.00 בשעה ,15.3.2007 תתכנס ביום
המפרק, סופי של דוח הגשת  יבנה, לשם גן ,25/2 התבור רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרקת בסון,                                                לולה

יבש בע"מ  וניקוי כביסה  סממה שירותי
(51-309316-1 (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
המפרקת, אצל ,10.00 בשעה ,15.3.2007 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרקת,  של סופי דוח הגשת לשם סממה, סיגלית 
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרקת סממה,                                                סיגלית

ותקשורת בע"מ קומפס ניווט
(51-297898-2 (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
במשרדה של המפרקת, ,11.00 בשעה ,18.3.2007 ביום תתכנס 
המפרקת, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,138 רוטשילד שד'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרקת עו"ד, אייל-שדה,                                       רונית

בע"מ  והשקעות אחזקות גביש  ג.
(51-285412-6 (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
הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,13.3.2007 ביום תתכנס הנ"ל
סופי דוח  הגשת לשם  ברק, בני  ,29 הירקון רח' החברה, של
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק גבוביץ, גביש                                                גיא

בע"מ  פבלישינג טופ  די.טי.פי.דסק
(51-260435-6 (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
הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,13.3.2007 ביום תתכנס הנ"ל
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סופי דוח  הגשת לשם  ברק, בני  ,29 הירקון רח' החברה, של
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק כהן,                                                דוד

בע"מ  מגדל  אריאלה
(51-367551-2 (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
של הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,13.3.2007 ביום תתכנס הנ"ל
המפרקת, של סופי דוח הגשת לשם גלבוע, מעלה קיבוץ החברה,
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרקת מגדל,                                                אריאלה

מבנים בע"מ  ומסגרות  עטון חקלאות
(51-293507-3 (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
של הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,13.3.2007 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, של סופי  דוח הגשת  לשם ,78 משק כלנית, החברה,
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עטון,                                                יצחק

לתעשיה בע"מ שרותי השכרה
(51-068217-2 (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 ,13.3.2007 ביום תתכנס הנ"ל
סופי דוח לשם הגשת אביב, תל ,43 ברודצקי רח' החברה, של
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק אפלבאום,                                                גד

בע"מ  ויזמות יעוץ אחזקות  ת.ש.ב.י.
(51-226225-4 (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
הרשום במשרדה ,9.00 בשעה ,14.3.2007 ביום תתכנס הנ"ל

סופי דוח לשם הגשת ירושלים, ,9 ושינגטון רח'  החברה,  של
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק כדורי,                                                יהודה

בע"מ עיצוב גרפיקה והפקות דפוס סגול
(51-193446-5 (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 ,13.3.2007 ביום תתכנס הנ"ל
דוח הגשת לשם ירושלים, ,5 המכבי יהודה רח' החברה, של
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק כדורי,                                                יהודה

בע"מ  באינטרנט  מדרשת הגליל - לימוד
(51-300831-8 (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
גושן, עו"ד במשרד ,10.00 בשעה ,11.4.2007 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, סופי של הגשת דוח לשם חיפה, ,2 פלי"ם שד'
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק                                                אביתר גושן,

כללית בע"מ  - נהול ויזמות אנטרפרייז ע.ג.א
(51-358749-3 (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
שכל לאחר ,3.1.2007 שהתכנסה ביום הנ"ל, החברה המנין של

21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
חיפה, ,29/24 גדליהו מרח' ,032960650 ת"ז גוב–ארי, עידן את

החברה. למפרק

מפרק גוב–ארי, עידן

בע"מ סקייקום
(51-276796-3 (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
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שכל לאחר ,3.1.2007 שהתכנסה ביום הנ"ל, החברה המנין של
21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
קרית אונו, ,10/38 הקשת מרח' ,014430904 יצחק שטולץ, ת"ז

החברה. למפרק

מפרק שטולץ, יצחק

בע"מ שוקי הון גלזר
(51-385630-2 (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 ,10.1.2007 שהתכנסה ביום הנ"ל, החברה המנין של
למפרק גלזר, עופר את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה

החברה.

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,
בדואר העתק עם ,03-5606555 החברה, פקס' למפרק הודעה זו,
גורניצקי עו"ד ממשרד צור, עופר עו"ד הכתובת: לפי רשום

.65784 אביב תל ,45 רוטשילד שד' ושות',

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עופר גלזר,

בובקי בע"מ
(51-206930-3 (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
התקבלה ,10.1.2007 שהתכנסה ביום הנ"ל, החברה המנין של
למפרק גלזר, עופר את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה

החברה.

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,
בדואר העתק עם ,03-5606555 החברה, פקס' למפרק הודעה זו,
גורניצקי עו"ד ממשרד צור, עופר עו"ד הכתובת: לפי רשום

.65784 אביב תל ,45 רוטשילד שד' ושות',

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עופר גלזר,

ומקומי בע"מ בינלאומי הר סחר גב
(51-262492-5 (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 ,21.9.2005 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
משד' עו"ד מיכאל קומיסר, את החברה מרצון ולמנות את לפרק

החברה. למפרק חיפה, ,2 פלי"ם

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, קומיסר, מיכאל

בע"מ אויאישן יו סרב
(51-300705-4 (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 ,7.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' פלשקס, ארן עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,43905 ח"ן גבעת ,16 אביב פעמי

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, פלשקס, ארן

בע"מ השקעות דוסטוב
(51-296199-6 (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
לאחר שמנהל ,25.12.2006 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של

פי  על פירעון  יכולת תצהיר   22.12.2006 ביום הגיש  החברה 
הצורך  על ויתרו המניות שבעלי ולאחר החברות 322 לפקודת
החלטה  התקבלה מראש, 21 ימים של מוקדמת הודעה בקבלת
השומר מרח' יוסף דוסטוב, את מרצון ולמנות החברה את לפרק

החברה. למפרק חולון, ,16

מפרק דוסטוב, יוסף

ממדוך בע"מ
(51-299245-4 (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 ,3.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
טובא מכפר חאזם, עומר את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק זנגריה,

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,

מפרק עומר חאזם,
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בע"מ ושווק מזון אברהם יבוא סמרה
(51-124964-1 (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 ,7.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,2 מרח' יפת סמרה, שרפין את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרקת גן, רמת

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

הנ"ל. המפרקת למען זו, הודעה

מפרקת סמרה, שרפין

בע"מ פוינט אמ. ג'י.
(51-378977-6 (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 ,7.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ממושב טוב, יום סלטי את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק גולן, נאות

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,

מפרק טוב, יום סלטי

בע"מ בדים יבוא נתיס
(51-277618-8 (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 ,7.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' קלאונרה, אשר את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק לציון, ראשון ,18 הירשפלד

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,

מפרק קלאונרה, אשר

בע"מ ביצוע ע.ג.
(51-366282-5 (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 ,7.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של

נס 7א, סייפן מרח' גיל, גולן את ולמנות מרצון החברה את לפרק
ציונה, 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,

מפרק גיל, גולן

גינות מרגוזה בע"מ
(51-254653-2 (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 ,7.1.2007 שהתכנסה ביום החברה הנ"ל, של
דרגות מרח' הררי, עמוס את ולמנות מרצון החברה את לפרק

כוכב יאיר, למפרק החברה. ,26

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

הנ"ל. המפרק למען זו, הודעה
מפרק עמוס הררי,

בע"מ סחר יוגה
(51-351888-6 (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 ,7.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' החצבים דוד ג'רבי, מרצון ולמנות את את החברה לפרק

החברה. למפרק ישי, רמת ,31

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

הנ"ל. המפרק למען זו, הודעה
מפרק ג'רבי, דוד

בע"מ (1997) סילנה
(51-246834-9 (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 ,21.12.2006 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
בלפור מרח' שאול, נחשון ולמנות את מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק תקוה, פתח ,23

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 שאול, נחשון
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בע"מ אנלוגאופטיקס
(51-359203-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה על

החברה מניות בעלי להחלטת בהמשך הודעה, בזה נמסרת
אסיפה  כי החברה, של מרצון פירוקה בדבר  27.12.2005 מיום
,7.3.2006 תתכנס ביום הנ"ל החברה של המניות בעלי סופית של
תל ,1 עזריאלי מרכז ושות', רוזן אורי עו"ד במשרד ,17.00 בשעה
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב,
לנהוג כיצד  להחליט וכדי החברה בנכסי נעשה ומה הפירוק 

החברה. של ובניירות בפנקסים

דירקטור עברי,                                                רענן

בע"מ שרותי מוסך ינקו
(51-145888-7 (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 ,7.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' גנדי, כהן יעקב את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק חולון, ,29 המלאכה

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,

מפרק יעקב כהן גנדי,

בע"מ (1997) הרצליה נדל"ן הומגה
(51-250886-2 (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 ,7.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,5 מרח' אזר טוריסקי, יגאל ולמנות את מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק השרון, רמת

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,
מפרק טוריסקי, יגאל

בע"מ מניופרקטינג אפרל
(51-043273-5 (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 ,7.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' וולפיש, דניאל  את  ולמנות מרצון  החברה  את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,133 דיזנגוף

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

הנ"ל. המפרק למען זו, הודעה

מפרק וולפיש, דניאל

בע"מ הרשושנים ש.נ.
(51-235404-4 (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 ,8.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
הרשושנים, אריאל עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק גן, רמת ,155 ז'בוטינסקי 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 עו"ד, הרשושנים, אריאל

בע"מ (1976) סוכנויות אנג'ל א. שלמה
(51-073502-0 (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 ,10.12.2006 שהתכנסה ביום הנ"ל, החברה המנין של
מירון, מרח' רות ולמנות את החברה מרצון את החלטה לפרק

החברה. למפרקת ירושלים, ,1 נשרים כנפי

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 מירון, רות

בע"מ לבנין חברה פלינט ר.מ.
(51-070347-3 (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 ,9.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' שכטר, רביטל עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת ,03-9214716 טל' תקוה, פתח ,6 קוגלמן

מפרקת עו"ד, שכטר, רביטל




