
רשומות

הפרסומים ילקוט

3004   ....................................... שר כהונה של הפסקת הודעה על

המדינה שירות חוק לפי כללי מנהל מינוי על  הודעה
3004   ............................................................................... (מינויים)

3004 לאתרי הנצחה..................   המועצה הרכב הודעה בדבר

3004 בתי המשפט........................................   חוק לפי מינוי שופט

3004 החוק האמור..................................................   לפי מינוי רשם

3004 על הגביה...........................................................   מינוי ממונים

3005 למבוגרים................................................   מבחן קצינות מינוי

3005   ......................................... מחוזיים לנוער מבחן מינוי קציני

3005 מבחן לנוער......................................   קציני של ביטול מינוי

3005   ....... והשגחה) (טיפול הנוער חוק לפי סעד פקידי מינוי

3005 החוק האמור.....................   לפי פקידות סעד ביטול מינוי

3006   ..................... החוק האמור לפי פקידות סעד שינוי מינוי

דין (סדרי הסעד פקידות סעד לפי חוק מינוי  שינוי
חוק ולפי ונעדרים) נפש חולי קטינים,  בעניני

3006   ................................................. במפגרים) (טיפול הסעד

 

התקשורת חוק היתר לביצוע עבודות לפי ליתן  הסמכה

3006 ושידורים)...................................................................   (בזק

3006   ....... [נוסח משולב] הפלילי הדין סדר חוק הסמכות לפי

טירת הכרמל עיריית של רגיל  תמצית תקציב
3008   ........................................................ 2007 הכספים לשנת

3009   ............... מטפחים זכויות לרישום בקשות בדבר הודעה

3012   ... מטפחים זכויות לרישום בקשות בדבר הודעות תיקון

3012 הבריאות............................................   יוקר מדד על הודעות

3013 החלטת הפרטה.........   לגביה שניתנה חברה הודעה על

3013   ................... הניוקסל במחלת נגועים אזורים על הכרזות

הפה במחלת נגועים אזורים על הכרזות  ביטול
3013 והטלפיים.............................................................................  

3013 שיכונים ציבוריים.................................   על אישור הודעה

3014   ..................................... מונופולין קיום בדבר הכרזה ביטול

3014   .................... (יאנוח-ג'ת) ארנונה מנהל מינוי על הודעה

3014 ציבור...................   קרקעות לצרכי בדבר רכישת הודעות

3018   ......................................... התכנון והבניה חוק הודעות לפי

3047   ............................................................... הודעות מאת הציבור

עמוד                              עמוד         
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שר כהונה של הפסקת הודעה על
חוק הממשלה, התשס"א-2001 לפי

הממשלה, לחוק 10(ב)(5) לסעיף בהתאם בזה,  מודיעים
22(א); סעיף  פי על  כי החוק),  - (להלן  התשס"א-12001 
איתן השר של בממשלה כהונתו פסקה הממשלה2, לחוק–יסוד:

(4 במאי 2007). התשס"ז באייר ט"ז ביום כבל3

י"ט באייר  ביום לכנסת הודעה 9 לחוק, נמסרה פי סעיף על
(7 במאי 2007). התשס"ז

(9 במאי 2007) התשס"ז באייר כ"א
 (3—3281 (חמ

ישראל מימון  
מזכיר הממשלה __________

.168 עמ' התשס"א, 1   ס"ח

.158 עמ' התשס"א, 2  ס"ח

.3344 עמ' התשס"ו, 3   י"פ

כללי מנהל מינוי על הודעה
(מינויים), התשי"ט-1959 המדינה חוק שירות לפי

שירות  12 לחוק סעיף לפי סמכותי בתוקף כי בזה, מודיעים
את הממשלה מינתה התשי"ט-11959, (מינויים),  המדינה
התרבות המדע משרד של הכללי המנהל לתפקיד רוזן יואב

ברושי2. איתן במקום והספורט

(6 במאי 2007). התשס"ז באייר י"ח ביום החל המינוי תוקף

(9 במאי 2007) התשס"ז באייר כ"א
 (3—56 (חמ

ישראל מימון  
מזכיר הממשלה __________

.86 עמ' התשי"ט, 1   ס"ח

.3852 עמ' התשס"ו, 2  י"פ

לאתרי הנצחה המועצה הרכב הודעה בדבר
אתרים לאומיים טבע, שמורות לאומיים, חוק גנים  לפי

התשנ"ח-1998 הנצחה, ואתרי

לחוק   43 סעיף לפי סמכותה בתוקף כי בזה, מודיעים
הנצחה, לאומיים ואתרי אתרים טבע, לאומיים, שמורות גנים
הביטחון, מינתה  שר הצעת ולפי החוק) התשנ"ח-11998 (להלן -

בהרכב שלהלן: הנצחה לאתרי המועצה הממשלה את

- הביטחון שר שקבע ציבור נציג  - טילמן יונה  עזריאל
ראש יושב

הביטחון שר שקבע משרד הביטחון נציג - ליטוין יצחק

הביטחון שקבע שר הביטחון משרד נציג מועלם - אריה

האוצר שר האוצר שקבע משרד נציגת ניקריטין - ליאת

הפנים שר הפנים שקבע משרד - נציג גידרון אורי

החינוך שקבעה שרת החינוך משרד - נציג לוי יוסי

השר שקבע  הסביבה להגנת המשרד נציג - זלוצקי מנחם 
הסביבה להגנת

המקומיות נציג הרשויות ראש עיריית עכו - - לנקרי שמעון
הפנים שר שקבע

__________
.(236) 202 עמ' התשנ"ח, 1   ס"ח

הרשויות המקומיות - נציג עיריית רמלה ראש לביא - יואל
הפנים שר שקבע

שקבע שר איבה פגיעות חללי משפחות מבין נציג - זאב ראפ
החברתיים והשירותים הרווחה

החייל להנצחת הציבורית המועצה נציג - שם בן אלי

טבע שמורות לאומיים,  לגנים המועצה נציג  - אמיתי אלי
לאומיים ואתרים

- השכולות המשפחות ארגון נציג - א–דין נאסר  אמל
לבנים יד

אלמנות ויתומי צה"ל ארגון - נציגת מלכה עוזר

התיישבות ואתרי מבנים לשימור המועצה נציג - דקל יהודה

(30 באפריל 2007) התשס"ז באייר י"ב

 (3—474 (חמ
ישראל מימון  

מזכיר הממשלה

שופט מינוי
משולב], התשמ"ד-1984 [נוסח המשפט חוק בתי לפי

המשפט [נוסח לחוק בתי 10(א)(3) לפי סעיף בתוקף סמכותי
העליון, המשפט בית נשיאת ובהסכמת  משולב], התשמ"ד-11984,
בית של שופט ,069725810 ת"ז צרפתי, דני  את  ממנה אני
בהסכמתו, המחוזי, המשפט בית של ורשם השלום משפט
מיום נצרת, מחוזי משפט בית של כשופט בפועל  לכהונה
התשע"א בסיון י"ד יום עד (17 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז  א'

(16 ביוני 2011).

(14 במאי 2007) התשס"ז באייר כ"ו
 (3—60 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.306 עמ' התשס"ד, ;198 עמ' התשמ"ד, 1  ס"ח

רשם מינוי
משולב], התשמ"ד-1984 [נוסח המשפט חוק בתי לפי

[נוסח המשפט בתי  לחוק 84(א) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
את ממנה שר המשפטים, אני ובאישור משולב], התשמ"ד-11984,
לרשם שלום, משפט בית של שופט ,052166253 רפאל כרמל, ת"ז
התשס"ז באייר כ"ד מיום בירושלים, המחוזי המשפט בית  של

באייר התשע"א (11 במאי 2011). יום ז' (12 במאי 2007) עד

(14 במאי 2007) התשס"ז באייר כ"ו
 (3—64 (חמ

                                                           דורית ביניש
המשפט העליון בית נשיאת  

 __________
.198 עמ' התשמ"ד, 1  ס"ח

על הגביה מינוי ממונה
(גביה) המסים פקודת לפי

(גביה)1, המסים לפקודת (1)2 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
הגביה על לממונה ,057783086 ת"ז תנחומא, דן את ממנה אני

__________
.46 עמ' התשל"ג, ס"ח ;1374 ב', עמ' כרך 1  חוקי א"י,
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כללית ארנונה  גביית לענין יזרעאל, עמק האזורית במועצה 
(תיקוני חקיקה המדינה במשק ההסדרים חוק המוטלת מכוח
חובה תשלומי וגביית התשנ"ג-21992, התקציב), יעדי להשגת

דין. על פי המגיעים למועצה

(10 במאי 2007) התשס"ז באייר כ"ב
(3-18 (חמ

אולמרט אהוד    
האוצר שר מקום וממלא הממשלה ראש  __________

.10 עמ' התשנ"ג, 2  ס"ח

על הגביה מינוי ממונה
(גביה) המסים פקודת לפי

(גביה)2, המסים לפקודת (1)2 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
הגביה על לממונה ,5754650 ת"ז חאלד, מואסי את ממנה אני
המוטלת כללית  ארנונה גביית לענין באקה–ג'ת, בעיריית 
להשגת חקיקה (תיקוני המדינה במשק ההסדרים חוק מכוח
חובה המגיעים וגביית תשלומי התשנ"ג-21992, התקציב), יעדי

דין. פי על לעיריה

(10 במאי 2007) התשס"ז באייר כ"ב
(3-18 (חמ

אולמרט אהוד    
האוצר שר מקום וממלא הממשלה ראש  __________

.46 עמ' התשל"ג, ס"ח ;1374 ב', עמ' כרך 1   חוקי א"י,

.10 עמ' התשנ"ג, 2  ס"ח

למבוגרים מבחן קצינות מינוי
התשכ"ט-1969 חדש], [נוסח המבחן פקודת לפי

חדש],  [נוסח המבחן 27 לפקודת לפי סעיף בתוקף סמכותי
מטה לקצינות מבחן את הרשומות אני ממנה התשכ"ט-11969,

למבוגרים:

ירושלים מחוז
 031171226 עולה חשמה, ת"ז

והדרום שבע באר מחוז
038660874 ברוד תמר, ת"ז

03723517 ת"ז סיוון, קרן

והצפון חיפה מחוז
304056732 ת"ז ריבקין, יוליה

(19 באפריל 2007) באייר התשס"ז א'
 (3—141 (חמ

הרצוג יצחק  
הרווחה והשירותים החברתיים __________  שר

.312 עמ' ,14 נוסח חדש ישראל, 1 דיני מדינת

מחוזיים לנוער מבחן מינוי קציני
התשכ"ט-1969 חדש], [נוסח המבחן פקודת לפי

חדש],  [נוסח המבחן 27 לפקודת לפי סעיף בתוקף סמכותי
את - ממנה התשכ"ט-11969, אני

לנוער מבחן מחוזית לקצינת ,009486283 ת"ז חי, יוסף נילי .1
והדרום; שבע באר במחוז

__________
ס"ח התשל"א, ;312 עמ' ,14 נוסח חדש ישראל,  1  דיני מדינת

עמ' 88.  

לנוער מבחן מחוזית לקצינת ,052279395 ת"ז שיף, ארזי רחל .2
והמרכז; אביב תל במחוז

לנוער מבחן מחוזי לקצין ,053242228 ת"ז ברקוביץ, שאול .3
והצפון. חיפה במחוז

בטלים. - הקודמים2  המינויים

(19 באפריל 2007) באייר התשס"ז א'
 (3—141 (חמ

הרצוג יצחק  
הרווחה והשירותים החברתיים __________  שר

760 ועמ' 761. עמ' התשמ"ח, 2  י"פ

מבחן לנוער קציני של ביטול מינוי
התשכ"ט-1969 חדש], [נוסח המבחן פקודת לפי

חדש],  [נוסח המבחן 27 לפקודת לפי סעיף בתוקף סמכותי
המבחן קציני של מינויים את מבטל אני התשכ"ט-11969,

האמור: מטה לענין החוק הרשומים

023774474 ת"ז כהן2, ליאור

14496152 ת"ז קולטון3, רות

(19 באפריל 2007) באייר התשס"ז א'
 (3—141 (חמ

הרצוג יצחק  
הרווחה והשירותים החברתיים __________  שר

.312 עמ' ,14 נוסח חדש ישראל, 1   דיני מדינת

.4744 עמ' התשס"ה, 2  י"פ

.3662 עמ' התשס"ג, 3   י"פ

סעד פקידי מינוי
התש"ך-1960 והשגחה), (טיפול הנוער חוק לפי

והשגחה),  (טיפול הנוער 30 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
סעד לפקידי מטה הרשומים את ממנה אני התש"ך-11960,

האמור: החוק לענין

קרע כפר מקומית מועצה - 058605866 רשאד קורבי, ת"ז

ירושלים עיריית - 024612327 ת"ז כאליהו ויזל, חנה

כרמיאל עיריית - 033910175 ת"ז אליכיס–כץ, אילנית

בסמ"ה מקומית מועצה - 024786907 יחיא מועתסם, ת"ז

עכו עיריית - 023518533 ת"ז כהן, תמר

הנגב מועצה אזורית שער - 023518533 ת"ז רביבו, תהילה

אביב תל עיריית - 029346053 שגית כהן, ת"ז

(19 באפריל 2007) באייר התשס"ז א'
 (3—142 (חמ

הרצוג יצחק  
הרווחה והשירותים החברתיים __________  שר

.177 עמ' התשל"א, ;52 עמ' התש"ך, 1 ס"ח

סעד פקידות מינוי ביטול
התש"ך-1960 והשגחה), (טיפול הנוער חוק לפי

והשגחה),  (טיפול הנוער 30 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
להיות הרשומות מטה מינויין של מבטל את אני התש"ך-11960,

החוק האמור: לענין פקידות סעד

__________
.177 עמ' התשל"א, ;52 עמ' התש"ך, 1   ס"ח
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העמק מגדל - 012955779 ת"ז לקס2, סוזן גריי

טבעון - 055087811 ת"ז אילן3, שרה

אשקלון - 055943716 ת"ז סדון4, אריאלה

(19 באפריל 2007) באייר התשס"ז א'
 (3—142 (חמ

הרצוג יצחק  
הרווחה והשירותים החברתיים __________  שר

.716 עמ' התשס"ג, 2  י"פ

.1988 עמ' התשנ"א, 3   י"פ

.2915 עמ' התשמ"ו, 4   י"פ

סעד פקידות מינוי שינוי
התש"ך-1960 והשגחה), (טיפול הנוער חוק לפי

והשגחה),  (טיפול הנוער 30 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
הסעד פקידות  של מינויין את משנה אני  התש"ך-11960,

להלן: כמפורט האמור, החוק לענין מטה הרשומות

במקום "מטה יהודה" ,023513401 ת"ז סיגל2, במינוי של דור (1)
"מודיעין"; יבוא

"דהן" במקום ,057470171 ת"ז אלונה3, דהן של  במינויה  (2)
"שדה". יבוא

(19 באפריל 2007) באייר התשס"ז א'
 (3—142 (חמ

הרצוג יצחק  
הרווחה והשירותים החברתיים __________  שר

.177 עמ' התשל"א, ;52 עמ' התש"ך, 1   ס"ח

.1802 עמ' התש"ס, 2  י"פ

.3386 עמ' התשנ"ו, 3   י"פ

סעד פקידות מינוי שינוי
ונעדרים) חולי נפש קטינים, בעניני דין הסעד (סדרי חוק לפי

התשט"ו-1955

בעניני  דין (סדרי הסעד 9 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
את משנה אני התשט"ו-11955, ונעדרים),  נפש חולי קטינים, 

החוק האמור: לענין הסעד הרשומות מטה פקידות מינוין של

חוף אזורית "מועצה במקום ,057969222 ת"ז חסיד2, אורנית
"אריאל" יבוא עזה"

יבוא מוצקין" "קרית  במקום ,306116377 ת"ז דומוב3, לובוב 
ביאליק" וקרית מוצקין "קרית

"אזור יבוא "רמלה" במקום ,025133885 ת"ז שפרמן–לילינג4, עדי
מודיעין"

אלפי "אזור יבוא "אלעד" במקום ,059257097 ת"ז גרברצ'יק5, טלי
מנשה"

יבוא "ליבני" במקום "לוי" ,031734312 ת"ז לוי6, יפית

(19 באפריל 2007) באייר התשס"ז א'
 (3—143 (חמ

הרצוג יצחק  
הרווחה והשירותים החברתיים __________  שר

.126 עמ' התשט"ו, 1   ס"ח

.3930 עמ' התש"ס, 2  י"פ

715 ועמ' 3663. עמ' התשס"ג, 3   י"פ

.486 עמ' התשס"ה, 4  י"פ

.715 עמ' התשס"ג, 5    י"פ

.5581 עמ' התשס"ז, 6    י"פ

סעד פקידת מינוי שינוי
במפגרים), התשכ"ט-1969 (טיפול חוק הסעד לפי

(טיפול הסעד לחוק 21(ג) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
גלס של מינויה את משנה אני התשכ"ט-11969, במפגרים),
שבמקום כך  האמור החוק לענין  ,011538469 ת"ז גרסיאלה2,
יבוא והצפון"  חיפה "מחוזות ובמקום "בראל" יבוא "גלס" 

"מועצה אזורית לכיש".
(19 באפריל 2007) באייר התשס"ז א'

 (3—228 (חמ
הרצוג יצחק  

הרווחה והשירותים החברתיים __________  שר
.132 עמ' התשכ"ט, 1 ס"ח

.2404 עמ' התשנ"ז, 2 י"פ

עבודות לביצוע היתר ליתן הסמכה
ושידורים), התשמ"ב-1982 (בזק חוק התקשורת לפי

(בזק התקשורת לחוק 53ב(א) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
את  מסמיך אני החוק), - (להלן התשמ"ב-11982  ושידורים),
להלן, המנויים בע"מ, לתקשורת הישראלית החברה בזק, עובדי

לחוק: 36 סעיף לפי עבודות לביצוע היתרים ליתן

צפון; תכנון גישה, אזור מנהל

דרום; תכנון גישה, אזור מנהל

מרכז; תכנון גישה, אזור מנהל

אביב; תל אזור גישה, תכנון מנהל

אזרחית; הנדסה מחלקת מנהל

תכנון. אגף מנהל

(18 במאי  התשס"ז בסיון א' ביום זו הסמכה של תחילתה
שנה. חצי של לתקופה ניתנת והיא ,(2007

בטלה. - ברשומות2 פורסמה עליה שהודעה ההסמכה
(17 במאי 2007) התשס"ז באייר כ"ט

(3-1723 (חמ

אריאל אטיאס  
התקשורת שר

 __________
.174 עמ' התשמ"ח, ;218 עמ' התשמ"ב, 1  ס"ח

.3889 עמ' התשס"ו, ;3893 עמ' התשנ"ח, 2   י"פ

הסמכה
משולב], התשמ"ב-1982 [נוסח הפלילי הדין חוק סדר לפי

הפלילי  הדין סדר לחוק  222 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
כל  מסמיך אני החוק), - התשמ"ב-11982 (להלן משולב], [נוסח
הזמנה למסור  להלן מפורטים ששמותיהם האנשים מן  אחד
סדר צו  לפי קנס  עבירת שעבר להניח יסוד לו  שיש לאדם 
התש"ס-22000, הניקיון), שמירת - קנס (עבירות הפלילי  הדין
שיש לחוק למי 228(ב) סעיף קנס לפי תשלום למסור הודעת וכן
הדין סדר צו לפי משפט של ברירת עבירה שעבר להניח יסוד לו

התש"ס-32000. - שמירת הניקיון), משפט (ברירת הפלילי

 __________
.43 עמ' התשמ"ב, 1  ס"ח

.394 עמ' התש"ס, 2  ק"ת

.394 עמ' התש"ס, 3  ק"ת
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לציון: ראשון מעיריית

303983936 ת"ז רוזינקוביץ, ויקטוריה

306331299 יגור קפרנוב, ת"ז

035813252 ת"ז כהן, תמר

066196163 ת"ז אדסר, שי

הלאומיים: והגנים הטבע לשמירת מהרשות

023814841 ת"ז ארמה, אשר

027518372 ת"ז היב, אבראהים

025327057 ת"ז כהן, גיא

057112583 אבי–אור, ת"ז יצחק יחיאל

שהם: המקומית מהמועצה

022221998 ת"ז וייס, חננית

057081366 ת"ז אמיר, עזר בן

כרמל: הכרמל-עוספיא-דאלית–אל מעיריית

027674209 אביב ווהבי, ת"ז

משמשים המוסמכים עוד כל בתוקפה תעמוד זו הסמכה
לשמירת ברשות  לציון, ראשון בעיריית כמפקחים בתפקידם 
ובעיריית שהם המקומית במועצה  הלאומיים,  והגנים הטבע

הענין. לפי כרמל, הכרמל-עוספיא-דאלית–אל

(27 במרס 2007) בניסן התשס"ז ח'
(3-104 (חמ

עזרא גדעון  
הסביבה להגנת השר

הסמכה
משולב], התשמ"ב-1982 [נוסח הפלילי הדין חוק סדר לפי

הפלילי  הדין סדר לחוק  222 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
כל  מסמיך אני החוק), - התשמ"ב-11982 (להלן משולב], [נוסח
הזמנה למסור  להלן מפורטים ששמותיהם האנשים מן  אחד
סדר צו  לפי קנס  עבירת שעבר להניח יסוד לו  שיש לאדם 
התש"ס-22000, הניקיון), שמירת - קנס (עבירות הפלילי  הדין
שיש לחוק למי 228(ב) סעיף קנס לפי תשלום למסור הודעת וכן
הדין סדר צו לפי משפט של ברירת עבירה שעבר להניח יסוד לו

התש"ס-32000. - שמירת הניקיון), משפט (ברירת הפלילי

יבנה: מעיריית

054776315 ת"ז רוניוק, רוחמה

304465826 ת"ז אספה, אפרים

058278938 מאיר פרץ, ת"ז

304765084 יוסף שכטמן, ת"ז

הכרמל: חוף האזורית מהמועצה

055405641 יוסף ישראל גבאי, ת"ז

 __________
.43 עמ' התשמ"ב, 1  ס"ח

.394 עמ' התש"ס, 2  ק"ת

.394 עמ' התש"ס, 3  ק"ת

מעיריית אום אל–פחם:

053765509 אחמד ג'בארין, ת"ז

028168359 ת"ז מחאמיד, חוסאם

059463141 אהאב מחאג'נה, ת"ז

058179227 באסם מחאג'נה, ת"ז

הלאומיים: והגנים הטבע לשמירת מהרשות

022344782 עודד שני, ת"ז

054280599 ת"ז גדליה, אברהם

042081224 ת"ז הפנר, ראובן

056702137 ת"ז עברון, גיל

004939716 ת"ז שלמון, בנימין

028706117 ת"ז הברי, אסף

057412249 ת"ז אילון, גיא

024298754 ת"ז מזרחי, קרן

הסביבה: להגנת מהמשרד

024419145 ארליך, ת"ז דלית מוהר

משמשים המוסמכים עוד כל בתוקפה תעמוד זו הסמכה
חוף האזורית במועצה יבנה, בעיריית כמפקחים בתפקידם
והגנים הטבע לשמירת ברשות אל–פחם, אום בעיריית הכרמל,

הענין. לפי הסביבה, להגנת ובמשרד הלאומיים

(27 במרס 2007) בניסן התשס"ז ח'
(3-104 (חמ

עזרא גדעון  
הסביבה להגנת השר

הסמכה
משולב], התשמ"ב-1982 [נוסח הפלילי הדין חוק סדר לפי

הפלילי  הדין סדר לחוק  222 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
כל  מסמיך אני החוק), - התשמ"ב-11982 (להלן משולב], [נוסח
הזמנה למסור  להלן מפורטים ששמותיהם האנשים מן  אחד
סדר צו  לפי קנס  עבירת שעבר להניח יסוד לו  שיש לאדם 
התש"ס-22000, הניקיון), שמירת - קנס (עבירות הפלילי  הדין
שיש לחוק למי 228(ב) סעיף קנס לפי תשלום למסור הודעת וכן
הדין סדר צו לפי משפט של ברירת עבירה שעבר להניח יסוד לו

התש"ס-32000. - שמירת הניקיון), משפט (ברירת הפלילי

עמק יזרעאל: מהמועצה האזורית

017419045 ת"ז אבידן, אברהם

051377000 ת"ז אלקנה, משה

יקנעם: המקומית מהמועצה

059114553 יעקב ויצמן, ת"ז

מהמועצה האזורית הגלבוע:

029277530 יובל אסייג, ת"ז

שהם: המקומית מהמועצה

025510660 אורן עמרם, ת"ז

 __________
.43 עמ' התשמ"ב, 1  ס"ח

.394 עמ' התש"ס, 2  ק"ת

.394 עמ' התש"ס, 3  ק"ת
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משמשים המוסמכים עוד כל בתוקפה תעמוד זו הסמכה
עמק יזרעאל, במועצה האזורית בתפקידם כמפקחים במועצה
המקומית ובמועצה גלבוע האזורית במועצה יקנעם, המקומית

הענין. לפי שהם,
(27 במרס 2007) בניסן התשס"ז ח'

(3-104 (חמ

עזרא גדעון  
הסביבה להגנת השר

                הסמכה
משולב], התשמ"ב-1982 [נוסח הפלילי הדין חוק סדר לפי

הפלילי  הדין סדר לחוק  222 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
כל  מסמיך אני החוק), - התשמ"ב-11982 (להלן משולב], [נוסח
הזמנה למסור  להלן מפורטים ששמותיהם האנשים מן  אחד
סדר צו  לפי קנס  עבירת שעבר להניח יסוד לו  שיש לאדם 
התש"ס-22000, הניקיון), שמירת - קנס (עבירות הפלילי  הדין
שיש לחוק למי 228(ב) סעיף קנס לפי תשלום למסור הודעת וכן
הדין סדר צו לפי משפט של ברירת עבירה שעבר להניח יסוד לו

התש"ס-32000: - שמירת הניקיון), משפט (ברירת הפלילי

לוד: מעיריית

058094343 שלוש, ת"ז ציון בן

069698165 יורם טמם, ת"ז

022564835 ת"ז לוי, אבי

028804326 ת"ז דוד, בן שמעון

023545130 תורג'מן, ת"ז יוסף פלוריאן

011117546 ת"ז ידגרוב, רחמין

310478482 ת"ז טמין, בוריס

068156009 מרסל כהן, ת"ז

הירדן: עמק האזורית מהמועצה

024357709 ת"ז דוד, מרדכי

057510083 רענן סרי, ת"ז

שאן: בית מעיריית

057783342 ת"ז אליהו, נחום דני

הכרמל: חוף האזורית מהמועצה

053564902 ת"ז אלזרע, משה

025429119 ת"ז כהן, אליהו

068203397 ת"ז רבינוביץ, אברהם

025691403 ת"ז צימבליסט, קרן

028309995 רקאד מוחסן, ת"ז

056664121 ת"ז סירא, בן ישראל

029116332 ת"ז מוחסן, מופלח

 __________
.43 עמ' התשמ"ב, 1  ס"ח

.394 עמ' התש"ס, 2  ק"ת

.394 עמ' התש"ס, 3  ק"ת

משמשים המוסמכים עוד כל בתוקפה תעמוד זו הסמכה
עמק האזורית במועצה לוד, בעיריית כמפקחים בתפקידם
לפי הכרמל, חוף האזורית ובמועצה שאן בית בעיריית הירדן,

הענין.
(27 במרס 2007) בניסן התשס"ז ח'

(3-104 (חמ

עזרא גדעון  
הסביבה להגנת השר

הסמכה
משולב], התשמ"ב-1982 [נוסח הפלילי הדין חוק סדר לפי

הפלילי  הדין סדר לחוק  222 סעיף לפי  סמכותי  בתוקף 
כל  מסמיך אני החוק), - התשמ"ב-11982 (להלן משולב], [נוסח
הזמנה למסור  להלן מפורטים ששמותיהם האנשים מן  אחד
הדין סדר צו קנס לפי עבירת שעבר יסוד להניח לו שיש לאדם
התשס"ב-22002, מכלי משקה), על פיקדון קנס - (עבירות  הפלילי
למי לחוק 228(ב) סעיף לפי קנס  תשלום הודעת למסור  וכן
צו לפי  משפט ברירת של עבירה שעבר להניח יסוד לו שיש 
משקה), מכלי על פיקדון   - משפט (ברירת  הפלילי  הדין  סדר

התשס"ב-32002:

הסביבה: להגנת מהמשרד

56833676 דודי יאסי, ת"ז
052595733 ברוך ובר, ת"ז

משמשים המוסמכים עוד כל בתוקפה תעמוד זו הסמכה
בתפקידם במשרד להגנת הסביבה.

(27 במרס 2007) בניסן התשס"ז ח'
(3-104 (חמ

עזרא גדעון  
הסביבה להגנת השר __________

.43 עמ' התשמ"ב, 1  ס"ח

.429 עמ' התשס"ב, 2  ק"ת

.429 עמ' התשס"ב, 3  ק"ת

עיריית טירת הכרמל לשנת תמצית תקציב רגיל של
2007 הכספים

העיריות פקודת לפי

הפקודה),  - לפקודת העיריות1 (להלן 209 לסעיף בהתאם
ו–207 לפקודה  206 סעיפים לפי בתוקף הסמכות כי מודיע אני
הכרמל טירת עיריית של רגיל תקציב אישרתי אלי2, שהועברה

להלן:  2007 שתמציתו התקציב לשנת

ההכנסות חדשיםצד בשקלים

כללית 53,000,000ארנונה
6,200,000מפעל המים

חינוך 4,000,000עצמיות
רווחה 1,300,000עצמיות

אחר 6,700,000עצמיות
הכל עצמיות 71,200,000סך

__________
.197 עמ' ,8 נוסח חדש ישראל, 1  דיני מדינת

.1523 עמ' התשל"א, 2  י"פ



3009 5.6.2007 התשס"ז, בסיון י"ט ,5676 הפרסומים ילקוט

ההכנסות חדשיםצד בשקלים

החינוך ממשרד 18,900,000תקבולים
הרווחה ממשרד 15,740,000תקבולים

אחרים ממשלתיים 700,000תקבולים
לאיזון כללי 1,000,000מענק

הפנים ממשרד אחרים      -מענקים
ממשלה תקבולי הכל 36,340,000סך

אחרים     -תקבולים
שנים קודמות ובגין     -הכנסות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הכנסות הכל סך
נצבר גירעון 107,540,000וכיסוי

בארנונה 4,000,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הכנסה

בשנים הבאות הרשות     -כיסוי ממקורות
מותנה בלא הכנסות הכל 111,540,000סך

    -הכנסה מותנה
מותנה כולל הכנסות הכל 111,540,000סך

ההוצאות חדשיםצד בשקלים

כללי 23,000,000שכר
21,000,000פעולות כלליות

5,400,000מפעל המים
הכל כלליות 49,400,000סך

חינוך עובדי 9,600,000שכר
חינוך 23,000,000פעולות
חינוך הכל 32,600,000סך

רווחה עובדי 6,400,000שכר
רווחה 16,800,000פעולות
רווחה הכל 23,200,000סך

וביוב מים מילוות 275,000פירעון
אחר מילוות 1,765,000פירעון

הכל פירעון מילוות 2,040,000סך

מימון 300,000הוצאות

שנים קודמות ובגין     -הוצאות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הוצאות הכל סך
נצבר גירעון 107,540,000וכיסוי

בארנונה 4,000,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי    -הוצאות
מותנה בלא הוצאות הכל 111,540,000סך

    -הוצאה מותנה
מותנה כולל הוצאות הכל 111,540,000סך

(7 במאי 2007) התשס"ז באייר י"ט
 (3—360 (חמ

בלינקוב רם
משרד הפנים של המנהל הכללי  

מטפחים זכויות לרישום בקשות בדבר הודעה
צמחים, התשל"ג-1973     זני של מטפחים חוק זכות לפי

צמחים, זני של מטפחים זכות לחוק 22(א) לסעיף בהתאם
החלטתי  כי מודיעה אני החוק), - (להלן התשל"ג-11973 
זכות לרישום הבקשות את מטפחים לזכויות למועצה להעביר

- שלהלן מטפחים

מס' 3995/07 בקשה 3993/07 עד מס' מבקשה
חפר. גרנות ד.נ. ישראל, מפעלי המבקש: זרעי שם

.6/3/2007 הבקשה: תאריך
כרכור. פישלר, גד המטפח: שם

כותנה. הגידול: שם

3993/07 הבקשה: מס'
אסף. המוצע לזן: השם

  .GL-1 כינוי הזן:
עלה צבע צופנים. כף יד, בעל ותכונותיו: עלה דמוי הזן תיאור
- הלקט פתיחת מועד  צהוב,  בפתיחת הפרח - הכותרת

מאוד. סיב ארוך מאוחר,
הזן. של צירוף תכונותיו הזן: ייחוד

3994/07 בקשה
אדיר. לזן: המוצע השם
  .GL-2 כינוי הזן:

עלה צבע צופנים. כף יד, בעל ותכונותיו: עלה דמוי הזן תיאור
- הלקט פתיחת מועד  צהוב,  בפתיחת הפרח - הכותרת

מאוד. סיב ארוך מאוחר,
הזן. של צירוף תכונותיו הזן: ייחוד

3995/07 הבקשה: מס'
עידן. לזן: המוצע השם

 .GL-3 כינוי הזן:
עלה צבע צופנים. כף יד, בעל ותכונותיו: עלה דמוי הזן תיאור
- הלקט פתיחת מועד  צהוב,  בפתיחת הפרח - הכותרת

מאוד. סיב ארוך מאוחר,
הזן. של צירוף תכונותיו הזן: ייחוד

מס' 3998/07 בקשה 3996/07 עד מס' מבקשה
ברגמן וולף באמצעות הולנד, ב.ו.,  ריג'נפלאנט המבקש: שם

ירושלים. וגולר,
.8/3/2007 הבקשה: תאריך

הולנד. ב.ו., ריג'נפלאנט המטפח: שם
אנתוריון. הגידול: שם

3996/07 הבקשה: מס'
המוצע לזן: סנווי. השם

100-75 ס"מ. ממוצע אורך  גובה הצמח ותכונותיו: תיאור הזן
לב.  עלה ירוק דמוי 2.2 ס"מ, ממוצע קוטר 1.8 ס"מ. הגבעול
לאורך  משתנה הפרח צבע 10-7 ס"מ, תפרחת ורוחב אורך
כלפי C36–ו RHS 143A-155A-B - בגוונים התפתחותו

בינוני. וקטיף פריחה מועד השוליים.
הזן. של צירוף תכונותיו הזן: ייחוד

3997/07 הבקשה: מס'
ריג'נ200023. לזן: המוצע השם

__________
 .92 עמ' התשנ"ו, ;23 עמ' התשמ"ד, ;272 עמ' התשל"ג, 1  ס"ח
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50 ס"מ. ממוצע אורך  הצמח בערך גובה ותכונותיו: תיאור הזן
ירוק כמעט  ס"מ. עלה  1.8 קוטר  2.2 ס"מ, ממוצע  הגבעול
14.9 ס"מ, רוחב  בממוצע תפרחת קעור. אורך מעט לב, דמוי
 - בחזית מלאה: בפתיחה  הפרח  צבע ס"מ.  11.8 ממוצע
כהה ,RHS 39A אדום - אחורי צד ,RHS 45B/46B אדום

בינוני. וקטיף פריחה מועד .45A/B - הקצה לכיוון
הזן. של צירוף תכונותיו הזן: ייחוד

3998/07 הבקשה: מס'
ריג'נ200310.  לזן: המוצע השם

קצר  גבעול ס"מ.  50 בערך הצמח  גובה ותכונותיו: הזן תיאור 
 0.9 קוטר  ס"מ, ממוצע   0.2 הגבעול ממוצע אורך - מאוד
כמעט דמוי  (RHS 137A-147A לעלה בוגר) ירוק עלה ס"מ.
 12.5 ממוצע  רוחב ס"מ,  14.5 בממוצע תפרחת אורך לב.
צד ,RHS 46A - מלאה: בחזית בפתיחה צבע הפרח ס"מ.

בינוני. וקטיף פריחה מועד .RHS 45B- אחורי
הזן. של צירוף תכונותיו הזן: ייחוד

3999/07 הבקשה: מס'
.14/3/2007 הבקשה: תאריך

בית דגן. 6 ת"ד החקלאי, המחקר מינהל המבקש: שם
עירית חטיב, עבד כאמל ארז, אמנון הולנד, דורון המטפח: שם

קורצ'ינסקי. רעיה יבלוביץ, זאב בר-יעקב,
מצוי. הגידול: משמש שם
דניאל. לזן: המוצע השם

העוקץ שקע עומק בינוני, בגודל פרי ותכונותיו: הזן תיאור
צבע בהיר, כתום-כתום הקליפה  של  עיקרי צבע בינוני,
מוקדם. מועד הפריחה תחילת מועד בהיר. הציפה כתום

מוקדם. הנבה
הזן. של צירוף תכונותיו הזן: ייחוד

מס' 4006/07 בקשה 4000/07 עד מס' מבקשה
בית דגן. 6 ת"ד החקלאי, המחקר מינהל המבקש: שם

.14/3/2007 הבקשה: תאריך
חיימוביץ', דוד פוטוייבסקי, אלי דודאי, נתיב המטפח: שם

סעדיה דויה.
מצוי. הגידול: ריחן שם

4000/07 הבקשה: מס'
עינבר.  לזן: השם המוצע

גבעול  מפוצל. 70 ס"מ עד עשבוני, צמח ותכונותיו: הזן תיאור
50 ס"מ. עלה תמים  עד  ובאורך 5-4 מ"מ אדמדם, בעובי

חומה. קומפקטית, צפופה, תפרחת ירוק כהה. עד ירוק
הזן. של צירוף תכונותיו הזן: ייחוד

4001/07 הבקשה: מס'
השם המוצע לזן: עטרה. 

כהה  גבעול ס"מ.  70 עד עשבוני, צמח ותכונותיו: הזן תיאור
עד 60 ס"מ. עלה תמים  ובאורך 4 מ"מ בעובי לסגול, נוטה

סגולה. מפוזרת ומפוצלת, תפרחת קומפקטית, כהה. ירוק
הזן. של צירוף תכונותיו הזן: ייחוד

4002/07 הבקשה: מס'
המוצע לזן: אודם. השם

גבעול  מפוצל. 70 ס"מ, עד עשבוני, צמח ותכונותיו: הזן תיאור
עד 60 ס"מ. עלה תמים  ובאורך 4 מ"מ בעובי לאדום, נוטה
קצרים (עד פריחה שיבולי עם מפוזרת תפרחת ירוק כהה.

ס"מ), צבעם אדום כהה, נוטה לסגול. 9
הזן. של צירוף תכונותיו הזן: ייחוד

4003/07 הבקשה: מס'
קטורה.  לזן: השם המוצע

גבעול  מפוצל. 70 ס"מ, עד עשבוני, צמח ותכונותיו: הזן תיאור
תמים ירוק  עד 60 ס"מ. עלה ובאורך 5-4 מ"מ בעובי ירוק,

בצבע ירוק. צפופה, קומפקטית, בהיר. תפרחת
הזן. של צירוף תכונותיו הזן: ייחוד

4004/07 הבקשה: מס'
ורדנט.  לזן: השם המוצע

גבעול  מפוצל. 70 ס"מ, עד עשבוני, צמח ותכונותיו: הזן תיאור
60 ס"מ. עלה תמים  עד  ובאורך 4 מ"מ בעובי בהיר, ירוק
 9-3) קצרים פריחה שיבולי מפוזרת עם תפרחת בהיר. ירוק

ס"מ), צבעם ירוק.
הזן. של צירוף תכונותיו הזן: ייחוד

4005/07 הבקשה: מס'
אידמית. לזן: המוצע השם

גבעול  מפוצל. 80 ס"מ, עד עשבוני, צמח ותכונותיו: הזן תיאור
תמים  עלה  ס"מ.   70 עד  ובאורך מ"מ  5-4 בעובי אדום,

סגול. בצבע אדום ארוכה  ירוק-אדום. תפרחת שיבולת
הזן. של צירוף תכונותיו הזן: ייחוד

4006/07 הבקשה: מס'
רוזן. לזן: המוצע השם

מאוד.  מפוצל 50 ס"מ, עד עשבוני, צמח ותכונותיו: הזן תיאור
עלה  ס"מ.  40 עד  ובאורך מ"מ +  5 בעובי אדום, גבעול
רב–שיבולים, צפופה, קומפקטית תפרחת כהה. ירוק תמים

פריחה. מקדים אדום, צבע
הזן. של צירוף תכונותיו הזן: ייחוד

מס' 4017/07 בקשה 4007/07 עד מס' מבקשה
 22 ת"ד אלון, איציק באמצעות גרמניה, קלם, נילס המבקש: שם

.60910 ציון בני
.20/3/2007 הבקשה: תאריך

גרמניה. קלם, נילס המטפח: שם
הגידול: פלרגוניום. שם

4007/07 הבקשה: מס'
לזן: קלפ03109. השם המוצע

רויאלסאלמון. הזן: כינוי
כותרת ורוד עלי צבע כפול, מטיפוס פרח ותכונותיו: תיאור הזן

.RHS 55A סלמון
הזן. של צירוף תכונותיו הזן: ייחוד

4008/07 הבקשה: מס'
לזן: קלפ04134. השם המוצע

דמירה. הזן: כינוי
כותרת ורוד עלי צבע כפול, מטיפוס פרח ותכונותיו: תיאור הזן

.RHS 40B חם
הזן. של צירוף תכונותיו הזן: ייחוד

4009/07 הבקשה: מס'
לזן: קלפ04130. השם המוצע

הזן: פפריקה. כינוי
כותרת עלי צבע כפול, מטיפוס  פרח ותכונותיו:  הזן תיאור

.RHS 43A בהיר אדום
הזן. של צירוף תכונותיו הזן: ייחוד
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4010/07 הבקשה: מס'
לזן: קלפ04131. השם המוצע

ויאולינו. הזן: כינוי
כותרת סגול עלי צבע כפול, מטיפוס פרח ותכונותיו: תיאור הזן

.RHS 77B
הזן. של צירוף תכונותיו הזן: ייחוד

4011/07 הבקשה: מס'
לזן: קלפ04114. השם המוצע

רויאלדארקרד. הזן: כינוי
כותרת עלי צבע כפול, מטיפוס  פרח ותכונותיו:  הזן תיאור

.RHS 45B בהיר אדום
הזן. של צירוף תכונותיו הזן: ייחוד

4012/07 הבקשה: מס'
לזן: קלפ04116. השם המוצע

רויאלפינק. הזן: כינוי
כותרת ורוד עלי צבע כפול, מטיפוס פרח ותכונותיו: תיאור הזן

.RHS 68A כחלחל
הזן. של צירוף תכונותיו הזן: ייחוד

4013/07 הבקשה: מס'
לזן: קלפ04112. השם המוצע

ווייט. גלאסיאר הזן: כינוי
לבן כותרת עלי צבע פרח מטיפוס בודד, ותכונותיו: הזן תיאור

.RHS 36D/159D
הזן. של צירוף תכונותיו הזן: ייחוד

4014/07 הבקשה: מס'
קלפז05129. המוצע לזן: השם

הזן: מאנדרין. כינוי
כותרת עלי צבע כפול, מטיפוס  פרח ותכונותיו:  הזן תיאור

.RHS 040B כתום
הזן. של צירוף תכונותיו הזן: ייחוד

4015/07 הבקשה: מס'
קלפז05137. המוצע לזן: השם

לוקה. הזן: כינוי
כותרת סגול עלי צבע כפול, מטיפוס פרח ותכונותיו: תיאור הזן

.RHS 52A אדום
הזן. של צירוף תכונותיו הזן: ייחוד

4016/07 הבקשה: מס'
קלפז05141. המוצע לזן: השם

אלארה. הזן: כינוי
כותרת עלי צבע כפול, מטיפוס  פרח ותכונותיו:  הזן תיאור

.RHS 34A בהיר אדום
הזן. של צירוף תכונותיו הזן: ייחוד

4017/07 הבקשה: מס'
קלפז05139. המוצע לזן: השם

קסאנדרה. הזן: כינוי
לבן כותרת עלי צבע פרח מטיפוס כפול, ותכונותיו: הזן תיאור

.RHS 155D
הזן. של צירוף תכונותיו הזן: ייחוד

4018/07 הבקשה: מספר
.20/3/2007 הבקשה: תאריך

 22 ת"ד אלון, איציק באמצעות גרמניה, קלם, נילס המבקש: שם
.60910 ציון בני

גרמניה. קלם, נילס המטפח: שם
הגידול: קליברכואה. שם

קלכה06126. המוצע לזן: השם
מפדאבלפינק. הזן: כינוי

גבעול  קוטר משתרך. 6 ס"מ, בגובה צמח ותכונותיו: הזן תיאור
אליפטי,  עד רומח דמוי עלה ס"מ.  10 אורכו  מ"מ,  4-2
לב, בצורת בגודל בינוני כפול, פרח .RHS 137B ירוק בצבע

בינוני. פריחה מועד .RHS 74B בצבע
הזן. של צירוף תכונותיו הזן: ייחוד

4020/07 הבקשה: מס'
.25/3/2007 הבקשה: תאריך

משה. צור בע"מ, 2002 משיח משתלות המבקש: שם
משה. צור בע"מ, 2002 משיח משתלות המטפח: שם

שעווה. הגידול: פרח שם
משיח. פינק לזן: המוצע השם

פלייק. סנו מזן מוטציה הזן: מקור
קטן, בקוטר  בחלקו, מלא מטיפוס פרח ותכונותיו: הזן תיאור 
בעלי שינון שיניים בלא ורוד. הכותרת של עלי עיקרי צבע

הגביע.
הזן. של צירוף תכונותיו הזן: ייחוד

מס' 4022/07 בקשה 4021/07 עד מס' מבקשה
אנגליה, ורד אוה, אביחיל מושב גיו אינטרנשיונל, המבקש: שם

אינטרנשיונל. גיו ידי על
.26/3/2007 הבקשה: תאריך

רחובות. אוה איזק, המטפח: שם
שדה. תות הגידול: שם

4021/07 בקשה: מספר
.0247 רדאוה לזן: המוצע השם

בינוני בצבע קוני פרי לנוף. מחוץ תפרחת ותכונותיו: תיאור הזן
ללא ניבה שניה. מוקדם. אדום. מועד הבשלה

הזן. של צירוף תכונותיו הזן: ייחוד

4022/07 הבקשה: מס'
.0271 רדאוה לזן: המוצע השם

בינוני לבוב פרי לנוף. מחוץ  תפרחת  : ותכונותיו: הזן תיאור
ניבה בלא מוקדם.  הבשלה מועד אדום. כתום  בצבע

שניה.
הזן. של צירוף תכונותיו הזן: ייחוד

4023/07 הבקשה: מס'
.29/3/2007 הבקשה: תאריך

באמצעות ריינהולד זמרה, בן כרם בע"מ, רימון המבקש: יקב שם
.61040 אביב תל ,4060 ת"ד ושות', כהן

זמרה. בן כרם נחמיאס, גבריאל המטפח: שם
מצוי. רימון הגידול: שם

המוצע לזן: אפרת-יעל. השם
נגה. הזן: כינוי

קוטר  גביע. בצורת מ',  3-2 בגובה עץ ותכונותיו:  הזן  תיאור
 5 בעל  פרח ירוק. אליפטי, בצבע עלה 2.5-1.5 אינצ'. גזע
אדום  רוחב, בצבע כ–2 ס"מ אורך, ס"מ 3.5-2 כותרת, עלי

סגלגל.
הזן. של צירוף תכונותיו הזן: ייחוד
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4026/07 הבקשה: מס'
.10/4/2007 הבקשה: תאריך

דגן. בית ,6 ת"ד החקלאי, המחקר מינהל המבקש: שם
נחום מאיר, יעקב נאשף, כמאל  קושניר,  אורי המטפח: שם

עבדת.
רכה. חיטה הגידול: שם

שאן. בית לזן: המוצע השם
.BSM -1 כינוי הזן:

.8/2 השתבלות מועד אביבי. טיפוס  ותכונותיו:  הזן תיאור

לבן. בהבשלה שבולת צבע  חלול. קנה  נמוך. צמח גובה
הימצאות מלענים.

הזן. של צירוף תכונותיו הזן: ייחוד

4027/07 הבקשה: מס'
.10/4/2007 הבקשה: תאריך

דגן. בית ,6 ת"ד החקלאי, המחקר מינהל המבקש: שם
נחום מאיר, יעקב נאשף, כמאל  קושניר,  אורי המטפח: שם

עבדת.
קשה. חיטה הגידול: שם

אוזן. לזן: המוצע השם
.K-6-M-6 כינוי הזן:

שעירות. קנה עבה. בלא תחתונה גלומה תיאור הזן ותכונותיו:
צביעה בלא גרגר לבן. בהבשלה שבולת צבע לבן. מלען

בפינול.
הזן. של צירוף תכונותיו הזן: ייחוד

יגיש  לחוק,  23 לסעיף בהתאם לבקשה  להתנגד  המבקש
לזכויות המועצה נאור במשרד דקלה דבי לידי התנגדותו את
דגן בית ,30 ת"ד הכפר, ופיתוח החקלאות משרד מטפחים,

.50250

מסירת בדבר אישור מסירה יש לצרף להתנגדות לבקשה
12 לתקנות זכות מטפחים  לתקנה בהתאם ההתנגדות מסמכי

התשל"ד-21974. צמחים, זני של

(30 באפריל 2007) התשס"ז באייר י"ב
 (3—235 (חמ

כהן סגן מיכל  
מטפחים זכויות רשם __________

.713 עמ' התשל"ד, 2  ק"ת

מטפחים לרישום זכות בקשות הודעה בדבר תיקון
צמחים, התשל"ג-1973     זני של מטפחים חוק זכות לפי

צמחים, זני של מטפחים זכות לחוק 22(א) לסעיף בהתאם
לרישום בקשות בדבר ההודעה כי מודיעה אני התשל"ג-11973,
המוצע בשם מס' 3867/06, שבבקשה כך מטפחים2 תתוקן זכות
בשם ,3868/06 מס' שבבקשה וכך "129" יבוא "0129" במקום לזן,

"141" יבוא "0141". במקום לזן, המוצע

(8 במאי 2007) באייר התשס"ז כ'
 (3—235 (חמ

כהן סגן מיכל  
מטפחים זכויות רשם __________

.92 עמ' התשנ"ו, ;23 עמ' התשמ"ד, ;272 עמ' התשל"ג, 1  ס"ח

.2522 עמ' התשס"ו, 2  י"פ

מטפחים לרישום זכות בקשות הודעה בדבר תיקון
צמחים, התשל"ג-1973     זני של מטפחים חוק זכות לפי

צמחים, זני של מטפחים זכות לחוק 22(א) לסעיף בהתאם
לרישום בקשות בדבר ההודעה כי מודיעה אני התשל"ג-11973,
המוצע בשם מס' 3673/04, שבבקשה כך מטפחים2 תתוקן זכות
מס' שבבקשה וכך דלאייט" "רד יבוא "57 "רדאוה במקום לזן,
מרלין". "רד יבוא "29 "רדאוה במקום לזן, המוצע בשם ,3675/04

(8 במאי 2007) באייר התשס"ז כ'
 (3—235 (חמ

כהן סגן מיכל  
מטפחים זכויות רשם __________

.92 עמ' התשנ"ו, ;23 עמ' התשמ"ד, ;272 עמ' התשל"ג, 1  ס"ח

2646 ועמ' 2647. עמ' התשס"ה, 2  י"פ

הבריאות מדד יוקר על הודעה
ממלכתי, התשנ"ד-1994 בריאות חוק ביטוח לפי

התשנ"ד- ממלכתי, בריאות ביטוח לחוק 9(ב)(1) סעיף לפי
- כי מודיע אני בריאות), ביטוח חוק - (להלן 11994

החמישית בתוספת שנקבע התחשיב לפי המשוקלל המדד (1)
על  עמד ל–2003  שנתי בממוצע בריאות ביטוח  לחוק

ממוצע 1995=100; בסיס על - 139.55 נקודות

החמישית בתוספת שנקבע התחשיב לפי המשוקלל המדד (2)
על  עמד ל–2004  שנתי בממוצע בריאות ביטוח  לחוק

ממוצע 1995=100. בסיס על - 142.55 נקודות

(8 ביוני 2005) בסיון התשס"ה א'
(3-2584 (חמ

יצחקי שלמה  
הממשלתי הסטטיסטיקן

 __________
.156 עמ' התשנ"ד, 1  ס"ח

הבריאות מדד יוקר על הודעה
ממלכתי, התשנ"ד-1994 בריאות חוק ביטוח לפי

התשנ"ד- ממלכתי, בריאות ביטוח לחוק 9(ב)(1) סעיף לפי
- כי מודיע אני בריאות), ביטוח חוק - (להלן 11994

הממוצע  חישוב המדד 2004 לצורך לשנת המשוקלל המדד (1)
בריאות ממלכתי לצו ביטוח 2005 כאמור בסעיף 2(ב) לשנת
על עמד התשס"ו-22006, לחוק), החמישית התוספת (שינוי

ממוצע 1995=100; בסיס על - 149.34 נקודות

החמישית בתוספת שנקבע התחשיב לפי המשוקלל המדד (2)
על  עמד ל–2005  שנתי בממוצע בריאות, ביטוח לחוק

ממוצע 1995=100. בסיס על 151.61 נקודות

(27 ביוני 2006) בתמוז התשס"ו א'
(3-2584 (חמ

יצחקי שלמה  
הממשלתי הסטטיסטיקן

 __________
.156 עמ' התשנ"ד, 1  ס"ח

.839 עמ' התשס"ו, 2  ק"ת
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החלטת הפרטה לגביה שניתנה חברה הודעה על
הממשלתיות, התשל"ה-1975 חוק החברות לפי

החברות לחוק 59ב(ז) סעיף לפי  הודעה  בזה  ניתנת 
הפרטה החלטת  קבלת בדבר  התשל"ה-11975, הממשלתיות,
באדר ט"ז מיום  לעניני הפרטה, בישיבתה ועדת השרים בידי
למהנדסים ההשתלמות קרן לגבי ,(2007 במרס   6) התשס"ז

בע"מ.

(22 באפריל 2007) באייר התשס"ז ד'
(3-2983 (חמ

מאיר שמרה  
ההפרטה יחידת מנהל

 __________
.162 עמ' התשנ"ג, ;132 עמ' התשל"ה, 1  ס"ח

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
משמר במושב ומצויה הואיל נגועים אזורים להלן המפורטים

הניוקסל: מחלת הירדן

איילת השחר וכל קיבוץ גדות, קיבוץ מושב משמר הירדן,
הירדן. משמר ממושב ק"מ 3 של ברדיוס הנמצא אחר מקום

(28 במאי 2007) התשס"ז בסיון י"א
 (3—126 (חמ

חיימוביץ משה  
הווטרינריים השירותים מנהל __________

.84 עמ' התשמ"ה, 1  ס"ח

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
עבדון במושב ומצויה הואיל נגועים אזורים להלן המפורטים

הניוקסל: מחלת

וכל אילון  קיבוץ מנות,  מושב  יערה,  מושב  עבדון, מושב 
עבדון. ממושב ק"מ 3 של ברדיוס הנמצא אחר מקום

(28 במאי 2007) התשס"ז בסיון י"א
 (3—126 (חמ

חיימוביץ משה  
הווטרינריים השירותים מנהל __________

.84 עמ' התשמ"ה, 1  ס"ח

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

חיים  בעלי מחלות 18 לפקודת לפי סעיף בתוקף סמכותי
על ההכרזה את  מבטל  אני התשמ"ה-11985, חדש], [נוסח

בה, שפורטו באזורים והטלפיים2, הפה במחלת נגועים אזורים
שערים. בית מושב למעט

(29 במאי 2007) התשס"ז בסיון י"ב
 (3—126 (חמ

חיימוביץ משה  
הווטרינריים השירותים מנהל __________

.2632 עמ' התשס"ז, 2  י"פ

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

חיים  בעלי מחלות 18 לפקודת לפי סעיף בתוקף סמכותי
על ההכרזה את  מבטל  אני התשמ"ה-11985, חדש], [נוסח
בה, שפורטו באזורים והטלפיים2, הפה במחלת נגועים אזורים

ג'וחאדר. היישוב למעט

(29 במאי 2007) התשס"ז בסיון י"ב
 (3—126 (חמ

חיימוביץ משה  
הווטרינריים השירותים מנהל __________

.84 עמ' התשמ"ה, 1  ס"ח

.2633 עמ' התשס"ז, 2  י"פ

שיכונים ציבוריים על אישור הודעה
שעה), ציבוריים (הוראת רישום שיכונים חוק  לפי

התשכ"ד-1964

שיכונים רישום לחוק 1א סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
כי מאשרת אני התשכ"ד-11964, שעה), (הוראת ציבוריים
או ביזמתה, או מטעמה או המדינה בידי שהוקמו בנינים
בטבת יום כ"ט לפני  החלה ובנייתם ידי המדינה על  שנרכשו
חוק לפי שאושרה בתכנית נכללו או (1 בינואר 1995), התשנ"ה
התשנ"ט י"ב בטבת יום עד התשכ"ה-21965, והבניה, התכנון
אישור ממועד בתוך שנתיים החלה ובנייתם (31 בדצמבר 1998)
המתוחמים להלן, המפורטים  המקרקעין  על  כאמור התכנית

כחול בתשריט, הם שיכונים ציבוריים: בצבע

חלקותגושהמקום

4945124יבנה

העמק, מגדל
החורש כפר

17819

17820

17821

50-48

58-55 ,51-44

48

הבינוי במשרד הפרוגרמות באגף מופקדים התשריטים
פתוח שהמשרד ובשעות בימים בהם לעיין וניתן והשיכון,

לקהל.
(2 במאי 2007) התשס"ז באייר י"ד

 (3—74 (חמ
אפרתי צביה  

אגף הפרוגרמות מנהלת  
והשיכון הבינוי משרד  __________

;93 עמ' התשנ"ט, ;147 עמ' התשנ"ד, ;52 עמ' התשכ"ד, 1  ס"ח

.1646 עמ' התשנ"ה,     י"פ

.307 עמ' התשכ"ה, 2  ס"ח __________
.84 עמ' התשמ"ה, 1  ס"ח
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מונופולין קיום בדבר הכרזה ביטול
העסקיים, התשמ"ח-1988 חוק ההגבלים לפי

העסקיים, ההגבלים לחוק 26(א) לפי סעיף בתוקף סמכותי
הקיימת ההכרזה ביטול על בזה מכריזה אני התשמ"ח-11988,
בתחום אספקת  בע"מ"2 כבעלת מונופולין שסטוביץ "שמעון של
ישראל, מדינת בתחומי ורב–פעמיים חד–פעמיים גילוח סכיני
שסטוביץ ש' חברת של הודעתה את שקיבלתי לאחר וזאת
ועל זה, פעילותה בתחום את כליל היא הפסיקה לפיה בע"מ,

לחוק. 26(א) בסעיף האמור עוד בה מתקיים לא בהכרח, כן,

זו. ממועד החלטתי - ביטול ההכרזה תוקף

בתיק הציבור  לעיון פתוחה  ההכרזה  ביטול החלטת 
כנפי רח' העסקיים, ההגבלים רשות במשרד ,3683 מונופולין
ההגבלים רשות של האינטרנט  ובאתר  ירושלים, ,22 נשרים

.www.antitrust.gov.il שכתובתו: העסקיים

(13 במאי 2007) התשס"ז באייר כ"ה
 (3—1844 (חמ

קן רונית  
עסקיים הגבלים על הממונה __________

.128 עמ' התשמ"ח, 1  ס"ח

.3510 עמ' התש"ס, 2  י"פ

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

התשל"ו-1976

הרשויות לחוק (2) לסעיף בהתאם כי הודעה בזה נמסרת
התשל"ו-11976, כללית), ארנונה קביעת  על (ערר המקומיות
י' באדר מיום בישיבתה יאנוח-ג'ת המקומית מינתה המועצה
,59489435 קטימה, ת"ז את עואד (28 בפברואר 2007) התשס"ז

האמור. החוק לענין ארנונה למנהל

(12 באפריל 2007) התשס"ז בניסן כ"ד
(3-265 (חמ

סעד גאדללה  
המקומית המועצה ראש

יאנוח-ג'ת __________
.252 עמ' התשל"ו, 1  ס"ח

ציבור קרקעות לצרכי בדבר רכישת הודעות
ו–7 5 סעיפים לפי הודעה

1943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי  לפקודת
התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
- (להלן ל'  מס' לתכנית ובהתאם  התשכ"ה-11965, והבניה, 
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
המקומית לתכנון הוועדה מוסרת בזה ,671 עמ' התשי"ג, ,278

 5 לסעיפים בהתאם הוועדה), - (להלן תל–אביב-יפו ולבניה
הודעה ,21943 ציבור),  לצרכי (רכישה הקרקעות לפקודת ו–7 
לצרכי לחלוטין לוועדה דרושה בתוספת המתוארת הקרקע כי
הקרקע רכישת בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה וכי ציבור

האמורה.

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

בקרקע כלשהן הנאה טובת או   זכות לעצמו התובע כל
לוועדה, לשלוח נדרש כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורה
על הרצאה ברשומות, זו הודעה פרסום מיום חודשיים בתוך
בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר ההנאה טובת על או זכותו
ישנו, אם הרישום, פרטי את שיכללו תביעתו לחיזוק ראיות
את לסעיפיהם המפרטת  והודעה המקרקעין רישום  בפנקסי
סעיף בכל הנתבע הסכום וחישוב תובע שהוא הפיצויים

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצרכי דחוף באופן מפני שהיא דרושה האמורה, בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

- 6639 גוש

חלקה
רשום חלקה שטח

במ"ר
להפקעה שטח

במ"ר

1011,4671,675

1116,9102,444

1219,9332,106

1319,8861,986

1432,8694,250

1523,1122,821

165,9971,527

1714,39011

50901170

619,5181,923

639,3901,683

6511,6481,933

בצבע בו  תחום המופקע כשהשטח לתשריט בהתאם 
אדום.

,68 גוריון בן שד' הוועדה, במשרדי מופקד התשריט העתק
תל–אביב-יפו, יצחק רבין, כיכר נכסי העיריה, ובאגף אביב, תל

הרגילות. העבודה בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל

(26 בפברואר 2007) התשס"ז באדר ח'
(3-2 (חמ

חולדאי רון  
המקומית הוועדה ראש יושב
תל–אביב-יפו ולבניה לתכנון

ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
תא/2159 מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965,  והבניה, 
בילקוט  פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית), - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,313 עמ' התשנ"א, ,3810 הפרסומים

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח
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הוועדה), - (להלן תל–אביב-יפו ולבניה לתכנון המקומית
לצרכי  (רכישה הקרקעות לפקודת ו–7  5 לסעיפים בהתאם
דרושה בתוספת המתוארת הקרקע כי הודעה ,21943 ציבור),
לישא וליתן מוכנה הוועדה וכי ציבור לצרכי לוועדה לחלוטין

האמורה. הקרקע רכישת בדבר

בקרקע כלשהן הנאה טובת או   זכות לעצמו התובע כל
לוועדה, לשלוח נדרש כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורה
על הרצאה ברשומות, זו הודעה פרסום מיום חודשיים בתוך
בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר ההנאה טובת על או זכותו
ישנו, אם הרישום, פרטי את שיכללו תביעתו לחיזוק ראיות
את לסעיפיהם המפרטת  והודעה המקרקעין רישום  בפנקסי
סעיף בכל הנתבע הסכום וחישוב תובע שהוא הפיצויים

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצרכי דחוף באופן מפני שהיא דרושה האמורה, בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

בהתאם  בשלמות, מ"ר  265 שטח ,76 חלקה ,6134 גוש
אדום. בצבע מתוחם בו כשהשטח המופקע לתשריט

,68 גוריון בן שד' הוועדה, במשרדי מופקד התשריט העתק
תל–אביב-יפו, יצחק רבין, כיכר נכסי העיריה, ובאגף אביב, תל

הרגילות. העבודה בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל

(23 באפריל 2007) באייר התשס"ז ה'
(3-2 (חמ

חולדאי רון  
המקומית הוועדה ראש יושב
תל–אביב-יפו ולבניה לתכנון __________

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
ח/277 מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965,  והבניה, 
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,1354 עמ' התשנ"ב, ,3960 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן חולון ולבניה לתכנון המקומית
ציבור), 21943, לצרכי (רכישה הקרקעות ו–7 לפקודת 5 לסעיפים
לוועדה לחלוטין דרושה בתוספת המתוארת כי הקרקע הודעה
רכישת בדבר וליתן  לישא מוכנה  הוועדה  וכי ציבור  לצרכי

האמורה. הקרקע

בקרקע כלשהן הנאה טובת או   זכות לעצמו התובע כל
לוועדה, לשלוח נדרש כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורה
על הרצאה ברשומות, זו הודעה פרסום מיום חודשיים בתוך
בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר ההנאה טובת על או זכותו
ישנו, אם הרישום, פרטי את שיכללו תביעתו לחיזוק ראיות
את לסעיפיהם המפרטת  והודעה המקרקעין רישום  בפנקסי
סעיף בכל הנתבע הסכום וחישוב תובע שהוא הפיצויים

וסעיף.

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצרכי דחוף באופן מפני שהיא דרושה האמורה, בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

בהתאם מוצעת, ודרך שצ"פ הייעוד: ;295 ח"ח ,6017 גוש
ההנדסה. במינהל המצוי לתשריט

חולון בעיריית הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
וכל אביב, תל מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי

הרגילות. העבודה בו בשעות לעיין רשאי מעוניין

(7 במאי 2007) התשס"ז באייר י"ט
(3-2 (חמ

מוטי ששון  
המקומית הוועדה ראש יושב

חולון ולבניה לתכנון

ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה  בתוקף
מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 

פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית), - מס' רג/340 (להלן
מוסרת בזה הוועדה ,659 עמ' התש"ם, ,2591 הפרסומים בילקוט
בהתאם הוועדה), - (להלן גן רמת ולבניה לתכנון המקומית
ציבור), 21943, לצרכי (רכישה הקרקעות ו–7 לפקודת 5 לסעיפים
לוועדה לחלוטין דרושה בתוספת המתוארת כי הקרקע הודעה

 20 סעיף הוראות  בשל כי סבורה הוועדה וכי ציבור לצרכי 
אותה בשל להישלם עשויים מופחתים פיצויים אין לפקודה

קרקע.

בקרקע כלשהן הנאה טובת או   זכות לעצמו התובע כל
ובין זכות מכוח בין כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורה
פיצויים או פיצויים ישולמו לא אם סבל שייגרם מנימוק
פרסום מיום בתוך חודשיים לשלוח לוועדה, נדרש מופחתים,
ההנאה טובת על או זכותו  על  הרצאה  ברשומות,  זו הודעה
שיכללו תביעתו לחיזוק בצירוף ראיות האמורה, בקרקע לו אשר
המקרקעין והודעה רישום בפנקסי ישנו, אם פרטי הרישום, את
וחישוב הסכום שהוא תובע את הפיצויים המפרטת לסעיפיהם
שייגרם פיצויים מנימוק נתבעים ואם סעיף וסעיף; בכל הנתבע
ראיות  - מופחתים פיצויים  או  פיצויים  ישולמו  לא אם  סבל

סבל. ייגרם בטענה כי התומכות

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצרכי דחוף באופן מפני שהיא דרושה האמורה, בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

- 6125 גוש גן, רמת

חלקה
החלקה שטח
במ"ר הרשום

ההפקעה שטח
במ"ר

350539182

351569213

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר
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רמת גן, בעיריית הוועדה במשרדי מופקד העתק התכנית
הרגילות. העבודה בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל

(30 באפריל 2007) התשס"ז באייר י"ב
(3-2 (חמ

בר צבי  
המקומית הוועדה ראש יושב

גן רמת ולבניה לתכנון

ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
חד/813 מפורטת לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965,  והבניה, 
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,3301 עמ' התשנ"ב, ,4007 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן חדרה ולבניה לתכנון המקומית
ציבור), 21943, לצרכי (רכישה הקרקעות ו–7 לפקודת 5 לסעיפים
לוועדה לחלוטין דרושה בתוספת המתוארת כי הקרקע הודעה
רכישת בדבר וליתן  לישא מוכנה  הוועדה  וכי ציבור  לצרכי

האמורה. הקרקע

בקרקע כלשהן הנאה טובת או   זכות לעצמו התובע כל
לוועדה, לשלוח נדרש כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורה
על הרצאה ברשומות, זו הודעה פרסום מיום חודשיים בתוך
בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר ההנאה טובת על או זכותו
ישנו, אם הרישום, פרטי את שיכללו תביעתו לחיזוק ראיות
את לסעיפיהם המפרטת  והודעה המקרקעין רישום  בפנקסי
סעיף בכל הנתבע הסכום וחישוב תובע שהוא הפיצויים

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצרכי דחוף באופן מפני שהיא דרושה האמורה, בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

בשלמות. 90 חלקות 86, - 7730 גוש

חדרה, בעיריית הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
הרגילות. העבודה בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל

(8 במאי 2007) באייר התשס"ז כ'
(3-2 (חמ

אביטן חיים  
המקומית הוועדה ראש יושב

חדרה ולבניה לתכנון __________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה  בתוקף
מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 

אישורה  בדבר שהודעה התכנית), - (להלן פת/38/1209 
מוסרת ,1374 עמ' התשנ"ב, ,5544 הפרסומים בילקוט פורסמה
- (להלן תקוה פתח ולבניה לתכנון המקומית הוועדה בזה

(רכישה  לפקודת הקרקעות  ו–7  5 לסעיפים הוועדה), בהתאם 
בתוספת המתוארת  הקרקע כי הודעה  ,21943 ציבור), לצרכי
מוכנה לישא הוועדה וכי ציבור לצרכי לחלוטין דרושה לוועדה

האמורה. הקרקע רכישת בדבר וליתן

בקרקע כלשהן הנאה טובת או   זכות לעצמו התובע כל
לוועדה, לשלוח נדרש כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורה
על הרצאה ברשומות, זו הודעה פרסום מיום חודשיים בתוך
בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר ההנאה טובת על או זכותו
ישנו, אם הרישום, פרטי את שיכללו תביעתו לחיזוק ראיות
את לסעיפיהם המפרטת  והודעה המקרקעין רישום  בפנקסי
סעיף בכל הנתבע הסכום וחישוב תובע שהוא הפיצויים

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצרכי דחוף באופן מפני שהיא דרושה האמורה, בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

של 23 מ"ר, לדרך  51 בשטח ח"ח ,6404 גוש - תקוה פתח
לשצ"פ. מ"ר, ו–212

פתח בעיריית  הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק 
הרגילות. העבודה בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל תקוה,

(18 במרס 2007) באדר התשס"ז כ"ח
(3-2 (חמ

אוחיון יצחק  
המקומית הוועדה ראש יושב

תקוה פתח ולבניה לתכנון __________
.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

והבניה,  בתוקףסמכותהלפיסעיפים189ו–190 לחוקהתכנון
פת/299 מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם  התשכ"ה-11965,
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
המקומית הוועדה בזה מוסרת ,64 עמ' התשי"ח, ,563 הפרסומים
לסעיפים בהתאם הוועדה), - (להלן תקוה פתח ולבניה לתכנון
הודעה ציבור), 21943, לצרכי (רכישה הקרקעות ו–7 לפקודת 5
לצרכי לחלוטין לוועדה דרושה בתוספת המתוארת הקרקע כי
הקרקע רכישת בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה וכי ציבור

האמורה.

בקרקע כלשהן הנאה טובת או   זכות לעצמו התובע כל
לוועדה, לשלוח נדרש כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורה
על הרצאה ברשומות, זו הודעה פרסום מיום חודשיים בתוך
בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר ההנאה טובת על או זכותו
ישנו, אם הרישום, פרטי את שיכללו תביעתו לחיזוק ראיות
את לסעיפיהם המפרטת  והודעה המקרקעין רישום  בפנקסי
סעיף בכל הנתבע הסכום וחישוב תובע שהוא הפיצויים

וסעיף.

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר
__________

.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח
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מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצרכי דחוף באופן מפני שהיא דרושה האמורה, בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

 + לשב"צ 68 מ"ר של בשטח ח"ח 7, - 6191 גוש תקוה, פתח
 1,762 של בשטח ח"ח 8, לשצ"פ; + 2,356 מ"ר, לדרך 3,338 מ"ר,
בשטח ח"ח 9, לדרך; + 5,391 מ"ר, לשב"צ 14 מ"ר, + לשצ"פ מ"ר
לשב"צ;  + 1,243 מ"ר, לדרך + 2,834 מ"ר, לשצ"פ 461 מ"ר של
 138  + לשב"צ 68 מ"ר,  + לשצ"פ 108 מ"ר של בשטח ,10 ח"ח

לדרך. מ"ר,

פתח בעיריית  הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק 
הרגילות. העבודה בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל תקוה,

(20 באפריל 2007) באייר התשס"ז ד'
(3-2 (חמ

אוחיון יצחק  
המקומית הוועדה ראש יושב

תקוה פתח ולבניה לתכנון

ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
מפורטת  מיתאר  לתכנית ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
אישורה  בדבר שהודעה התכנית), - (להלן חד/מק/1268 
מוסרת ,2334 עמ' התשס"ו, ,5508 הפרסומים בילקוט פורסמה
הוועדה), - (להלן חדרה ולבניה לתכנון המקומית הוועדה בזה
לצרכי  (רכישה הקרקעות לפקודת ו–7  5 לסעיפים בהתאם
דרושה בתוספת המתוארת הקרקע כי הודעה ,21943 ציבור),
לישא וליתן מוכנה הוועדה וכי ציבור לצרכי לוועדה לחלוטין

האמורה. הקרקע רכישת בדבר

בקרקע כלשהן הנאה טובת או   זכות לעצמו התובע כל
לוועדה, לשלוח נדרש כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורה
על הרצאה ברשומות, זו הודעה פרסום מיום חודשיים בתוך
בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר ההנאה טובת על או זכותו
ישנו, אם הרישום, פרטי את שיכללו תביעתו לחיזוק ראיות
את לסעיפיהם המפרטת  והודעה המקרקעין רישום  בפנקסי
סעיף בכל הנתבע הסכום וחישוב תובע שהוא הפיצויים

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצרכי דחוף באופן מפני שהיא דרושה האמורה, בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

הייעוד  בקירוב; 767 מ"ר של בשטח ,306 ח"ח ,10016 גוש
לבניני ציבור.

חדרה, בעיריית הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
הרגילות. העבודה בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל

(13 במאי 2007) התשס"ז באייר כ"ה
(3-2 (חמ

אביטן חיים  
המקומית הוועדה ראש יושב

חדרה ולבניה לתכנון __________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
ג/7240 לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965,  והבניה, 
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,2524 עמ' התשמ"ד, ,5287 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן הגליל לב ולבניה לתכנון המקומית
ציבור), 21943, לצרכי (רכישה הקרקעות ו–7 לפקודת 5 לסעיפים
לוועדה לחלוטין דרושה בתוספת המתוארת כי הקרקע הודעה
רכישת בדבר וליתן  לישא מוכנה  הוועדה  וכי ציבור  לצרכי

האמורה. הקרקע

בקרקע כלשהן הנאה טובת או   זכות לעצמו התובע כל
לוועדה, לשלוח נדרש כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורה
על הרצאה ברשומות, זו הודעה פרסום מיום חודשיים בתוך
בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר ההנאה טובת על או זכותו
ישנו, אם הרישום, פרטי את שיכללו תביעתו לחיזוק ראיות
את לסעיפיהם המפרטת  והודעה המקרקעין רישום  בפנקסי
סעיף בכל הנתבע הסכום וחישוב תובע שהוא הפיצויים

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצרכי דחוף באופן מפני שהיא דרושה האמורה, בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

.52 ,37-35 ,12 ח"ח ,19346 גוש

לתכנון המקומית הוועדה במשרדי מופקד התשריט העתק
לעיין רשאי מעוניין וכל ,20173 סכנין ,80 ת"ד הגליל, לב ולבניה

בשעות העבודה הרגילות. בו

(29 באפריל 2007) התשס"ז באייר י"א
(3-2 (חמ

סיאח חמוד  
המקומית הוועדה ראש יושב

הגליל לב ולבניה לתכנון __________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
ג/7240 לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965,  והבניה, 
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,2524 עמ' התשס"ד, ,5287 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן הגליל לב ולבניה לתכנון המקומית
ציבור), 21943, לצרכי (רכישה הקרקעות ו–7 לפקודת 5 לסעיפים
לוועדה לחלוטין דרושה בתוספת המתוארת כי הקרקע הודעה
רכישת בדבר וליתן  לישא מוכנה  הוועדה  וכי ציבור  לצרכי

האמורה. הקרקע

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר



5.6.2007 התשס"ז, בסיון י"ט ,5676 הפרסומים ילקוט 3018

בקרקע כלשהן הנאה טובת או   זכות לעצמו התובע כל
לוועדה, לשלוח נדרש כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורה
על הרצאה ברשומות, זו הודעה פרסום מיום חודשיים בתוך
בצירוף האמורה, בקרקע לו אשר ההנאה טובת על או זכותו
ישנו, אם הרישום, פרטי את שיכללו תביעתו לחיזוק ראיות
את לסעיפיהם המפרטת  והודעה המקרקעין רישום  בפנקסי
סעיף בכל הנתבע הסכום וחישוב תובע שהוא הפיצויים

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
לצרכי דחוף באופן מפני שהיא דרושה האמורה, בקרקע חזקה
אדם שכל מורה בזה והוועדה לרכשה, שלמענם עומדים ציבור

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

.52 ,37 ,36 ,15-12 ח"ח ,19346 גוש

לתכנון המקומית הוועדה במשרדי מופקד התשריט העתק
לעיין רשאי מעוניין וכל ,20173 סכנין ,80 ת"ד הגליל, לב ולבניה

בשעות העבודה הרגילות. בו

(29 באפריל 2007) התשס"ז באייר י"א
(3-2 (חמ

סיאח חמוד  
המקומית הוועדה ראש יושב

הגליל לב ולבניה לתכנון

14 הודעה לפי סעיף
1943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי לפקודת

נתיבי  לחברת האוצר שר מאת ההרשאה1 שניתנה בתוקף
הקרקעות  22 לפקודת סעיף לפי החברה) - (להלן בע"מ איילון
ובהתאם לסעיף  הפקודה) 21943 (להלן - ציבור), לצרכי (רכישה
ידה  את מושכת היא כי החברה  בזאת  מודיעה לפקודה,  14
של הודעה פרסומה עם בתוספת. המתוארת מרכישת הקרקע
ההודעה מתוקפה של המקרקעין האמורים ישוחררו לגמרי זו

לפקודה. 35 סעיף לפי שנמסרה

תוספת

בשלמות. 190 בגוש 7068 חלקה

(27 במרס 2007) בניסן התשס"ז ח'
(3-3 (חמ

ברס שי  
חברת של הכללי המנהל

בע"מ איילון נתיבי __________
.2555 עמ' התשל"א, 1  י"פ

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

.26 עמ' התשל"ב, 3   י"פ

14 הודעה לפי סעיף
1943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
לפקודת   14 לסעיף ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
הפקודה),  - (להלן  21943 ציבור), לצרכי (רכישה  הקרקעות

מודיעין (להלן ולבניה לתכנון המקומית הוועדה מודיעה בזה
המתוארת הקרקע מרכישת בה לחזור החליטה כי הוועדה), -

ו–7 לפקודה,  5 לפי סעיפים הודעה פורסמה בתוספת, שלגביה
מיתאר תכנית לענין ,3974 עמ' התשנ"ז, ,4534 הפרסומים בילקוט
- (להלן גז/מד/במ/4ב מקומית ותכנית גז/מד/במ/4א מקומית

התכניות).

תוספת

של 244 מ"ר; חלקה 48 בשלמותה  ח"ח 46 בשטח - 5654 גוש
מ"ר. 125 של בשטח

מעוניין וכל הוועדה, במשרדי מופקדים התכניות העתקי
הרגילות. העבודה בשעות בהם לעיין רשאי

(11 בינואר 2007) בטבת התשס"ז כ"א
(3-3 (חמ

ספקטור משה  
המקומית הוועדה ראש יושב

לתכנון ולבניה מודיעין
__________

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

והבניה, חוק התכנון לפי הודעות
התשכ"ה-1965

ירושלים מחוז
ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית ברמה מיתאר תכנית הפקדת הודעה בדבר
2954/ו מס'  מפורטת

המותרים הוספת שימושים לשימושים התכנית:  שם
(מתחם אלנבי) 99 חברון הדלק לחנות, דרך בתחנת

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

2954/ג. לתכנית שינוי 2954/ו, מס'

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

דרך רח' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
ישראל רשת  פי על  קואורדינטות אלנבי;  מתחם  .99 חברון
;629/200-629/100 רוחב   221/100-221/025 אורך החדשה:
גושים כחול;  בקו בתשריט המסומנים הגבולות פי על  הכל

לתכנית  34 בהתאם מגרש: .57 חלקי חלקה: ,30114 גוש:  וחלקות:
2954/ג.

השימושים לרשימת שימושים הוספת התכנית: מטרת
רכב, צורכי לממכר לחנות התדלוק) (בתחנת זה בשטח המותרים
בזאת כי מודגש התחנה. לשירות ומחסנים משרדים בית אוכל,

המזנון. במסגרת אפיה בישול, טיגון, פעילות יתבצעו לא

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

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח
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לבניה לתכנון המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים
,91010 ירושלים ,1 המלכה שלומציון רח' ירושלים, מחוז
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .02-6290222 טל'
ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה לתכנון  המקומית

.02-6296811 טל'

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

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

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
5513/ב מס'

בינוי וקביעת שטח ייעוד שינוי התכנית:  שם
יח"ד, בני 3 קומות - 36 מגורים 6 בניני  להקמת

אסווחרה ערב
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה
5513/ב, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

2683/א. לתכנית שינוי

ערב ירושלים, ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
על קואורדינטות רשומה ולא מוסדרת; לא קרקע אלסואחרה:
בין  224/375-224/225 רוחב בין אורך החדשה: ישראל רשת פי
בתשריט המסומנים הגבולות פי על הכל ;628/950-628/800

כחול. בקו

של בהיקף מגורים מתחם תכנון .1 התכנית:  מטרת
מאזור ייעוד שינוי קיימות. 2. מתוכן 8 יחידות דיור, 54 יחידות

מיוחד  מגורים לאזור בניה  50% המאפשר מיוחד מגורים
המוצע לבינוי מרביים בנין קווי קביעת 100% בניה. 3. המאפשר

מהם  מ"ר,  9,005 של בהיקף בניה שטחי קביעת .4  כאמור.
הגדלת שירות. 5. שטחי ו–1,918 מ"ר עיקריים, שטחים מ"ר 6,899
קווי קביעת ל–4 קומות. 6. קומות מ–2 המאושר הקומות מספר
קביעת .8 בניה. היתר למתן תנאים קביעת .7 חדשים. בנין

להריסה. ומדרגות גדרות בנינים, בגין הוראות

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

.02-6296811 טל'

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

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

ירושלים  מקומי תכנון  מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
7611 מס'

וחלוקה, לאיחוד הוראות קביעת התכנית:  שם
שועפט מיוחד, 1 מגורים לאזור הקרקע ייעוד שינוי

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה
,7611 מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

במ/3456/א. לתכנית שינוי

רח' ירושלים, ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
רמאללה, לדרך ממזרח שטח שועפט, שכונת שעפט.
אורך קואורדינטות בין שטח מספר; ללא דרך  וחלקות
-635/675 רוחב  קואורדינטות בין שטח  222/350-111/175 
כחול; בקו בתשריט המסומנים הגבולות פי על הכל ;636/075
,71 ,61 ,51 ,48 ,47 במלואן: חלקות ,30543 גושים וחלקות: גוש:

.62 ,60 ,59 ,54 ,53 ,50 ,46 חלקות: חלקי ,72

בתחום וחלוקה לאיחוד הוראות קביעת א. התכנית: מטרת
מס'  בתכנית שנקבע מחדש, וחלוקה לאיחוד  12 מס' מתחם 
להלן: כמפורט  הקרקע ייעודי במערך שינוי ב.   במ/3456/א.

ציבורי,  לבנין משטח 5 מיוחד, שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים .1
1 מיוחד.  מגורים לאזור פתוח ציבורי משטח פתוח, נוף  משטח
לבנין ציבורי  5 מיוחד, משטח שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים .2
שינוי .3 הרחבת דרך. ו/או לדרך חדשה, פתוח ומשטח ציבורי
לשטח ציבורי,  לבנין לשטח פתוח ציבורי משטח שטח ייעוד 
שטח ייעוד שינוי .4 לבנין ציבורי ולמעבר ציבורי להולכי רגל.
הבניה אחוזי ג. קביעת פתוח. לשטח ציבורי פתוח נוף משטח
המותר, הבניה המרבי גובה המרבי, מספר הקומות המותרים,
המגרשים משטחי אחד בכל המותרים המרביים הבנין וקווי
המותרים השימושים קביעת ד. לבניה. המיועדים החדשים
הציבורי השטח לפיתוח קביעת הוראות ה. לציבור. לבנין בשטח
היתרי למתן ותנאים בינוי הוראות קביעת ו. שבתכנית. הפתוח

לעקירה. בגין עצים הוראות ז. קביעת בשטח. בניה

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

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

.02-6296811 טל'

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

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



5.6.2007 התשס"ז, בסיון י"ט ,5676 הפרסומים ילקוט 3020

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
9105 מס'

יח"ד 9 ויצירת יח"ד הרחבת ייעוד, שינוי התכנית:  שם
אסכיני חנינה, רח' חליל בית ו–2 - 1 בבנינים

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה
,9105 מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

במ/3458/א. לתכנית שינוי

רח' ירושלים, ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
;11 אסככיני חליל חנינה, בית שכונת החדשה. חנינה בית

 221/900 בין אורך החדשה: ישראל רשת פי על קואורדינטות
על הכל ;637/675 לבין  -  637/625 בין  רוחב  221/975 לבין -
וחלקות: גושים כחול; בקו בתשריט המסומנים הגבולות  פי

.204-20 במלואן: חלקות ,30610 גוש:

מיוחד   1 מגורים מאזור  ייעוד  שינוי  .1 התכנית: מטרת
קביעת א. האלה: הבינויים קביעת .2 מיוחד. מגורים לאזור

קיימת  יח"ד הרחבת 1 לשם מס' קיים לבנין בניה לתוספת בינוי
בהתאם  הכל ו–ג', ב' בקומות חדשות 4 יח"ד ויצירת א' בקומה
לבנין בניה לתוספת בינוי קביעת ב. .1 מס' הבינוי לנספח
ו–ה',  ד' ג', ב', בקומות חדשות יצירת 5 יח"ד 2 לשם קיים מס'
בשטח בניה שטחי קביעת .3 .2 מס' בינוי לנספח בהתאם הכל

עיקריים  שטחים 2,355 מ"ר מהם 2,142 מ"ר של בהיקף התכנית
בנין קווי וקביעת הבנין קווי שינוי שירות. 4. שטחי ו–213 מ"ר

קומות  ל–5  התכנית בשטח הקומות מספר קביעת .5 חדשים.
למגורים. בניה בעבור שימוש קביעת .6 קרקע. קומת  מעל
בגין הוראות קביעת .8 בניה. היתר למתן תנאים קביעת .7

להריסה. וסככה גדרות

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

.02-6296811 טל'

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

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

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית ברמה מיתאר תכנית הפקדת הודעה בדבר
10453/א מס' מפורטת

בחזית  דיור ל–6 יח"ד הרחבות  שם התכנית:
 14 איסלנד הצפון–מזרחית, בשכ' קרית מנחם,

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

לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה
מפורטת מקומית ברמה תכנית מיתאר מופקדת ירושלים  ולבניה

.4281 לתכנית שינוי 10453/א, מס'

רח' ירושלים, ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
- מערב–מזרח קואורדינטות מנחם; קרית שכ' .14  איסלנד
גושים ;X216/000  - דרום–צפון קואורדינטות   Y629/500

.11 חלקי חלקה: ,30436 גוש: מוסדר: וחלקות:

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

הצפונית  בחזית דיור יחידות  6 הרחבת התכנית:  מטרת
הבניה לתוספת מתחת מחסנים, קומת ותוספת הבנין של

המוצעת.

מיוחד מגורים ייעוד  שינוי .1 התכנית: הוראות  עיקרי
ל–6 יחידות  הרחבה בעבור בינויים קביעת .2 ב2. מגורים לאזור
מ"ר,  כ–290.10  של בהיקף בניה שטחי תוספת קביעת .3 דיור.
שירות,  שטחי ו–72.10 מ"ר שטחים עיקריים מ"ר 218.00 מתוכם
מתוכם  מ"ר, ל–2,255.10  בחלקה מרביים בניה שטחי וקביעת
וקביעת הבנין,  קווי שינוי  .4 עיקריים.  שטחים מ"ר  1,998.00
התכנית. למימוש ביצוע שלבי קביעת .5 חדשים. בנין  קווי
בגין הוראות קביעת .7 בניה. היתר למתן תנאים קביעת .6

להריסה. וגדרות מדרגות

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

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

.02-6296811 טל'

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

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

 

ירושלים  מקומי תכנון  מרחב

מקומית ברמה מיתאר תכנית הפקדת הודעה בדבר
 12012 מס' מפורטת

שימור הכולל למגורים מבנה הקמת התכנית:  שם
היוונית, חזקיהו המלך המבנה הקיים, המושבה

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

.62 ,2878 לתכניות שינוי ,12012 מס'

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

חזקיהו רח' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
630/ מרכזיות קואורדינטות היוונית, המושבה שכונת .10 המלך
בקו המסומנים בתשריט פי הגבולות על הכל ;220/325 - 050

.8 במלואה: חלקה ,30004 מוסדר: גוש: וחלקות: כחול; גושים
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מבנה להקמת תכנונית מסגרת יצירת התכנית: מטרת
המבנה הקיים  5 קומות על–קרקעיות, הכולל שימור בן למגורים

חדשות. יח"ד 5 ליצירת

הקרקע ייעודי במערך שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי
שימור ב. ב2. מגורים לאזור 1 מאזור מגורים .1  כמפורט להלן:

תוספות מאוחרות בקומה  הריסת קיים; 2 קומות מקוריות בבנין
נסוגות  קומות  2 ובניית שלישית  קומה השלמת שלישית; 
ל–5 יח"ד.  התכנית בשטח מרבי יח"ד מספר קביעת ג. נוספות.
השימושים  קביעת ה. מרבי ל–5 קומות. מספר קומות ד. קביעת
גדר/מדרגות/קירות בגין הוראות  קביעת  ו. למגורים. בשטח

בנין לשימור. בדבר הוראות קביעת להריסה. ז.

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

.02-6296811 טל'

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

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

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
4157/א מס'

5 מיוחד  ממגורים ייעוד שינוי התכנית:  שם
14 ההדס משעול רמות, שכונת מיוחד, למגורים

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

.4157 לתכנית שינוי 4157/א, מס'

רח' ירושלים, ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
רשת פי על  קואורדינטות רמות; שכונת  .14 ההדס משעול 
בין  רוחב  218/225  -  218/195 בין אורך החדשה  ישראל
בתשריט המסומנים הגבולות פי על הכל ;635/500 - 635/465
;90 במלואה: חלקה ,30724 גוש: וחלקות: גושים כחול;  בקו

לתכנית 2644. 67 בהתאם מגרש:

מאזור ייעוד שינוי  ב. יח"ד  הרחבת  א. התכנית:  מטרת
האלה  הבינויים קביעת ג.  מיוחד.  מגורים לאזור  5 מגורים
.-1.80 במפלס מרתף לקומת  שירות  שטח  תוספת .1 בשטח:

דיור.  הרחבת 0.00 לשם במפלס שטח לקומת קרקע תוספת .2
בהתאם הכל הקיים, ובבנין מרתף לתוספת חלונות פריצת .3
של בהיקף בניה שטח תוספת קביעת ד. הבינוי.  לנספח
שירות.  כשטח מ"ר ו–21.76  עיקרי מ"ר 4.25 מתוכם  מ"ר  26.01
שלבי קביעת ו. חדשים. וקביעת קווי בנין הבנין קווי שינוי ה.
וקביעת בינוי, הוראות קביעת ז. התכנית. למימוש ביצוע

בניה. היתר למתן תנאים

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3414 עמ' התשס"ו, ,5534 הפרסומים  ובילקוט  28/07/2006

.30/05/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,91010 ירושלים ,1 המלכה שלומציון ירושלים, רח' מחוז  לבניה
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

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
8829/א מס'

בינוי וקביעת אזור ייעוד שינוי התכנית:  שם
שכ' שעפט  ליצירת 4 יח"ד חדשות, 2 קומות להוספת
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

לתכנית במ/3456/א. 8829/א, שינוי מס'

רח' ירושלים, ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
שווקי, ממערב לדרך גלעין הכפר אחמד שעפט. שכונת שעפט,
בין אורך החדשה: רשת ישראל על פי קואורדינטות ראמללה.
פי על הכל בין 635/665 - 635/710; 221/675 - 221/700 רוחב
גוש: וחלקות: גושים כחול; בקו בתשריט המסומנים הגבולות

.5 במלואה: חלקה ,30557

הכפר גלעין מגורים מאזור ייעוד שינוי .1 התכנית: מטרת
קרקע לקומת בניה ותוספת בינוי קביעת .2 .2 מגורים לאזור
מעל אחת בינוי ותוספת קומה קביעת .3 עמ'ים). (קומת קיימת
חדשות.  יח"ד  4 יצירת לשם הגג  שטח כל על הקרקע   קומת
מהם  מ"ר,  966 של בהיקף המרבי בניה שטחי קביעת .4 
קווי שינוי .5 שירות.  שטחי מ"ר ו–111  עיקריים שטחים 855
מרבי יח"ד מספר הגדלת .6 חדשים. בנין קווי וקביעת הבנין,
קביעת .8 התכנית. למימוש ביצוע שלבי קביעת .7 יח"ד.  ל–6 
גדרות ומבנים בגין קביעת הוראות .9 בניה. היתר למתן תנאים

להריסה.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4661 עמ' התשס"ו, ,5567 הפרסומים  ובילקוט  01/09/2006

.20/08/2006 בתאריך

המחוזית לבניה הועדה במשרדי נמצאת התכנית האמורה
טל' ,91010 ירושלים ,1 המלכה שלומציון רח' ירושלים, מחוז
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

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
9509 מס'

קיימת להשלמת קומה בינוי התכנית: קביעת  שם
העיר מרכז ,82 יפו רח' חדשה, קומה והוספת

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

.62 ,897 לתכניות שינוי ,9509 מס'

רח' ירושלים, ומקומם: בתכנית  הכלולים  השטחים
 -  632/500 אורך קואורדינטות בין שטח העיר; מרכז .82  יפו
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על הכל 632/550 ובין קואורדינטות רוחב 220/350 - 220/450;
וחלקות: גושים כחול; בקו בתשריט המסומנים הגבולות פי

.107 במלואה: חלקה ,30071 גוש:

קומה ותוספת בינוי  תוספות קביעת א. התכנית:  מטרת
 265.0 של בהיקף הבניה שטחי תוספת  קביעת  ב. קיים. לבנין
לאזור מסחרי מאזור ייעוד  שינוי ג. עיקריים.  שטחים מ"ר
לנספח בניה בהתאם לתוספת בינוי קביעת מיוחד. ד. מסחרי
קביעת  + 19.35 מפלס - ו' בקומה  להלן: לפי המפורט הבינוי
מפלס ז'  בקומה קיימת. קומה להשלמת שטח לתוספת  בינוי 
הקיים.  לבנין מעל קומה לתוספת בינוי קביעת +  22.65 
קומות, לשמונה וחצי קומות משש הקומות מספר הגדלת ה.
לתוספות בנין מרביים קווי קביעת ו. לנספח הבינוי. בהתאם הכל
קביעת בינוי ז. בתשריט. אדום בטוש המסומן לפי הבניה, הכל
למתן בינוי ותנאים הוראות קביעת ח. במרכז הבנין. למעלית
קביעת י. להריסה. מבנים בגין הוראות קביעת ט. בניה. היתר
תעודת  ו/או  4 טופס לקבלת תנאים  קביעת יא. ביצוע.  שלבי
למסחר התכנית בתחום המותרים השימושים קביעת יב. גמר.
העליונות. בקומות משרדים או ולמלונית הקרקע  בקומת

ולמלונית. למשרדים מעורבים שימושים יותרו לא

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3319 עמ' התשס"ו, ,5531 הפרסומים  ובילקוט  12/05/2006

.23/05/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,91010 ירושלים ,1 המלכה שלומציון ירושלים, רח' מחוז  לבניה
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

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
9642 מס'

חדש בנין והקמת קיים בנין הריסת התכנית:  שם
קומת מרתף, 4 יח"ד, שעפאט  2 קומות מעל בן

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

במ/3456/א, מק/7678. לתכניות שינוי ,9642 מס'

רח' שעפט. ירושלים, ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
ישראל החדשה: אורך רשת פי על שכונת שועפט; קואורדינטות
הכל  בין 635/400 - 635/425 ; לבין 221/475 רוחב - 221/450 בין
וחלקות: גושים כחול; בקו בתשריט המסומנים הגבולות פי על

.9 במלואה: חלקה ,30558 גוש:

חדש בנין והקמת קיים בנין הריסת .1 התכנית:  מטרת
חדשות.  יח"ד  5 יצירת  לשם  מרתף  קומת  מעל  קומות   3  בן
מיוחד.  מגורים לאזור 5 מיוחד שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים .2 
וקביעת בחלקה,  קיים  מבנה  הריסת בדבר  הוראות  קביעת  .3
מרתף, לשם יצירת  3 קומות מעל קומת בן חדש למבנה בינוי
קביעת הבינוי. 4. לנספח בהתאם הכל החלקה, בשטח 5 יח"ד

שטחים   511 מהם  מ"ר,  736 של בהיקף בניה שטחי תוספת
הבנין וקביעת שינוי קווי שירות. 5. שטחי ו–225 מ"ר עיקריים
מעל  קומות ל–3  הקומות מספר קביעת .6 חדשים. בנין קווי

קביעת .8 התכנית. למימוש ביצוע שלבי קביעת .7 מרתף. קומת
מבנה וגדרות בגין קביעת הוראות .9 בניה. היתר למתן תנאים

להריסה.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3415 עמ' התשס"ו, ,5534 הפרסומים  ובילקוט  19/05/2006

.30/05/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,91010 ירושלים ,1 המלכה שלומציון ירושלים, רח' מחוז  לבניה
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

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 9917 מס'

5 מיוחד  ממגורים שטח ייעוד שינוי התכנית: שם
חנינה בית הבניה, אחוזי והגדלת מיוחד 1 למגורים

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

3681/א. שינוי לתכנית ,9917 מס'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

רח' ירושלים, ומקומם: בתכנית  הכלולים  השטחים
למסגד ממערב שטח חנינה,  בית שכונת החדשה.  חנינה בית
בין קורדינטות שטח זכויות; לוח - הסדר שטח בהליכי שומאן.
-637.520 רוחב  קואורדינטות בין 221.270-221.150 שטח אורך
כחול; בקו בתשריט המסומנים הגבולות פי על הכל ;637.560
.180 במלואה: חלקה ,30611 גוש: בהסדר:  וחלקות:  גושים 
לתכנית  בהתאם  3 ,14/03 לתכנית  בהתאם  103  מגרשים:

3681/א.

מגורים מאזור קרקע ייעוד שינוי א. התכנית:  מטרת
בניני  להקמת  בינוי  קביעת ב. מיוחד. מגורים לאזור  מיוחד   5
מספר קומות קביעת ג. הבינוי. לנספח בהתאם מגורים חדשים
הבינוי.  לנספח בהתאם חניה  קומת מעל קומות ל–4   מרבי
מספר קביעת ה. חדשים. בנין קווי וקביעת בנין קווי שינוי ד.
מרביים בשטח בניה קביעת שטחי מרבי. ו. בניה קומות וגובה

שטחי  ו–1,790 מ"ר שטחים עיקריים מ"ר ל–5,069 מ"ר מהם 3,279
הוראות קביעת ח. בניה. היתר למתן תנאים קביעת ז. שירות.

להריסה. ומדרגות גדרות בגין

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4748 עמ' התשס"ו, ,5570 הפרסומים  ובילקוט  15/09/2006

.28/08/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,91010 ירושלים ,1 המלכה שלומציון ירושלים, רח' מחוז  לבניה
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

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
10121 מס'

יח"ד התכנית: תוספת שטחי בניה בעבור הרחבת  שם
הבוכרים שכ' ,3 מוסיוף רח' קומה, תוספת ידי על

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

.3276 שינוי לתכנית ,10121 מס'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

שלמה רח' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
 633/100 קואורדינטות אורך בין שטח שכ' הבוכרים; .3 מוסיוף
הכל ;220/975  -  220/925 רוחב  קואורדינטות  לבין   633/150 -
וחלקות: גושים כחול; בקו בתשריט המסומנים הגבולות פי על

.45 במלואה: חלקה ,30085 גוש:

מגורים לאזור מסחרי מאזור ייעוד שינוי א. התכנית: מטרת
לשימור בנין ג') על (קומה קומה לתוספת קביעת בינוי ב. מיוחד.
הגדלת ג. שמתחתיה.  בקומה קיימות יח"ד הרחבת  לשם
מתוכם  מ"ר ל–1,631  וקביעתם בחלקה מרביים  בניה  שטחי
לתוספות  חדשים קווי בנין קביעת עיקריים. ד. שטחים 1,471 מ"ר
קומות  מ–3  המרבי הקומות מספר הגדלת ה. כאמור. הבניה,
חלקית.  מקלט קומת מעל ל–4 קומות קומת מקלט חלקית מעל
ולמסחר. למגורים  בשטח המותרים השימושים קביעת   ו.
בשטח. בניה היתר תנאים למתן בינוי וקביעת הוראות קביעת ז.

להריסה. מרפסות בגין סגירת הוראות קביעת ח.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,859 עמ' התשס"ז, ,5604 הפרסומים  ובילקוט  01/12/2006

.12/12/2006 בתאריך

המחוזית לבניה הועדה במשרדי נמצאת התכנית האמורה
טל' ,91010 ירושלים ,1 המלכה שלומציון רח' ירושלים, מחוז
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

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
10144 מס'

קיימות, דיור יחידות הרחבת התכנית:  שם
 17 צפרירים רח' א', רמות שכונת

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה
,10144 מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

.7300 ,5062 לתכניות שינוי

רח' ירושלים, ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
ישראל רשת פי א'; קואורדיטנות על רמות שכונת .17 צפרירים
- 636/250 בין  רוחב  220/000  -  219/925 בין אורך  החדשה:
כחול; בקו בתשריט המסומנים הגבולות פי על הכל ;636/325

.8 במלואה: חלקה ,30716 גושים וחלקות: גוש:

מגורים למטרת  בניה שטחי תוספת  .1 התכנית: מטרת
הקיימות. הדיור יחידות הרחבת  לצורך  וזאת קיים, לבנין
תוספת ובעבור קיימות  דיור הרחבות בעבור בינוי  קביעת .2
של בהיקף בניה שטחי תוספת קביעת .3  מחסנים בקומת מרתף.
הבנין, וקביעת שינוי קווי שירות. 4. ו–309 מ"ר עיקרי מ"ר 615
התכנית. למימוש ביצוע שלבי קביעת .5 חדשים. בנין  קווי

בניה. היתר למתן תנאים קביעת .6

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

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

.02-6296811 טל'

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

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

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
10198 מס'

הרחבת בניה לשם התכנית: תוספות  שם
14 גאון עמרם שאול, גבעת קיים, כנסת בית

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

.1003 שינוי לתכנית ,10198 מס'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

עמרם רח' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
ישראל רשת פי על קואורדינטות שאול; גבעת שכונת .14 גאון

 -  633/075 בין  רוחב  218/375  -  218/325 בין אורך  החדשה
כחול; בקו בתשריט המסומנים הגבולות פי על הכל ;633/125

.126 במלואה: חלקה ,30151 גושים וחלקות: גוש:

הרחבת לשם בניה תוספות  התרת א.  התכנית: מטרת
מגורים מאזור ייעוד שינוי ב. בשטח. הקיים כנסת  בית

מרתף,  בניה בקומת לתוספות בינוי קביעת למוסד. ג. 2 לשטח
לשם עליונה, קומה  לתוספת בינוי וקביעת קרקע,  ובקומת
בהיקף בניה שטחי תוספת קביעת ד. קיים. כנסת בית הרחבת

וקביעת  הבנין קווי שינוי ה. עיקריים. שטחים מ"ר  70 של
ל–2 קומות  המרבי הקומות מספר קביעת ו. חדשים. בנין קווי
כנסת, לבית בשטח השימושים קביעת ז. מרתף. קומת מעל
בניה. היתר למתן  תנאים קביעת ח. נשים. לעזרת   הכולל

להריסה. ושירותים מדרגות גדרות, בגין הוראות קביעת ט.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,859 עמ' התשס"ז, ,5604 הפרסומים  ובילקוט  08/12/2006

.12/12/2006 בתאריך



5.6.2007 התשס"ז, בסיון י"ט ,5676 הפרסומים ילקוט 3024

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,91010 ירושלים ,1 המלכה שלומציון ירושלים, רח' מחוז  לבניה
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

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
10397 מס'

 2.80 במפלס חלקית קומה תוספת התכנית:  שם
רפול הררי זאב, פסגת קיימת, יח"ד הרחבת לשם

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

במ/4561. לתכנית שינוי ,10397 מס'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

רח' ירושלים, ומקומם: בתכנית  הכלולים  השטחים
 2053 מס' ארעית חלקה  מזרח, זאב פסגת  שכ' .22 רפול  הררי
החדשה; ישראל פי רשת על בהכנה; קואורדינטות תצ"ר פי על
הכל ;636/485-636/450 בין  רוחב  224/450-220/225 בין אורך 
וחלקות: גושים כחול; בקו בתשריט המסומנים הגבולות פי על

במ/4561. לתכנית בהתאם 2053 מגרש:

 -2.80 במפלס חלקית קומה  תוספת .1 התכנית: מטרת
שינוי ייעוד מאזור מגורים .2 קיימת. דיור יחידת הרחבת לשם
תוספת בעבור בינוי קביעת מיוחד. 3. מגורים לאזור 5 מיוחד
גג הגבהת בעבור בינוי קביעת .4 מרתף. במפלס קומת הבניה
תוספת קביעת .5 למגורים. הרעפים בחלל גג ושימוש הרעפים,
שינוי .6 עיקריים.  שטחים מ"ר  125.50 של בהיקף בניה  שטחי
ביצוע שלבי קביעת .7 חדשים. בנין קווי וקביעת  הבנין קווי

בניה. היתר למתן תנאים קביעת .8 התכנית. למימוש

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,940 עמ' התשס"ז, ,5607 הפרסומים  ובילקוט  08/12/2006

.24/12/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,91010 ירושלים ,1 המלכה שלומציון ירושלים, רח' מחוז  לבניה
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

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 11026 מס'

דיור יחידות לשם יצירת תוספות בניה התכנית:  שם
אלאשקריה  חנינה, בית - שכונת חדשות

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

במ/3457א. לתכנית שינוי ,11026 מס'

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

בית רח' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
חנינה,עבדאל בית  שכונת - אלאשקריה החדשה.  חנינה
הסדר בהליכי קרקע ראמללה;  לדרך ממערב  - שומן חמיד
החדשה: ישראל רשת  פי על קואורדינטות זכויות);  (לוח

לבין   637.365 בין  רוחב  221.355 לבין   221.320 בין  אורך 
כחול; בקו בתשריט המסומנים הגבולות פי על הכל ;637.410

.56 במלואה: חלקה ,30615 גושים וחלקות: גוש:

מיוחד   1 מגורים אזור ייעוד  1.שינוי התכנית: מטרת
(א): בבנין האלה הבינויים  קביעת .2 מיוחד. מגורים  לאזור
יח"ד שתי הרחבת לשם הקרקע קומת מעל א' לקומה תוספת א.
2 קומות  תוספת ב. הבינוי. לנספח בהתאם הכל המאושירות,
בהתאם  הכל חדשות, 4 יח"ד יצירת לשם א' קומה מעל עליונות
של בהיקף המרביים בניה  שטחי קביעת .3 הבינוי.  לנספח

שטחי  ו–153 מ"ר שטחים עיקריים מ"ר מתוכם 1,269 1,422 מ"ר,
הגדלת .5 קווי בנין חדשים. וקביעת שינוי קווי הבנין .4 שירות.
הגדלת .6 קומות. לארבע קומות משלוש מרבי קומות מספר
ביצוע למימוש קביעת שלבי ל–10 יח"ד. 7. המרבי יח"ד מספר
קביעת הוראות .9 בניה. היתר למתן תנאים קביעת .8 התכנית.
בגין הוראות קביעת .10 להריסה. ומדרגות גדרות בנינים, בגין

לשימור. ועצים לעקירה עצים

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4549 עמ' התשס"ו, ,5563 הפרסומים  ובילקוט  25/08/2006

.09/08/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,91010 ירושלים ,1 המלכה שלומציון ירושלים, רח' מחוז  לבניה
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

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
11145 מס'

למגורים מיוחד 1 ממגורים ייעוד שינוי התכנית:  שם
חנינה בית חדש, לבנין בינוי קביעת מיוחד,

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

במ/3457/א. לתכנית שינוי ,11145 מס'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

רח' ירושלים, ומקומם: בתכנית  הכלולים  השטחים
ממערב אלאשקאריה, חנינה, בית שכונת החדשה. חנינה בית
החדשה: ישראל רשת פי על קואורדינטות  שומן; למסגד
בהליכי גוש ;221/335-221/300 אורך   637/175-637/110 רוחב
בתשריט המסומנים הגבולות פי על הכל זכויות); (לוח  הסדר

.293 במלואה: חלקה ,30615 גוש: וחלקות: גושים כחול; בקו

.2 חדש. מגורים לבנין בינוי קביעת .1 התכנית: מטרת

.3 מיוחד.  מגורים לאזור מיוחד  1 מגורים מאזור ייעוד שינוי
של בהיקף בניה שטחי קביעת .4 בנין חדש. בעבור  קביעת בינוי

שטחי  ו–636.30 מ"ר שטחים עיקריים מ"ר 1,947.30 מ"ר מהם 1,211
תוספת .6 קווי בנין חדשים. וקביעת שינוי קווי הבנין .5 שירות.
למגורים. שימושים בעבור החלקה קביעת דיור. 7. 5 יחידות של
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למתן תנאים קביעת .9 התכנית. למימוש ביצוע שלבי קביעת .8
להריסה. הוראות בגין גדרות קביעת .10 בניה. היתר

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4748 עמ' התשס"ו, ,5570 הפרסומים  ובילקוט  15/09/2006

.28/08/2006 בתאריך

המחוזית לבניה הועדה במשרדי נמצאת התכנית האמורה
טל' ,91010 ירושלים ,1 המלכה שלומציון רח' ירושלים, מחוז
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

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
11187 מס'

זאב, פסגת קיימות בבנין, הרחבת יח"ד התכנית:  שם
27 ,25 שרף זאב רח'

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

.7243 שינוי לתכנית ,11187 מס'

זאב רח' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
ישראל רשת פי על קואורדינטות זאב; פסגת שכונת .27 ,25 שרף
;636/450-636/400 בין  רוחב  223/625-223/575 אורך החדשה:
גושים כחול;  בקו בתשריט המסומנים הגבולות פי על  הכל
לתכניות  2 בהתאם מגרש ;2 חלקה ארעית ,30689 גוש: וחלקות:

תרשצ/5/53/5. ,7243

קביעת ב. בבנין. קיימות יח"ד הרחבת א. התכנית: מטרת
חלק ממרפסות וסגירת תוספות בניה .1 בשטח: האלה הבינויים
בקומת תוספת .2 קיימות. יח"ד הרחבת לשם הקומות, בכל
קביעת קווי ג. יח"ד קיימת בקומה שמעל. הרחבת המרתף לשם
שטחי תוספת קביעת ד. כאמור. הבניה לתוספות חדשים בנין
תנאים  קביעת ה. עיקריים. שטחים 144.40 מ"ר של בהיקף בניה
קירות ופרגולות הוראות בגין קביעת בשטח. ו. היתר בניה למתן

להריסה.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,744 עמ' התשס"ז, ,5601 הפרסומים  ובילקוט  08/12/2006

.30/11/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,91010 ירושלים ,1 המלכה שלומציון ירושלים, רח' מחוז  לבניה
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

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
11222 מס'

למגורים פתוח משטח נוף שינוי ייעוד התכנית:  שם
א–סוואחרה מיוחד ולדרך, ערב

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

2683/א. שינוי לתכנית ,11222 מס'

שכונת ירושלים.  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
אורך: קואורדינטות רשומה; לא קרקע א–סוואחרה,  ערב

בין 224/175 לבין  רוחב 628/850 לבין 628/925 קואורדינטות בין
כחול. בתשריט בקו המסומנים הגבולות על פי הכל ; 224/272

 3 של בהיקף מגורים מתחם תכנון .1 התכנית: מטרת
משטח ייעוד שינוי .2 קיימת. אחת יחידה מתוכן דיור, יחידות
בעבור בינוי קביעת .3 ולדרך. מיוחד מגורים לאזור פתוח נוף
ובעבור  מחסנים, קומת  מעל קומות  3 בן אחד מגורים  בנין
קביעת בשטח. 4. הבינוי ולקיים לנספח דיור, בהתאם 3 יחידות
עיקריים  שטחים מהם 670 מ"ר 770 מ"ר, של בניה בהיקף שטחי
קביעת .6 קביעת קווי בנין חדשים. שירות. 5. שטחי ו–100 מ"ר
בנינים, גדרות, בגין קביעת הוראות .7 בניה. היתר למתן תנאים

לעקירה/לשימור. להריסה/עצים מדרגות

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3811 עמ' התשס"ו, ,5542 הפרסומים  ובילקוט  18/08/2006

.19/06/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,91010 ירושלים ,1 המלכה שלומציון ירושלים, רח' מחוז  לבניה
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

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
11328 מס'

מיוחד, למגורים ייעוד שינוי התכנית:  שם
רמאללה  לדרך מזרח שעפאט, 2 יח"ד, תוספת

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

במ/3456/א. לתכנית שינוי ,11328 מס'

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

רח' ירושלים, ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
תביעות); (לוח הסדר בהליכי קרקע הכפר; גלעין שעפט.

 222.705 בין אורך החדשה: ישראל רשת פי על קואורדינטות
פי על הכל ;635.620 לבין   635.580 בין  רוחב  222.730 לבין
וחלקות: גושים כחול; בקו בתשריט המסומנים  הגבולות

.32 במלואה: חלקה ,30557 גוש:

מגורים מאזור  החלקה  ייעוד  שינוי  .1 התכנית: מטרת
ותוספת בינוי  קביעת  .2 מיוחד. מגורים לאזור הכפר גלעין
מעבר שירות בקומת המרתף לשם הרחבת שטחי שירות שטחי
ותוספת בינוי,  קביעת  .3 הבינוי. לנספח בהתאם למאושר
שתי יח"ד הרחבת א' לשם וקומה בקומת קרקע שטחים עיקריים
בינוי קביעת .4 הבינוי. לנספח בהתאם למאושר מעבר חדשות
שתי יח"ד חדשות יצירת לשם א') קומה (מעל ותוספת קומה ב'
(מעל גג בקומת ותוספת בינוי קביעת .5 הבינוי. לנספח בהתאם
.6 לנספח הבינוי. בהתאם שירות שטחי יצירת ב') לשם קומה
מ–2  הקומות מספר הגדלת .7 יח"ד.  ל–6  יח"ד מספר הגדלת
שטחי תוספת קביעת .8 קומת מרתף.  קומות מעל ל–4  קומות
עיקריים  שטחים  605 מהם  מ"ר,  917 של בהיקף מרבי  בניה
התכנית. למימוש ביצוע שלבי קביעת .9 שירות.   ו–312 שטחי
בניה היתר למתן תנאים וקביעת בינוי הוראות קביעת .10
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כאמור. הבניה  לתוספת חדשים בנין קווי קביעת  .11 בשטח.
קביעת .13 להריסה. וגדרות בנינים, בגין הוראות קביעת .12

לעקירה. עצים בגין הוראות

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4664 עמ' התשס"ו, ,5567 הפרסומים  ובילקוט  25/08/2006

.20/08/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,91010 ירושלים ,1 המלכה שלומציון ירושלים, רח' מחוז  לבניה
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

מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר  הודעה
6804 מס'

קברות לבית שטח משטח שינוי ייעוד התכנית: שם
א–שייח מיוחד, שכונת 5 מגורים לאזור לשטח מוצע

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
בעיתונים פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה ,6804 מס'
,1587 עמ' ,5490 הפרסומים  ובילקוט  27/01/2006 בתאריך

עמ/9. לתכנית שינוי ,05/02/2006 בתאריך

רח' ירושלים, ומקומם: בתכנית  הכלולים  השטחים
ואדי לרח' ממזרח לא מוסדר א–שייח, שטח שכונת א–שייאח.

223/800-223/650 שטח  אורך קואורדינטות בין שטח עבדאללה;
על פי הגבולות הכל ;631/500-631/300 רוחב קואורדינטות בין

כחול. בקו בתשריט המסומנים

קברות לבית משטח שטח ייעוד שינוי א. התכנית: מטרת
ציבורי  ולשביל  לדרך מיוחד,   5 מגורים לאזור לשטח מוצע
מעברים והתוויית חדשה, דרך  התוויית  ב. רגל. להולכי
מספר מרביים, בניה שטחי קביעת  ג.  רגל. להולכי ציבוריים
לבניה. מהמגרשים אחד  בכל מרביים בנין וקווי  מרבי  קומות
יח"ד.  ל–41  התכנית  בשטח מרבי יח"ד מספר קביעת  ד. 
בניה היתר למתן תנאים  וקביעת  בינוי  הוראות  קביעת ה.
לציבור. הנאה  זיקת עם שטח  בגין הוראות  קביעת ו.  בשטח.
קביעת ח. בשטח. ולפיתוח לבניה למגרשים חלוקה קביעת ז.

להריסה. וגדרות מבנים בגין הוראות

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,91010 ירושלים ,1 המלכה שלומציון ירושלים, רח' מחוז  לבניה
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.

הראל מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר  הודעה
מס' הל/325

חדשות, בניה הוראות קביעת התכנית:  שם
ציון מבשרת - השלום רח'

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

בעיתונים פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה הל/325, מס' 
התשס"ג, ,5172 הפרסומים  ובילקוט  16/03/2003  בתאריך
מי/250, לתכניות שינוי ,06/04/2003 בתאריך ,2012  עמ'

מי/320.

רח' ציון, מבשרת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
רוחב קואורדינטות  בין  שטח  ציון;  מבשרת שכ'  .46 השלום
-215/100 אורך  קואורדינטות  לבין   634/700  -  634/600 
כחול; בקו בתשריט המסומנים הגבולות פי על הכל ;215/150

.47 במלואה: חלקה ,40478 גושים וחלקות: גוש:

לגבי חדשות בינוי הוראות קביעת א. התכנית: מטרת
מרביים  בניה  אחוזי הגדלת הכוללות מיוחד,   1 מגורים  אזור
מרביים  בנין קווי קביעת ב. בלבד. ל–75% בעבור 1 יח"ד מ–40%
בנין 0 לשטח  קו עיקרי, לשטח פתחים ללא 2.80 מ' עד צדדיים
עד אחורי בנין וקו הקובעת, הכניסה למפלס מתחת  שירות,
מקורה חניה התרת ד. ל–35%. מ–27% תכסית הגדלת ג. מ'. 5

.0 בנין קדמי ומחסן בקו

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,91010 ירושלים ,1 המלכה שלומציון ירושלים, רח' מחוז  לבניה
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,02-6290222 טל'
וכל ,02-5333125 טל' ציון, מבשרת ,2 החוצבים הראל,שד''
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

הראל מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
מס' הל/367

לקומה זכויות בניה תוספת התכנית: קביעת  שם
יערים קרית ,1 מס' מגרש ,6 העליונה והגג, גורדון

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

מי/135/א. לתכנית שינוי מס' הל/367,

רח' יערים, קרית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
קואורדינטות בין  שטח (טלזסטון); יערים  קרית .6 ,4 ,2 גורדון
-634/475 רוחב  קואורדינטות  לבין   209/925-209/875 אורך
כחול; בקו בתשריט המסומנים הגבולות פי על הכל ;634/525
1 בהתאם  מגרש: .179 חלקי חלקה: ,29536 גושים וחלקות: גוש:

מי/135/א. לתכנית

מגורים לאזור מגורים מאזור ייעוד שינוי התכנית: מטרת
לקומה העליונה בניה זכויות תוספת קביעת א. על ידי: מיוחד

ל–10.20 מ"ר  לבניה מרבי גובה קביעת ב. יח"ד. 3 בעבור והגג
הגג.  בעליית למגורים שימוש לשם המאושר 7.90 מ"ר  במקום

בניה. היתר למתן תנאים קביעת ג.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2566 עמ' התשס"ה, ,5395 הפרסומים  ובילקוט  25/04/2005

.03/05/2005 בתאריך

המחוזית לבניה הועדה במשרדי נמצאת התכנית האמורה
טל' ,91010 ירושלים ,1 המלכה שלומציון רח' ירושלים,  מחוז
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,02-6290222
וכל ,02-5333125 טל' ציון, מבשרת ,2 החוצבים הראל,שד''
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים
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המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,91010 ירושלים ,1 המלכה שלומציון ירושלים, רח' מחוז  לבניה
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  
המחוזית הועדה ראש יושבת  
מחוז ירושלים לתכנון ולבניה

מחוז תל אביב
הרצליה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הכנת בדבר  הודעה
 מס' הר/2200/א

התכלת חוף התכנית: שם
התכנון  לחוק  77 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית הכנת בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 

מס' הר/2200/א.

גושים התכלת; חוף מתחם הרצליה. התכנית: תחום
,6591 גוש: .106-6 ,4-1 במלואן: חלקות ,6590 גוש: וחלקות:
,6605 גוש: .30-19 ,16 ,15 ,12 ,11 ,8 ,6 ,5 ,2 ,1 במלואן: חלקות

.6608-6606 בחלקיות: גושים .195-13 במלואן: חלקות

אשר עקרונות מקומית מיתאר תכנית השינויים המוצעים:
כמפורט יותוו  הנדון בשטח והשלביות הפיתוח  הבינוי, 
עמידה ב. .4 שינוי ,13 תמ"א לעקרונות  התאמה  א.  להלן: 

5 (תכנית  תמ"מ לעקרונות התאמה ג. .35 בכללי והוראות תמ"א
פרוגרמה - הפרוגרמה מאפייני ד. אביב). תל למחוז המיתאר
שלביות - הפיתוח שלביות ראשיים. ה. קרקע וייעודי כוללת
שלביות לרבות מפורטות, תכניות של לאישורן ותנאים פיתוח
והבנויים. הפתוחים הציבוריים השטחים ופיתוח  תחבורתית
פתרון לרבות ראשית, ז. מערכת דרכים כלליים. בינוי היקפי ו.
המטרופולינית. ולמערכת הקיים העירוני המרקם אל לחיבור
ועירוניות. רובעיות ועירוניות, שכונתיות תשתיות, מערכות ח.
נגישויות ידי הפארק החופי, התוויית חופי על רצף שמירת ט.
החופי. הפארק אליו, והוראות לעיצובו ופיתוחו של רגל הולכי

אורון גילה  
המחוזית הועדה ראש יושבת  
אביב מחוז תל לתכנון ולבניה

מחוז חיפה
חיפה - מחוז מחוזי תכנון מקומי מרחב

מס' חפאג/322/ג אישור תכנית מפורטת  הודעה בדבר
א-ב שלב קיסריה, תעשיה אזור התכנית: שם

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

ג/322/ב. שינוי לתכנית חפאג/322/ג,

פארק קיסריה. ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
גוש: וחלקות: גושים קיסריה;  מזרח  קיסריה, התעשיה
.36 ,35 במלואן: חלקות ,10094 גוש: .7 ,6 חלקות: חלקי ,10092 
חלקות ,10122 גוש: .40-36 ,3 במלואן: חלקות ,10095 גוש:
,10124 גוש: .124 ,41 ,36 חלקות: חלקי ,44 ,43 ,39 ,38 במלואן:
חלקי ,10655 גוש: .4 חלקה: חלקי  ,27-24 ,3 במלואן: חלקות
במלואן: חלקות ,10657 גוש: .1 חלקי חלקה: ,10656 גוש: .1 חלקה:

יהודה תכנון מקומי מטה מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
מס' מי/800/ז

ב' חקלאי מאזור ייעוד שינוי התכנית:  שם
 9 רחוב התפוח עילית, מוצא מיוחד, לחקלאי ב'

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

לתכנית מי/200. מס' מי/800/ז, שינוי

רח' עילית, מוצא ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בתשריט המסומנים הגבולות פי על הכל עילית; מוצא .9 התפוח

.5 במלואה: חלקה ,30316 גוש: וחלקות: גושים כחול; בקו

לאזור ב' חקלאי מאזור ייעוד שינוי .1 התכנית: מטרת
בהתאם למסומן חדשים בנין קביעת קווי .2 מיוחד. ב' חקלאי
שטחי  וקביעת 86.57 מ"ר של תוספת .3 הבינוי. ולנספח בתשריט
מתוכם 295.97 מ"ר שטח  ל–374.67 מ"ר בחלקה המרביים הבניה
קומת  מעל ל–2 קומות המרבי הקומות מספר קביעת .4 עיקרי.
בניה היתר למתן ותנאים בניה הוראות קביעת .5 מחסנים.

בשטח.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3572 עמ' התשס"ו, ,5538 הפרסומים  ובילקוט  17/05/2006

.08/06/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,91010 ירושלים ,1 המלכה שלומציון ירושלים, רח' מחוז  לבניה
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

מקומית ברמה מיתאר תכנית אישור הודעה בדבר
מי/845/ד מס' מפורטת

57 למגרשים  מס' נחלה פיצול התכנית:  שם
57 מס' משק הרים, נס מושב ,B57–ו A57 מס'

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
מי/200, לתכניות  שינוי מי/845/ד,  מס' מפורטת  ברמה

מי/במ/845. מי/845/א,

וחלוקה. איחוד ללא וחלוקה: איחוד

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

מושב הרים. נס ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
בין שטח יהודה;  מטה האזורית המועצה בתחום הרים,  נס
קואורדינטות  לבין  205/650-205/555 אורך קואורדינטות
חלקי ,29787 גוש: וחלקות: גושים ;627/975-627/875  רוחב

.5 חלקה:

 A57 'מס 57 למגרשים מס' נחלה פיצול .1 התכנית: מטרת
ב' חקלאי מאזור A57 מס' מגרש  שטח ייעוד שינוי  .2 .B57–ו
בניה הוראות קביעת .4 בנין. קווי שינוי .3 א'. מגורים  לאזור
זו תכנית שלפי יח"ד מספר הכל סך ב–2 המגרשים החדשים. 5.

יח"ד. 3 על יעלה לא

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,747 עמ' התשס"ז, ,5601 הפרסומים  ובילקוט  26/11/2006

.30/11/2006 בתאריך
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.1 חלקה: חלקי  ,10659 גוש: .1 חלקה: חלקי  ,10658 גוש: .4-1 

.1 חלקה: חלקי  ,10662 גוש: .1 במלואה: חלקה ,10661  גוש:
.1 חלקה חלקי ,10665 גוש:

ברשימת   14.1 סעיף הוראת את לשנות התכנית: מטרת
ששימוש המבהירה ג/322/ב, תכנית בתקנון  התכליות
התעשיה לשימוש  בלבד נלווה שימוש הוא המשרדים 

העיקרי.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1385 עמ' התשס"ו, ,5485 הפרסומים  ובילקוט  23/12/2005

.25/01/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,04-8633433 טל' חיפה, ,15 הפלי"ם חיפה,שד'' מחוז ולבניה
מחוז ולבניה לתכנון המקומית–מחוזית הועדה במשרדי וכן
בה לעיין רשאי מעוניין וכל חיפה, ,15 הפלי"ם חיפה,שד''

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

חדרה מקומי תכנון מרחב

חד/848/ט מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
קיים למבנה שינוי הוראות בניה התכנית: שם

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

לתכנית חד/848. חד/848/ט, שינוי

רח' חדרה, ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
חלקי ,10035 גוש: וחלקות: גושים האוצר; שכונת .4 גולדנברג

.487 חלקה:

ב–5%, קיים למבנה בניה אחוזי הגדלת א. התכנית: מטרת
תכסית  הגדלת ב. הבינוי. בנספח כמופיע ל–65%  מ–60%
מ'  מ–4  צדי בנין קו שינוי ג. ל–34%. מ–30% ב–4%  קרקע

מ'. ל–3.60

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,862 עמ' התשס"ז, ,5604 הפרסומים  ובילקוט  01/12/2006

.12/12/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,04-8633433 טל' חיפה, ,15 הפלי"ם חיפה,שד'' מחוז ולבניה
הלל רח' חדרה, ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי  וכן
לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-6303113 טל' ,38100 חדרה ,9 יפה

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

קרית אתא מקומי מרחב תכנון

תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר הודעה
כ/264 מס' מקומית  מיתאר

בשטח והגדלת אחוזי הבניה התכנית: תוספת בניה שם
הפקדת על הודעה  ביטול  בדבר הודעה  בזה   נמסרת
לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה כ/264, מס' תכנית
בעיתונים פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89
התשנ"ג, ,4109 הפרסומים  ובילקוט  07/05/1993  בתאריך

.13/05/1993 בתאריך ,2539 עמ'

רח' אתא, קרית ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
.24 במלואה: חלקה ,11009 גוש: וחלקות: גושים ;53 מולר הוגו

הגדלת ידי על בניה לתוספת אפשירות התכנית:מתן מטרת
הבניה. קווי ושינוי הבניה אחוזי

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

קרית אתא מקומי מרחב תכנון

תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר הודעה
כ/246/א מס' מקומית  מיתאר

אתא קרית טל, גבעת התכנית: שם
תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת

 89 לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה כ/246/א, מס'
בעיתונים פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק
התשנ"ז, ,4518 הפרסומים ובילקוט  ,13/04/1997  בתאריך

.04/05/1997 בתאריך ,3357 עמ'

גבעת אתא, קרית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,43-41 ,35 במלואן: חלקות ,10232 גוש: וחלקות: גושים טל;
,290 ,8-3 במלואן: חלקות ,10254 גוש: .196 ,180 ,160 ,159 ,46
.32-30 ,28 ,17-12 ,10 ,7 ,1 במלואן: חלקות ,10255 גוש: .291 
.43 ,38 ,37 ,19 ,12-10 ,3 ,2 במלואן: חלקות ,10257  גוש:
.68 ,66 ,63 ,60 ,57 ,53 ,46 ,27-16 במלואן: חלקות ,10259 גוש:
במלואה: חלקה ,10292 גוש: .3 ,1 במלואן: חלקות ,10269 גוש:
,34 ,28 ,25 ,20 ,6 ,5 ,3-1 במלואן: חלקות ,10293 גוש: .20 
,573-288 ,278-267 ,259-181 ,156-151 ,112-63 ,60-47 ,45-42 
חלקות ,10294 גוש: .608-606 ,604-589 ,587-585 ,583-577
.70 ,38 ,36 ,30 ,7 ,2 במלואן: חלקות ,10500 גוש: .31 ,9 במלואן:

א1. מגורים לאזור בניה הוראות שינוי התכנית: מטרת

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

זבולון מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' זב/1/ג

העמקים התכנית: קיבוץ שער 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 זב/1/ג, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת זבולון

זב/1/א, זב/1. משח/28, לתכניות

שער העמקים. במעלה ומקומם: השטחים הכלולים בתכנית
וחלקות:  גושים לטבעון; העמקים מצומת העולה  75  כביש
,17 במלואה: חלקה ,12293 גוש: .19 חלקה: חלקי  ,12292 גוש:
,16 ,14 ,13 ,6-2 במלואן: חלקות ,12294 גוש: .8 חלקה: חלקי

.15 חלקה: חלקי

העמקים. לקיבוץ שער כוללת תכנית התכנית: עריכת מטרת
קהילתית מגורים  לשכונת חקלאית מקרקע ייעוד שינוי  א.
למגורים חברים  ממגורי ייעוד שינוי נלווים, ושימושים 
וכו'; שצ"פ  חניות, דרכים, ציבור, מבני א', מגורים  מיוחד, 

קביעת  המחנה, בשטח ייעודים של מחדש והגדרה ארגון ב.
למגורי שטח הגדרת ואחסנה, למלאכה משולב לייעוד שטח
לשכונת הגדרת שטח קהילה, ושירותי פי מתחמים על חברים
שטח הגדרת לקשישים, מגורים למבני שטח הגדרת בנים,



3029 5.6.2007 התשס"ז, בסיון י"ט ,5676 הפרסומים ילקוט

וציבוריים, פרטיים פתוחים  שטחים הגדרת  ציבור, למבני
הדרכים מערך תצפית. שינוי ונקודות לשימור  מבנים קביעת
שנוספו. והייעודים ובשטחים המחנה בשטח דרכים  ופריסת

ופיתוח. לבינוי הנחיות קביעת ג.

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

.04-8478113

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

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

זבולון מקומי תכנון מרחב

תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר הודעה
זב/145 מס' מקומית  מיתאר

ביאליק התכנית: הרחבת כפר שם
תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
 89 לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה ,145 זב/ מס'
בעיתונים פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק
עמ' התשנ"ט, ,4773 ובילקוט הפרסומים ,07/05/1999 בתאריך

זב/71. לתכנית שינוי ,24/06/1999 בתאריך ,4248

שטח על ביאליק, כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
וחלקות: גושים הכפר;  במזרח נוסף ושטח הקיים,   הכדורגל
חלקות: חלקי ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 במלואן: חלקות ,11537  גוש:
.29 ,27 ,23 חלקות: חלקי ,11546 גוש: .21 ,20 ,19 ,11 ,4 
חלקי ,11591 גוש: .20 ,19 ,17 ,9 ,7 חלקות: חלקי ,11559 גוש:

.35 חלקי חלקה: ,11592 גוש: .1 חלקה:

קביעת  ב. למגורים. 90 מגרשים תוספת א. התכנית: מטרת
חדשה דרכים  רשת קביעת ג. למגורים. ציבוריים שטחים 
ושימוש בקרקע בניה הוראות קביעת ד. ההרחבה. התואמת את

באזורים השונים.

הועדה במשרדי בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
חיפה, ,15 הפלי"ם חיפה,שד''  מחוז ולבניה לתכנון  המחוזית 
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי ,04-8633433 טל'
ובשעות בימים  ,04-8478113 טל' ,30030 המכבי כפר זבולון,

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

שחר יגאל  
המחוזית הועדה ראש יושב  
חיפה מחוז ולבניה לתכנון

הצפון מחוז
טבריה מקומי תכנון מרחב

ג/6934 מס' מפורטת תכנית דחיית בדבר  הודעה
טבריה  - למגורים ייעוד שינוי התכנית: שם

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

בתאריך בעיתונים פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה ג/6934,
,4846 עמ' התשנ"ה, ,4334 הפרסומים  ובילקוט  27/01/1991

.21/09/1995 בתאריך

גושים טבריה;  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
.31 חלקי חלקה: ,15287 גוש: וחלקות:

למגורים. פתוח ציבורי משטח ייעוד שינוי התכנית: מטרת

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

לקהל.

כרמיאל מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
ג/14568 מס'

כרמיאל - תחבורה מרכז 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/14568, מס' מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  כרמיאל 
ג/7886, ג/5919, ג/4349, ג/2549, ג/4950, ג/4850,  לתכניות

ג/424.

גושים כרמיאל;  ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים 
,159 ,84 ,73-71 ,23-1 חלקות: חלקי ,18982 גוש: וחלקות:
חלקות: 65- 18983 חלקי גוש: .330 ,328 ,326 ,281 ,264 ,208,209

.69

הראשית בכניסה תכנון מרכז תחבורה א. התכנית: מטרת
לתחבורה ראשית ותחנה רכבת תחנת מסילות, הכולל לכרמיאל
עכו-כרמיאל מסילת תוכנית את משלימה התכנית ציבורית.
עסקיים שטחים תכנון ב. המסילה. בהתוויית הדנה ,12/2 תת"ל
שטחי כולל למתנ"ח, עורף המהווים ומשרדים, מסחר הכוללים

צמודים. חניה

לאורך שצ"פ ושפ"פ א. שינוי ייעוד הוראות התכנית: עיקרי
מתוואי  חלק המהווה ברזל למסילת שטח בעבור  85 כביש
רחוב  - 211 מס' כביש תוואי ב. שינוי עכו-כרמיאל. המסילה
למלונאות מגרש ג. התאמת לתוואי המסילה. להתאמה - דרור
עסקיים, לייעודים ד. קביעת שימוש המוצעת. לתכנית מאושר
קביעת הנחיות בינוי ה. הבניה. ושלביות וקביעת הוראות בניה
ושיקום לשימור סביבתיות הנחיות קביעת ו. אדריכלי. ועיצוב
תנועה ז. קביעת הסדרי התכנית. באזורים שונים בשטח נופי
בדבר מיגון קביעת הוראות ח. במתחמים השונים. וחניית רכב

אקוסטי.

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 של פרסומה ממועד 60 ימים, בתוך התנגדות
לתכנון המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין
,17511 הממשלה, נצרת עילית קרית דרך  ולבניה מחוז הצפון,
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .04-6508555 טל'

.04-9085671 טל' כרמיאל, כרמיאל, ולבניה לתכנון המקומית

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

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

 מרחב תכנון מקומי נצרת 

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
ג/5587   מס'

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

ג/10701. לתכנית כפיפות ג/2634, לתכנית שינוי ג/5587, מס'

וחלקות: נצרת; גושים ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
,16581 גוש: .18 ,9 ,6 חלקות: חלקי ,7 במלואה: חלקה ,16580 גוש:

.1 חלקה: חלקי

קביעת .2 מאושר. בניה  שטח תכנון  .1 התכנית: מטרת
וזכויות בניה. הוראות בניה

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,580 עמ' התשנ"ו, ,4352 הפרסומים  ובילקוט  18/10/1995

.16/11/1995 בתאריך

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

נצרת מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר  הודעה
ג/10195 מס'

וקביעת מסחר עם ייעוד למגורים שינוי התכנית:  שם
נצרת למיתאר, שינוי בניה, הוראות

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית דחיית התשכ"ה-1965,בדבר והבניה, 
בעיתונים פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה ,10195 ג/ מס' 
התש"ס, ,4832 הפרסומים  ובילקוט  26/11/1999  בתאריך
,TP/365/41 לתכניות שינוי ,14/12/1999 בתאריך ,1748 עמ'

ג/9000.

וחלקות: נצרת; גושים ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
.122 ,119 ,66 ,65 ,51 במלואן: חלקות ,16543 גוש:

משולב למגורים ממגורים ייעוד שינוי א. התכנית: מטרת
התכנית. בתחום  חדשות בניה הוראות קביעת ב. מסחר.   עם

בנין. קווי והקטנת דרכים הרחבת ג.

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

לקהל. פתוחים שהמשרדים האמורים ובשעות בימים

נצרת מקומי תכנון מרחב

ג/11074 מס' מפורטת תכנית דחיית בדבר הודעה
מיוחד מגורים מאזור ייעוד שינוי התכנית:  שם

נצרת א', מיוחד מגורים לאזור
התכנון  לחוק 117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מפורטת תכנית דחיית בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 

בעיתונים פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה ג/11074, מס'
התש"ס, ,4863 הפרסומים  ובילקוט  25/02/2000  בתאריך

ג/7908. לתכנית שינוי .14/03/2000 בתאריך ,2920 עמ'

וחלקות: נצרת; גושים ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
.5 במלואה: חלקה ,16579 גוש:

באמצעות דיור יחידות שתי של תוספת .1 התכנית: מטרת
מגורים לאזור מיוחד מגורים מאזור הקרקע ייעוד  שינוי

בניה. הוראות קביעת .2 א. מיוחד

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

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

נצרת מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר  הודעה
ג/10925 מס'

למסחר ומגורים ממסחר ייעוד שינוי התכנית: שם
נצרת שינוי למיתאר משולב,

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
בעיתונים פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה ג/10925, מס'
התש"ס, ,4809 הפרסומים  ובילקוט  29/10/1999  בתאריך

.14/10/1999 בתאריך ,195 עמ'

נצרת; גושים נצרת. ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
חלקות: חלקי ,108 ,10 במלואן: חלקות ,16513 גוש:  וחלקות:

.41 ,38 ,36 ,12 ,2 חלקות: חלקי ,16568 גוש: .114 ,107 ,9

על ידי מבנה, וגובה בניה אחוזי הגדלת א. מטרת התכנית:
המצורפת בגוש הבינוי לתכנית בהתאם רביעית, תוספת יח"ד

בניה. הוראות קביעת ב. .10 חלקה ,16513

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

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

הגליל תכנון מקומי אצבע מרחב

מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר  הודעה
ג/11843  מס'

הגלילית בחצור בניה זכויות הגדרת התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
בעיתונים פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה ג/11843, מס'
התשס"א, ,4956 הפרסומים  ובילקוט  15/12/2000  בתאריך

ג/4175. לתכנית שינוי ,01/02/2001 בתאריך ,1462 עמ'

הגלילית; חצור ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
חלקות: חלקי ,67 במלואה: חלקה ,13893 גושים וחלקות: גוש:

.19 ,18 ,11

לאפשר כדי בניה, ומגבלות זכויות הגדרת התכנית: מטרת
התכנית. בתחום בניה היתרי הוצאת



3031 5.6.2007 התשס"ז, בסיון י"ט ,5676 הפרסומים ילקוט

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

לקהל.

והגלבוע בית שאן בקעת תכנון מקומיים מרחבי

ג/13685  מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
(סחנה) אלפא בית מחצבת הרחבת התכנית: שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומיות הועדות ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
מפורטת תכנית מופקדת והגלבוע שאן בית בקעת  ולבניה

ג/4393. לתכנית שינוי ג/13685, מס'

התכנית אלפא. בית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
אלפא, בית  קיבוץ של הקבע משבצת גבול על ממוקמת 
גושים ;6666 כביש של המערבי לקיבוץ מצדו מזרחית דרומית
.9 ,8 ,3 ,1 חלקות: חלקי ,2 במלואה: חלקוה ,20905 גוש:  וחלקות:
.14 ,13 ,10 ,3 ,2 חלקות: חלקי ,1 במלואה: חלקה ,20924 גוש:
,17 ,1 חלקות: חלקי ,22842 גוש: .2 חלקה: חלקי  ,20951 גוש:
חלקות: חלקי ,20 ,19 ,1 במלואן: חלקות ,22843 גוש: .32 ,18 
,144 ,141 ,127 ,121 ,119 במלואן: חלקות ,23151 גוש: .21 ,3 ,2
,142 ,129 ,113 ,112 ,110 ,109 ,96 ,84 חלקות: חלקי ,147 ,146

.148 ,145

לחציבה, שטחים תוספת וחציבה: שיקום א. התכנית: מטרת
משטח חלק ושיקום קיימים, ומיתקנים מחצבה בסיס על
השונים. לשימושי המחצבה אזורים ב. קביעת קיימת. מחצבה
השטחים רצף השלמת ד. ולאחסון. למיתקנים שטחים תוספת ג.

טבע. שמורת תוספת למחצבה - סביב הפתוחים

חלק של ושיקום גמר חציבה א. התכנית:  הוראות עיקרי
שטח החיצוב. הרחבת ב. טבע. לשמורת  מהמחצבה, והחזרתה
הוראות ד. קרקע. ייעוד  לכל המותרות התכליות  קביעת ג.

לשמורת טבע. חקלאית קרקע ייעוד שינוי ה. איכות הסביבה.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו  את הרואה  אחר תכנוני פרט  בכל או  בבנין
רשאי  100 לחוק, סעיף פי הזכאי לכך על התכנית, וכן כל ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים, להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511
שאן בית שאן, בית  בקעת ולבניה לתכנון המקומית  הועדה
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ולמשרדי ,04-6065850 טל'

.04-6533237 טל' (מאוחד), חרוד עין הגלבוע,

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

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

בית הכרם בקעת מקומי מרחב תכנון

ג/8461 מס' מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר הודעה
דרך תוואי שינוי מס' ג/8461, תכנית שם התכנית:

שונות חלקות בחלקי 2 בגוש 18816, מס'
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
בעיתונים פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה ג/8461, מס'
התשנ"ה, ,4317 הפרסומים ובילקוט  ,26/02/1995  בתאריך

.06/07/1995 בתאריך ,3860 עמ'

אל–אסד; דיר שגור. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,18816 גוש: .60 ,29 חלקות: חלקי ,18815 גושים וחלקות: גוש:

.77 ,44 ,42 ,41 ,35 חלקות: חלקי

בתשריט  2 שמופיעה דרך מס' תוואי שינוי מטרת התכנית:
קלה תזוזה  ידי על  ג/8776, ובתשריט ג/998 המיתאר תכנית
53 בגוש 18816. שבחלקה למבנה בניה היתר הוצאת שתאפשר
מסחרי אזרחי מרכז לאזור הופך הדרך מתבטלת בו השטח

ג/6778. ג/998, בתכניות כמשמעותו

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
,17511 הממשלה, נצרת עילית קרית דרך ולבניה מחוז הצפון,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל'
וכל מעוניין רשאי ,04-9580693 כרמיאל, טל' הכרם, בקעת בית
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין

לקהל.

הגלבוע מקומי תכנון מרחב

ג/15954 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
לגן–נר מערבית ,2 שאול מגן בריכת התכנית: שם

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

ג/במ/31. לתכנית שינוי ג/15954,

(גבורים); גושים נר גן ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
,20970 גוש: .56 ,51 ,47-45 ,1 חלקות: חלקי ,20856 גוש: וחלקות:

.147 חלקה: חלקי

של הנדסי א. הקצאת שטח בעבור מיתקן התכנית: מטרת
למיתקנים לשטח חקלאי משטח קרקע ייעוד שינוי ב. מקורות.
בתחום התכנית. בניה היתרי למתן הוראות קביעת הנדסיים. ג.

לחלוקה. הוראות ד.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,460 עמ' התשס"ז, ,5593 הפרסומים  ובילקוט  06/10/2006

.08/11/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,17511 הממשלה, נצרת עילית קרית דרך  ולבניה מחוז הצפון,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל'
מעוניין וכל ,04-6533237 טל' (מאוחד), חרוד עין הגלבוע,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

המרכזי הגליל מקומי תכנון מרחב

ג/8917 מס' מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר הודעה
ירכא התכנית: אזור תעשיה שם

התכנון  לחוק 117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
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בעיתונים פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה ג/8917, מס'
התשנ"ו, ,4438 הפרסומים ובילקוט  ,13/09/1996  בתאריך

.29/08/1996 בתאריך ,4612 עמ'

גושים ירכא;  ירכא; ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
,4 ,3 חלקות: חלקי ,25 במלואה: חלקה ,18887 גוש:  וחלקות:

.26 ,24-19

לתעשיה. חקלאי מיועד שטח לשנות .1 התכנית:  מטרת
מוצעת. לדרך מדרך מבוטלת ייעוד לשנות .2

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
,17511 הממשלה, נצרת עילית קרית דרך ולבניה מחוז הצפון,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל'
לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-9912621 טל' עכו, המרכזי, הגליל

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

המרכזי הגליל מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת הודעה על ביטול בדבר הודעה
מפורטת הפקדת תכנית מתוקנת בדבר  והודעה

ג/14844 מס'

לגיטימציה למתן דרך תוואי שינוי התכנית:  שם
ירכא מרכז - למבנה

הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה בזאת נמסרת
בתאריך בעיתונים שפורסמה ג/14844, מס' מפורטת  תכנית
,3829 עמ' התשס"ו, ,5542 הפרסומים ובילקוט  ,26/05/2006
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם וכי ,19/06/2006 בתאריך
המחוזית הועדה  במשרדי מופקדת  התשכ"ה-1965, והבניה, 
המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה לתכנון
ג/14844, מס' מפורטת  תכנית  המרכזי  הגליל  ולבניה   לתכנון 

ג/6766. ג/3699, לתכניות שינוי

וחלקות: ירכא; גושים ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
.69 ,68 ,23 ,22 ,19 ,18 ,16-14 ,5-2 חלקות: חלקי ,18924  גוש:
,79-73 ,50 ,33 ,27-22 ,20-15 ,12 חלקות: חלקי ,18925  גוש:

.69-67 ,60 ,55 חלקות: חלקי ,18931 גוש: .84-82

א' מגורים משטח השטח ייעוד שינוי התכנית:  מטרת
דרך). תוואי (שינוי א' מגורים לשטח ומדרך לדרך

משטח הקרקע  ייעוד שינוי א.  התכנית: הוראות  עיקרי 
דרך). תוואי  (שינוי א' מגורים לשטח ומדרך לדרך א' מגורים 

מ'  מ–3  זו  תכנית שבתחום  הדרך צדי בשני בנין קו  שינוי  ב. 
ג/3699  מיתאר תכניות הוראות אלה סעיפים שני מלבד מ'. ל–0
צדי הדרך  בשני למבנים בניה היתר יינתן וג/6766 חלות עליה.

הדרך. המבנים לתחום של חדירה וישנה זו, במידה שבתכנית

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

.04-9912621 טל'

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

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

יזרעאלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
ג/14516 מס'

שימשית גבעת עלמין בית מפורטת תכנית התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה

ג/14516. מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת יזרעאלים

שמשית; גושים גבעת ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.21 ,15 ,13 ,3 חלקות: חלקי ,17661 גוש: וחלקות:

שמשית. ליישוב עלמין לבית שטח ייעוד התכנית: מטרת

חקלאי משטח ייעוד שינוי א.  התכנית: הוראות עיקרי
פתוח. ציבורי ושטח חניה גישה, דרך עלמין, בית  לשטח
קרקע. ייעוד לכל המותרות התכליות של ופירוט קביעה ב.
ועיצוב בינוי הנחיות קביעת ד. בניה. הוראות קביעת ג.

אדריכלי.

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

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

.04-6520038

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

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

יזרעאלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
ג/14718   מס'

אלה גבעת היישוב, מגרשים במרכז הסדרת התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
ג/9766, לתכנית כפיפות ג/4720, לתכנית שינוי ג/14718, מס'

.31 תמ"א ,2 ת.מ.מ תמ"א לפי אישור

אלה, גבעת ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
חלקות: חלקי ,17488 גוש: וחלקות: גושים  אלה;  גבעת  רח'
במלואן: חלקות ,17836 גוש: .89 חלקי חלקה: ,17490 גוש: .60 ,3
,17837 גוש: .192 ,182 חלקות: חלקי ,187 ,179 ,63-45 ,4
.94 ,92 ,91 חלקות: חלקי ,85 ,47 ,41-35 ,9-3 במלואן:  חלקות
חלקות: חלקי ,30 ,26 ,25 ,23-6 במלואן: חלקות ,17838  גוש:

.33-31 ,29 ,28 ,24
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מתוכננים בלתי לשטחים מפורט תכנון (1 התכנית: מטרת
ג/4720 והוגדרו כשטחים שייעודם  שנכללו בתחום תכנית מס'
למגורים, בעתיד לתכנון משטחים שינוי (2 בעתיד. ייקבע
לשצ"פ למגורים, חקלאיים משטחים שינוי (3 ולשצ"פ. לדרכים
ספורט, לשטח  לשצ"פ,  פתוח פרטי משטח  שינוי  (4 ולדרכים.

לשצ"פ. משטח למבני ציבור שינוי (5 ולמגורים. ציבור למבני

למגורים, בניה הוראות קביעת א) התכנית: הוראות עיקרי
מותרת שבהם באזורים ולדרכים ספורט לשטחי ציבור, למבני
השימוש נוי, ולהסדרת שטחי לטיפוח קביעת הוראות ב) הבניה.

ציבורים. בשטחים

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,463 עמ' התשס"ז, ,5593 הפרסומים  ובילקוט  20/10/2006

.08/11/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,17511 הממשלה, נצרת עילית קרית דרך ולבניה מחוז הצפון,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל'
וכל מעוניין רשאי ,04-6520038 טל' ,18120 עפולה יזרעאלים,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין

לקהל.

הגליל לב מקומי תכנון מרחב

גנ/15763  מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

והקטנת זכויות של נקודתית הגדלה התכנית:  שם
דרך 805 סכנין - מרכז בנין קו

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 לתכנית גנ/15763, מס' מפורטת תכנית מופקדת הגליל לב

ג/9354.

גושים סח'נין;  ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים 
.92 חלקה: חלקי  ,50 במלואה: חלקה ,19314 גוש:  וחלקות:

.85 חלקי חלקה: ,19316 גוש:

הבניה זכויות הגדלת בנין, קווי שינוי התכנית: מטרת
הקומות. מספר והגדלת

 805 מס' לדרך הבנין שינוי קווי התכנית: א. הוראות  עיקרי
שינוי  תת–קרקעית. ב. לחניה ואפס מ' במקום 5.0 מ',  ל–2.5 מ'
אחוזי  הגדלת ג. מ'.  3 במקום  מ' ל–1  28 מס' לדרך הבנין קו
ל–4 קומות  הקומות מספר שינוי ד. ל–215% במקום 144%. בניה

קומות. 3 במקום

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 של פרסומה ממועד 60 ימים, בתוך התנגדות
לתכנון המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין
,17511 הממשלה, נצרת עילית קרית דרך  ולבניה מחוז הצפון,
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .04-6508555 טל'

.04-6746740 טל' סח'נין, הגליל, לב ולבניה לתכנון המקומית

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

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

הגליל לב מקומי תכנון מרחב

גנ/15216  מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
סכנין נקודתית, בניה זכויות הגדלת התכנית: שם

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

ג/12906. ג/11618, ג/668, ג/9169, לתכניות שינוי גנ/15216,

וחלקות: סח'נין; גושים ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
.35 ,34 חלקות: חלקי ,19281 גוש:

ג/11618, ג/9169, מס' למיתאר שינוי א. התכנית:  מטרת
שקיים  כפי בנין קווי קביעת ב. מאושרות. ג/12906  ג/668,
והגדלת ל–180%, מ–150% במגרש הגדלת אחוזי בניה בתשריט,

קומות. ל–4 קומות מ–3 קומות מספר

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4564 עמ' התשס"ו, ,5563 הפרסומים  ובילקוט  14/08/2006

.09/08/2006 בתאריך

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

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

הגליל לב מקומי תכנון מרחב

ג/9388  מס' מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר הודעה

וחלוקה למגרשים גישה כביש הסדרת התכנית:  שם
עראבה למגרשים, שינוי למיתאר, חדשה

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
בעיתונים פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה ג/9388, מס'
התשס"א, ,4942 הפרסומים ובילקוט  ,03/11/2000  בתאריך
ג/4014. ג/3546, לתכניות שינוי ,10/12/2000 בתאריך ,851 עמ'

גושים עראבה;  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
חלקי ,19354 גוש: .38 ,37 חלקות: חלקי ,19353 גוש: וחלקות:

.8 ,6 חלקות:

חלוקה ב. למגרשים. גישה כביש הסדרת א. התכנית: מטרת
קרקע ייעוד שינוי ג. הקיים. למצב התאמה לצורך מחדש
לדרך ציבור ממבני ד. שינוי ייעוד קרקע מוצעת. לדרך ממגורים

בניה. הוראות קביעת ה. מוצעת.

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

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

הגליל מרום מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
ג/16295   מס'

ספסופה מושב הרחבת 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
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ג/16295, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת הגליל מרום
ג/8202. לתכנית שינוי

גושים ספסופה;  ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים 
חלקי ,14454 גוש: .6 ,5 חלקות: חלקי ,14452 גוש: וחלקות:
חלקי ,14456 גוש: .14 ,13 ,11 ,3-1 חלקות: חלקי ,14-10 חלקות:

.10 ,9 ,2 ,1 חלקות:

יחידות  ב–109  ספסופה מושב הרחבת א. התכנית: מטרת
למגרש  כפרי לאירוח 2 יחידות עד להקים אפשרות מתן ב. דיור.

א'. מגורים בייעוד

מקרקע קרקע ייעוד שינוי א.  התכנית: הוראות עיקרי
לשטח מדרך ודרך, פתוח פרטי שטח א', מגורים לאזור חקלאית
ציבור משטח למבני משק, ומבני מגורים ציבור, ספורט, למבני
התכליות קביעת ב. לדרך. ספורט ומשטח משק, ומבני ולדרך
קביעת ד. בניה. הוראות קביעת ג. קרקע. ייעוד לכל המותרות
ה. קביעת נופי. פיתוח והנחיות אדריכלי, ועיצוב הנחיות בינוי

הנדסיות. תשתיות לפיתוח הנחיות

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 של פרסומה ממועד 60 ימים, בתוך התנגדות
לתכנון המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין
,17511 הממשלה, נצרת עילית קרית דרך  ולבניה מחוז הצפון,
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .04-6508555 טל'
,13910 מירון הגליל, מרום ולבניה לתכנון  המקומית

.04-6919806 טל'

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

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

הירדן תכנון מקומי עמק מרחב

ג/15352 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
המנזר הבנדקטיני טבחה, מתחם ייעוד התכנית: שינו 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 לתכנית ג/15352, מס' מפורטת תכנית מופקדת הירדן עמק

ג/606.

וחלקות: גושים ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
חלקות ,15661 גוש: .19 ,17 ,4 ,1 חלקות: חלקי ,15653 גוש:

.44 חלקי חלקה: ,27-25 ,8 ,6 ,4 במלואן:

ארצית תכנית מיתאר הוראות את התכנית: לממש מטרת
על וזאת וחופיה, הכנרת מרחב ,13 מס' תמ"א חלקית לחופים
ב. קביעת הוראות שונים. ייעודים לפי א. חלוקת השטח ידי:

למבנים קיימים. לגיטימציה מתן ג. וזכויות בניה.

קביעת ב. קרקע. ייעודי שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי
וזכויות קביעת הוראות ג. קרקע. ייעוד המותרות לכל התכליות

קיימים. למבנים לגיטימציה מתן ד. בניה.

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

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

.04-6757636 טל' הירדן, עמק ולבניה לתכנון המקומית

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

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

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

גנ/15923 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
משהד וזכויות בניה, בהוראות התכנית: שינוי שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי גנ/15923, מס' מפורטת תכנית מופקדת העמקים מבוא

ג/6485. לתכנית

גושים משהד;  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.77 ,36 ,33 חלקות: חלקי ,17469 גוש: וחלקות:

הגדלת ב. וזכויות בניה; בהוראות א. שינוי התכנית: מטרת
קווי בנין. שינוי ג. אחוזי בניה;

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

100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה ממועד 60 ימים, בתוך התנגדות
לתכנון המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין
,17511 הממשלה, נצרת עילית קרית דרך  ולבניה מחוז הצפון,
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .04-6508555 טל'
נצרת ,5 רח' ציפורן העמקים, מבוא ולבניה המקומית לתכנון

.04-6468585 טל' ,17000 עילית

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

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

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

גנ/16340  מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

מעורב למגורים ממגורים ייעוד שינוי התכנית:  שם
טבעון בסמת במסחר,

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי גנ/16340, מס' מפורטת תכנית מופקדת העמקים מבוא

טב-50. לתכנית

טבעון; גושים בסמת ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.8 במלואה: חלקה ,10474 גוש: וחלקות:
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למגורים  א-2  ממגורים ייעוד שינוי א. התכנית: מטרת
מגורים, לאזור מסחריים שימושים הוספת ב. במסחר. מעורב

קו בנין. שינוי קומות, ומספר בניה הגדלת אחוזי

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

.04-6468585 טל' ,17000 עילית נצרת

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

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

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר  הודעה
ג/11141 מס'

למרכז ציבורי ממבנה ייעוד שינוי התכנית:  שם
מסחרי אזרחי

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
בעיתונים פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה ,11141 ג/ מס' 
התש"ס, ,4863 הפרסומים ובילקוט  ,20/02/2000 בתאריך
ג/מק/מע/ לתכניות שינוי ,14/03/2000 בתאריך ,2923  עמ'

ג/8156. ,009/8156

סמטת בין רמת ישי. ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
חלקה ,11183 גוש: וחלקות:  גושים האורן; רח' לבין הלילך 

.44 במלואה:

היתרי להוצאת הוראות מתן א. התכנית: מטרת
לפיתוח ותנאים הנחיות לקבוע  ב.  התכנית. בתחום בניה
למרכז ציבור ממבני ייעוד  שינוי ג. התכנית.  בתחום  בניה

.100% של יתר הפקעת עקב ומגורים אזרחי-מסחרי

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

ג/8644 מס' מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר  הודעה
למגורים והמרתה חלק מדרך קיימת ביטול התכנית: שם

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
בעיתונים פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה ג/8644, מס'
עמ' התשנ"ה, ,4326 ובילקוט הפרסומים ,19/06/1995 בתאריך

.10/08/1995 בתאריך ,4431

אכסאל; אכסאל. ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
.65 ,63 חלקות: חלקי ,16906 גושים וחלקות: גוש:

למגורים. והמרתה קיימת מדרך חלק ביטול התכנית: מטרת

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

גדז הרצל    
המחוזית הועדה ראש   יושב
הצפון מחוז ולבניה לתכנון

     

המרכז מחוז
מרחב תכנון מקומי טירה

מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר  הודעה
מס' טר/2617

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מקומית מיתאר תכנית דחיית התשכ"ה-1965, והבניה, 
בעיתונים פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה טר/2617,
התשס"ה, ,5384 הפרסומים  ובילקוט  06/03/2005  בתאריך

טר/במ/3003. לתכנית שינוי ,29/03/2005 בתאריך ,2172 עמ'

וחלקות: טירה; גושים ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
.68 ,62 חלקות: חלקי ,7766 גוש:

ציבורי משטח  ייעוד שינוי  .1 התכנית: הוראות עיקרי
ג', מחקלאי ומשביל ייעוד ממגורים שינוי  .2 פתוח למגורים ג'.

בניה. וזכויות הוראות קביעת .3 לדרך.

לתכנון המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,08-9788444 טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה
,44915 טירה טירה, ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן
ובשעות בימים בה  לעיין רשאי מעוניין  וכל ,09-7938914 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

ציונה נס מקומי תכנון מרחב

ביניים בתקופת וחלוקה היתרים בדבר הודעה

מבנים ושחזור שיקום טיפול התכנית:  שם
בינוי הנחיות קביעת המבנים, חזיתות עיצוב קיימים,

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

נס/136/א. מס' תכנית בתחום

ויצמן; רח' ציונה, בתכנית ומקומם: נס הכלולים השטחים
,132 ,48 ,46 ,27-25 ,17 ,5 חלקות: חלקי ,3637 גושים וחלקות: גוש:
חלקי ,3842 גוש: .728 ,723 ,719 ,718 ,648 ,647 ,634 ,268 ,267 ,133
,66-63 ,60 ,59 ,57-55 ,52 ,1 חלקיחלקות: ,3843 גוש: .31 ,19  חלקות:
.146 ,11 חלקות: חלקי ,3845 גוש: .125 ,124 ,88 ,74 ,73 ,70-68

.100 ,83 ,82 ,19 חלקות: חלקי ,3850 גוש:

בניה היתרי להוציא  יהיה  ניתן .1 המוצעים: התנאים
המסחרי והשילוט החזיתות המבנים, של אדריכלי לעיצוב
המבנים הריסת תותר לא .2 המקומית. הועדה הנחיות פי על
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כל בהם יותר לא וכן  לשימור, המבנים ברשימת  המפורטים
אתרים. לשימור המועצה לאישור בכפוף אלא שינוי

הועדה במשרדי בתנאים, לעיין  רשאי מעוניין  כל
רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון המחוזית
לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,08-9788444 טל' ,72430
.08-9383810 טל' ,70400 ציונה נס ,9 רח' הבנים ציונה, ולבניה נס
את הרואה אחר, תכנוני פרט בכל או בבנין בקרקע, מעוניין, כל
להגיש  78 לחוק סעיף פי על ידי התנאים, רשאי על נפגע עצמו
ירושלים ,2 קפלן רח' ולבניה, לתכנון הארצית המועצה אל ערר

.02-6701580 טל' ,91061

נתניה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
מס' נת/36/548

תוספת קיים, גג בנין על תוספת יח"ד התכנית:  שם
שטח עיקרי בקומת הגג

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 נת/36/548, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת נתניה

נת/7/400. נת/3/289, נת/100/ש/1, לתכניות

;46 בנימין שד' נתניה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.212 במלואה: חלקה ,8260 גושים וחלקות: גוש:

של השישית בקומה תוספת שטח בניה א. התכנית: מטרת
תוספת 119.5 מ"ר. 2. הכל עיקרי, סך תוספת שטח .1 קיים: בנין

בקומה  אחת יחידת דיור תוספת שירות. ב. שטח 7.5 מ"ר של
בנין. וקווי בניה הוראות קביעת ג. שישית.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו  את הרואה  אחר תכנוני פרט  בכל או  בבנין
רשאי  100 לחוק, סעיף פי הזכאי לכך על התכנית, וכן כל ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה לתכנון
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .08-9788444 טל'
,42439 נתניה ,8 חי תל רח' נתניה, ולבניה לתכנון  המקומית

.09-8603159 טל'

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

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

נתניה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
מס' נת/20/401/א/7

בייעוד עיקריים שטחים הגדלת התכנית: שם
בנין למרתפים קווי מגורים, שינוי

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
נת/7/400, נת/20/401/א,  לתכניות שינוי נת/20/401/א/7, מס' 

נת/מק/96/7/400/ב.

גושים דרום;  נתניה ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
חלקי חלקה: ,7949 גוש: .16 ,10 חלקות: חלקי ,7943 גוש: וחלקות:

.15

שירות עיקריים ושטחי שטחים הגדלת התכנית: א. מטרת
למרתפים. בנין קווי שינוי ב. בנת/20/401/א. ב' מגורים בייעוד

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2400 עמ' התשס"ו, ,5511 הפרסומים  ובילקוט  11/04/2006

.27/03/2006 בתאריך

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

לקהל.

ראש העין מקומי מרחב תכנון

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
מס' רנ/250/א

בת 1,325 יח"ד,  שכונה C הקמת שכונה התכנית: שם
מגורים במגרשי פרטיות ומשותפות חצרות בין חלוקה

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 מס' רנ/250/א, מקומית מיתאר תכנית מופקדת ראש העין

.r-6 לתכנית

שכונה העין.  ראש ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
,5504 גוש: .3-1 חלקות: חלקי ,5499 גוש: וחלקות: גושים ;C 

.1 חלקי חלקה: ,5505 גוש: .3 ,2 חלקות: חלקי

להקמת מפורטת מיתאר תכנית הכנת א. התכנית: מטרת
על  עירוני שטח רוויה על בבניה 1,308 יח"ד בת מגורים שכונת
ייעודי וקביעת חקלאית, קרקע שינוי ב. .21 מס' תיקון תממ/3, פי
מסחרית, מעל חזית מגורים מסחר, ציבור, למגורים, לבניני קרקע
דרכים הנדסיים, התוויית מיתקנים ציבוריים פתוחים, שטחים
קווי בניה, והגבלות זכויות  קביעת ג. רגל.  להולכי ומעברים
עקרונות מגרש, לכל מרביים יח"ד מספר קומות, מספר בנין,

בניה. היתר למתן תנאים ד. הנוף. ועיצוב פיתוח בינוי,

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

רשאי  100 לחוק, סעיף פי הזכאי לכך על התכנית, וכן כל ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .08-9788444  טל'
ראש העין ,21 שילה רח' העין, ראש ולבניה לתכנון המקומית

.03-9007289 טל' ,48036

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

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר
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רחובות מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
מס' רח/750/א/89

שטחים הגדלת יח"ד, מספר הגדלת התכנית:  שם
בניה וזכויות הוראות קביעת הבנין, בקווי שינוי עיקריים,

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי המרכז מחוז ולבניה
רח/750/א/89, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת רחובות

רח/2000/י, רח/2000/ג, רח/750/א. לתכניות שינוי

רח' רחובות. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
וחלקות: גוש: 3702, גושים ציון; בן ש' 25 פינת רח' מוסקוביץ

.69 במלואה: חלקה

ב' מגורים מאזור חלקה ייעוד שינוי .1 התכנית: מטרת
המותרות הדיור יחידות מספר הגדלת .2 ג'. מגורים לאזור
השטחים הגדלת  .3 יח"ד.  ל–8  יח"ד מ–5 התכנית בתחום

ל–880 מ"ר, 110  מ"ר מ–685 התכנית בתחום המותרים העיקריים
.5 בתשריט. כמפורט הבנין בקווי שינוי .4 ליח"ד. עיקרי מ"ר

והוראות בניה. קביעת זכויות

לא לדירה ממוצע עיקרי שטח .1 התכנית: הוראות עיקרי
קשיח באישור בגימור יהיה גימור המבנה מ–110 מ"ר. 2. יפחת

בתשריט. למצויין בהתאם יהיו הבנין קווי .3 העיר. מהנדס

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

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

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

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

רחובות מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
מס' רח/800/א/32

אזור טלר, רח' להרחבת מגרש קביעת התכנית:  שם
שפ"פ עם מיוחד מעורב מסחר ומגורים ומגרש ג' מגורים
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי המרכז מחוז ולבניה
רח/800/א/32, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת רחובות

רח/800/א. לתכנית שינוי

רח' רחובות. ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
וחלקות: גושים  ;(1 פינס (רח' וילקומיץ פינת  טלר-פינס

.738 ,737 ,15 במלואן: חלקות ,3703 גוש:

קביעת  טלר, רח' קביעת מגרש להרחבת א. התכנית: מטרת
פרטי שטח עם מיוחד ומגרש למגורים ב' מגורים לאזור מגרש

איחוד  ב.  יח"ד.   105 המכיל דיור מקבץ הקמת לצורך פתוח

ו–738 לפי פרק ג',  737 ,15 בחלקות הבעלים בהסכמת וחלוקה
והוראות בניה. ד. קביעת הוראות ז' לחוק. ג. קביעת זכויות סימן

הקיימים. המבנים הריסת בדבר

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

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

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

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

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

רחובות מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
מס' רח/10/1007

למגורים פתוח ופרטי ממסחרי שינוי התכנית:  שם
בנין קו שינוי זכויות והוראות בניה, קביעת מיוחד,

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

רח/4/1007. לתכנית שינוי מס' רח/10/1007,

רח' רחובות, ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
,4536 גוש: וחלקות: גושים ישראל; דוד רח' פינת אשכול לוי

.71 במלואה: חלקה

פתוח, מסחרי ופרטי מאזור ייעוד שינוי התכנית: א. מטרת
זכויות  קביעת ב. יח"ד.  44 הכל סך מיוחד, מגורים לאזור

מזרחי. בנין קו שינוי ג. בניה. והוראות

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2174 עמ' התשס"ה, ,5384 הפרסומים  ובילקוט  03/03/2005

.29/03/2005 בתאריך

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

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

רחובות מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
מס' רח/10/2001/ג/4

בלבד, א בקומה שטח עיקרי תוספת התכנית:  שם
הבניה בהתאם וזכויות שאר הוראות  כל

רח/10/2001/ג לתכנית
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

רח/10/2001/ג. לתכנית שינוי מס' רח/10/2001/ג/4,
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גמליאל רח' רחובות, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,3769 גוש: .22 חלקי חלקה: ,3767 גוש: וחלקות: גושים ;1 זכאי בן

רח/10/2001/ג. לתכנית בהתאם 60 מגרש: ;2 חלקה: חלקי

א'  בקומה כ–58.00 מ"ר עיקרי התכנית: תוספת שטח מטרת
כל שאר  238 מ"ר עיקרי. לבנות יהיה הכל ניתן שסך כך בלבד,

רח/10/2001/ג. לתכנית בהתאם הבניה וזכויות הוראות

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4555 עמ' התשס"ו, ,5563 הפרסומים  ובילקוט  03/08/2006

.09/08/2006 בתאריך

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

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

רחובות מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר  הודעה
מס' רח/550/א/22

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מקומית מיתאר תכנית דחיית התשכ"ה-1965, והבניה, 
בעיתונים פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה רח/550/א/22,
עמ' התשנ"ט, ,4773 ובילקוט הפרסומים ,18/06/1999 בתאריך

.24/06/1999 בתאריך ,4257

רח' הנשיא רחובות. ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.698 במלואה: חלקה ,3703 גוש: וחלקות: גושים ;27 הראשון

3.6 יח"ד  מגרש ממגורים ב', ייעוד שינוי מטרת התכנית: א.
לדונם   11) למגרש יח"ד 5 מיוחד,  ב' למגורים נטו), לדונם  8)
ושינוי  ל–2 מ', מ' מ–4 מזרח צדדי לכיוון בנין שינוי בקו ב. נטו).
שתי קומות, 5 קומות  ג. תוספת ל–7 מ'. מ' מ–6 בנין אחורי בקו
ל–120%. מ–90% הבניה אחוזי הגדלת ד. המותרות. 3  במקום

בניה. והוראות זכויות קביעת ה.

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

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

רעננה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
מס' רע/2004/ח

בחלל למגורים עיקרי שטח תוספת התכנית:  שם
הגדלת יח"ד ללא קיימת גן לדירת סגור מתחת

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 רע/2004/ח, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת רעננה

לתכנית רע/במ/2004.

 2 הזית רח' רעננה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
במלואה: חלקה ,6578 גוש: וחלקות: גושים ;14 האלה פינת

.487

בחלל סגור  למגורים עיקרי שטח תוספת א. מטרת התכנית:
הדיור. יחידות מספר הגדלת ללא קיימת גן לדירת מתחת קיים
הקרקע. לקומת שמתחת המסד בקומת הבינוי צורת קביעת ב.

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

רשאי  100 לחוק, סעיף פי הזכאי לכך על התכנית, וכן כל ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה לתכנון
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .08-9788444 טל'
,43604 רעננה ,6 השוק רח' רעננה, ולבניה לתכנון  המקומית

.09-7610516 טל'

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

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

רעננה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
מס' רע/2001/יט

גג, קומת בדירות בניה שטחי תוספת התכנית:  שם
הרעפים גג בחללי עיקריים שטחים תוספת

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

רע/במ/2001. לתכנית שינוי מס' רע/2001/יט,

הסייפן רח' רעננה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
במלואה: חלקה ,7650 גוש: וחלקות: גושים העייט; רח' פינת

.327

בעבור  עיקרי שטח 110 מ"ר של תוספת התכנית: א. מטרת
בחלל  עיקרי שטח 100 מ"ר של תוספת ב. קומת גג. בדירות בניה

מחייב. בינוי קביעת ג. הרעפים. גג

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4758 עמ' התשס"ו, ,5570 הפרסומים  ובילקוט  11/08/2006

.28/08/2006 בתאריך

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

לקהל.

אפק מצפה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
מס' ממ/9132

שחיה בריכת והתרת מרתף בניית התכנית: שם
מ"ר מ–700 פחות מגרש בגודל פרטית

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

ממ/9001. ממ(שד)8/1002, לתכנית שינוי מס' ממ/9132,

רח' יאיר, כוכב ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
וחלקות: גושים ;1 ישנה: חלקה  ,8909 ישן: גוש  ;37  גלבוע

לתכנית  בהתאם  2240 מגרש: ;86 במלואה: חלקה ,8929  גוש:
ממ(שד)8/1002.

שחיה פרטית התרת בריכת .2 מרתף. בניית .1 התכנית: מטרת
מ"ר. מ–700 פחות מגרש בגודל
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בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4758 עמ' התשס"ו, ,5570 הפרסומים  ובילקוט  25/08/2006

.28/08/2006 בתאריך

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

לקהל. פתוחים

חפר עמק מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
מס' עח/9/17

וחלוקה של הגדלת שטחים, ואיחוד  שם התכנית:
הקרקע בעלי בהסכמת מגרשים

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 עמק חפר מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' עח/9/17,

עח/200. משמ/13(עח), לתכניות

מאוחד; חיים גבעת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.5 ,4 ח"ח ,6 במלואה: חלקה ,8288 גושים וחלקות: גוש:

שינוי   .2 ציבור. למבני  הגדלת שטחים  .1 התכנית: מטרת
אזור ייעוד שינוי .3 ציבור. ולמבני למגורים חקלאי אזור ייעוד

 581 לדרך בנין מקו  הקלה .4 ולחקלאי. ציבור למבני מגורים
הדרך. מציר מ' ל–40 הדרך מציר מ' מ–80

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו  את הרואה  אחר תכנוני פרט  בכל או  בבנין
רשאי  100 לחוק, סעיף פי הזכאי לכך על התכנית, וכן כל ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה לתכנון
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .08-9788444 טל'
,40250 רופין מדרשת חפר, עמק ולבניה  לתכנון  המקומית

.09-8981556 טל'

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

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

שורקות מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
מס' בר/14/13

א', קביעת מספר יח"ד בנחלות/חלקות התכנית:  שם
א' בחלקות בניה והוראות זכויות קביעת

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

בר/13. לתכנית שינוי מס' בר/14/13,

בית אלעזרי; גושים ומקומם: השטחים הכלולים בתכנית
חלקות ,4714 גוש: .30-2 במלואן: חלקות ,4713 גוש: וחלקות:
,4716 גוש: .16-2 במלואן: חלקות ,4715 גוש: .14-2 במלואן:
במלואן: חלקות ,4717 גוש: .29 ,16-12 ,7-2 במלואן:  חלקות
.31 ,29 ,27-2 במלואן: חלקות ,4718 גוש: .13-8 ,6 ,4-2 
במלואן: חלקות ,4720 גוש: .14-2 במלואן: חלקות ,4719 גוש:

.18-2

א'. יח"ד בנחלות/חלקות מספר קביעת .1 התכנית:  מטרת
מרחק שינוי .3 א'. בחלקות בניה והוראות זכויות קביעת .2
אשר  לקו מ' מ–40  מגורים למבנה אחורי  לקו  המגרש מחזית

המגורים. חצר לגבול זהה

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3999 עמ' התשס"ה, ,5432 הפרסומים  ובילקוט  21/07/2005

.31/08/2005 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,08-9788444 טל'
לעיין רשאי מעוניין וכל ,60948 ברנר גבעת ברנר, גבעת שורקות,

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

שרונים מקומי תכנון מרחב

מיתאר תכנית הפקדת ביטול בדבר  הודעה
בדבר  מתוקנת הצ/15/1/10 והודעה מס' מקומית

הפקדתה

5001 למגרשים מחדש תכנון התכנית:  שם
בצורן ו–5004

תכנית הפקדת הודעת ביטול  על  הודעה בזה נמסרת
בתאריך  בעיתונים הצ/15/1/10 שפורסמה מס' מקומית מיתאר
בתאריך ,755 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5601, 1.12.2006 ובילקוט

הפרסומים,  בילקוט רק חלה בפרסום (הטעות  30.11.2006
לחוק   89 לסעיף בהתאם וכי נכון). נעשה הפרסום בעיתונים
הועדה במשרדי מופקדת התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון
הועדה ובמשרדי המרכז  מחוז ולבניה לתכנון  המחוזית
מס' מקומית מיתאר תכנית שרונים ולבניה לתכנון המקומית

הצ/15/1/10.

מרכז צורן-קדימה. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
הדולב רחוב  צומת השרון לב דרך  צדי משני צורן, היישוב 

המיתאר  בתכנית המוגדרים ו–5004  5001 מס' במגרשים
חלקי ,7884 גוש: וחלקות: גושים צש/במ/300/1/22; המפורטת
צש/במ/ לתכנית  בהתאם  ו–5004 5001 מגרשים: ;2  חלקה:

.300/22/1

700 מ"ר  בטעות נרשם שהופקד בתקנון סופר: טעות תיקון
מ"ר. 1,400 במקום בשב"צ עיקרי שטח

אמרני שוקי  
המחוזית הועדה ראש יושב  
המרכז מחוז ולבניה לתכנון
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הדרום מחוז
מרחב תכנון מקומי אילת

מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
63/135/03/2  מס'

יעלים בשכונת 310 מס' בית התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה
שינוי לתכנית ,63/135/03/2 אילת מופקדת תכנית מפורטת מס'

.18/135/03/2

המנהרות רח' אילת. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
התכנית: גבולות  יעלים;  שכונת  ,310 בנין יעלים, רח' פינת
,40010 גוש: גושים וחלקות: רצוף; כחול בתשריט בקו כמסומן

.150 ,115 חלקות: חלקי ,114 ,73 במלואן: חלקות

את לשנות בלי בניה זכויות תוספת א. התכנית: מטרת
הקומות מספר קביעת ב. במבנה. הקיימות הדיור יחידות כמות
קביעת ד. בנין. קווי שינוי ג. קומה. תוספת ידי על המרבי
והנחיות גובה, מגבלות קביעת ה. להריסה. מבנים בגין הוראות

לבניה.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו  את הרואה  אחר תכנוני פרט  בכל או  בבנין
רשאי  100 לחוק, סעיף פי הזכאי לכך על התכנית, וכן כל ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים, להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .08-6263791 טל'
אילת, ,1 הנגב חטיבת רח' אילת, ולבניה  לתכנון  המקומית

.08-6367114 טל'

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

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

אשדוד מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
46/104/03/3  מס'

ד רובע - 19 האלמוגים רחוב התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה
שינוי ,46/104/03/3 מס' מפורטת תכנית מופקדת אשדוד

.36/104/03/3 לתכנית

ד', רובע אשדוד, ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
כחול בקו התכנית: כמסומן בתשריט גבולות ;19 האלמוגים רח'
חלקי ,80 במלואה: חלקה ,2076 גוש: וחלקות:  גושים רצוף; 

.156 חלקה:

ליחידה  מ''ר ב–8  עיקרי שטח הגדלת  א. התכנית:  מטרת
סך  23 מ''ר של בשטח הגג חדר על העליונה בעבור הצפונית

חדר  בעבור בבינוי שינוי ידי על סטנדרטי בבינוי שינוי ב. הכל.
הגג. על

ובשעות בימים בתכנית, לעיין רשאי מעונין  כל
בבנין בקרקע, מעונין פתוחים לקהל. כל 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 רח' הדרום,  מחוז
לתכנון המקומית הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
.08-8545304 טל' ,77100 אשדוד ,12 רח' הבנים ולבניה אשדוד,

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 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

שבע באר מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
113/177/03/5  מס'

הרמב"ם השוק, רח' התכנית: מתחם שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה
שינוי ,113/177/03/5 מס' מפורטת תכנית מופקדת שבע באר

.177/03/5 לתכנית

רמב"ם, רח' שבע. באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
כחול בקו בתשריט כמסומן התכנית: גבולות שבע; באר שוק

חלקה: 12. חלקי 38012 (ארעי), וחלקות: גוש: רצוף; גושים

ייעוד שינוי א.  ידי: על מסחרי אזור הקמת התכנית:  מטרת
רגל. להולכי ולשביל מסחרי לאזור פתוח ציבורי משטח קרקע
גלריה. וקומת אחת  לקומה המרבי הקומות מספר  קביעת  ב.
הנחיות, קביעת  ד. בעלים. בהסכמת מגרשים וחלוקת איחוד  ג.
אדריכלי. ועיצוב בינוי קביעת הנחיות ה. בניה. ומגבלות זכויות
ציבוריים שירותים במבנה ישולבו לתשתיות. ז. הנחיות קביעת ו.

היתר בניה. למתן תנאים קביעת ח. הג"א. הנחיות ומקלט לפי

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

רשאי  100 לחוק, סעיף פי הזכאי לכך על התכנית, וכן כל ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים, להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .08-6263791 טל'
באר שבע, ,2 בגין מנחם שבע, רח' באר לתכנון ולבניה המקומית

. 08-6463807 טל'

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

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר
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שבע באר מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
37/203/03/5 מס'

רמות -  בשכונת 30 בלוך רודולף רחוב התכנית: שם
B312–ו A312 מגרשים

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 ,37/203/03/5 מס' מפורטת תכנית מופקדת שבע באר

5/במ/1/6. 5/במ/7/6, לתכניות

שכונת שבע,  באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
בתשריט כמסומן התכנית: גבולות ;30 רודולף בלוך רמות, רח'
.120 חלקי חלקה: ,38159 גוש: וחלקות: גושים רצוף; כחול בקו

(בהסדר). 38362 גוש:

מס' במגרש מרביים בניה היקפי הגדלת .1 התכנית: מטרת
,30 בלוך רודולף ברח' א' וממוקם מגורים לאזור המיועד A312
למטרות  מתוכם: ל–200 מ"ר, מ"ר מ–151 שבע, באר רמות, שכ'
מ"ר,   21 שירות:  למטרות מ"ר, ל–179  מ"ר מ–130 עיקריות:
שינוי .3 בניה קיימת. בנין צדדי לפי שינוי בקו .2 שינוי. ללא

סטנדרטי. למחסן בניגוד מחסן בהעמדת

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו  את הרואה  אחר תכנוני פרט  בכל או  בבנין
רשאי  100 לחוק, סעיף פי הזכאי לכך על התכנית, וכן כל ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים, להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .08-6263791 טל'
באר שבע, ,2 בגין מנחם שבע, רח' באר לתכנון ולבניה המקומית

. 08-6463807 טל'

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

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

שבע באר מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
40/203/03/5 מס'

רמות -  18 בשכונת סגל צבי רחוב התכנית:  שם
B148–ו A148 מגרשים

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 ,40/203/03/5 מס' מפורטת תכנית מופקדת שבע באר

5/במ/1/6. 5/במ/7/6, לתכניות

שכונת שבע,  באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
בתשריט כמסומן התכנית: גבולות ;18 סגל צבי רח' רמות,
במלואן: חלקות ,38158 גוש: וחלקות: גושים רצוף; כחול  בקו

.222 חלקי חלקה: ,191 ,190

במגרש מרביים בניה  היקפי  הגדלת .1 התכנית:  מטרת
קיר עם (חד–משפחתי א' מגורים  לאזור המיועד B148 מס'

שבע, באר  ,18 סגל צבי רח' רמות,  בשכ' ונמצא   משותף)
למטרות  מ"ר, ל–158  עיקריות למטרות מתוכם: מ"ר.  ל–179
היתרי למתן תנאים קביעת .2 שינוי.  ללא מ"ר  21 - שירות

בניה.

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

רשאי  100 לחוק, סעיף פי הזכאי לכך על התכנית, וכן כל ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים, להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .08-6263791 טל'
באר שבע, ,2 בגין מנחם שבע, רח' באר לתכנון ולבניה המקומית

.08-6463807 טל'

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

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

שבע באר מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
29/211/03/5 מס'

,2 הגיבורות רחוב ארבעת התכנית:  שם
B405–ו A405 מגרשים - בקע נחל

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 ,29/211/03/5 מס' מפורטת תכנית מופקדת שבע באר

.13/211/03/5 5/במ/4/63, לתכניות

שכונת שבע,  באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
כמסומן התכנית: גבולות ;2 הגיבורות ארבעת רח' בקע, נחל
חלקות ,38317 גוש: וחלקות: גושים רצוף; כחול בקו בתשריט

.43 חלקי חלקה: ,25 ,24 במלואן:

במגרש מרביים בניה  היקפי  הגדלת .1 התכנית:  מטרת
קיר עם (חד–משפחתי א' מגורים  לאזור המיועד B405 מס'
עיקריות:  למטרות מתוכם: מ"ר. ל–193  מ"ר מ–151  משותף)
מ"ר.  ל–23  מ"ר מ–21 שירות: למטרות מ"ר. ל–170 מ"ר  מ–130
בנין למצללה קביעת קו .3 בניה. היתרי למתן תנאים קביעת .2

.B504 בגבול קדמי של מגרש

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

רשאי  100 לחוק, סעיף פי הזכאי לכך על התכנית, וכן כל ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים, להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .08-6263791 טל'
באר שבע, ,2 בגין מנחם שבע, רח' באר לתכנון ולבניה המקומית

.08-6463807 טל'

תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
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לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות
עבודתו), התשמ"ט-198. וסדרי סמכויות חוקר

נתיבות מקומי תכנון מרחב

מקומית ברמה מיתאר תכנית הפקדת הודעה בדבר
17/101/02/22 מס'  מפורטת

נתיבות תעשיה אזור הרחבת התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה
מפורטת ברמה מקומית מיתאר תכנית מופקדת נתיבות  ולבניה
22/בת/53, לתכנית וכפיפות  שינוי  ,17/101/02/22  מס'

101/02/22/א. לתכנית ושינוי

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

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

בדרום נתיבות.  ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים 
לו מדרום החדש,  לאזור התעשיה צמוד  נתיבות, העיר  מזרח
צפון  דרום קואורדינטה  Y160000 - מזרח מערב קואורדינטה
מוסדר.  לא  100279 מגוש חלק וחלקות: גושים ;X590950 - 
כמסומן התכנית: גבולות ;4 מחלקה חלק ,100280/3 גוש

רצוף. בקו כחול בתשריט

אזור להרחבת תכנונית  מסגרת יצירת התכנית:  מטרת
בייעודי  על ידי שינויים נוספים, כ–90 דונם תעשיה בהיקף של

ומגבלות בניה. הנחיות זכויות, קרקע, קביעת

לרבות קרקע, ייעודי שינוי .1 התכנית: הוראות עיקרי
למסחר, ומלאכה, קלה לתעשיה לתעשיה, חקלאית קרקע שינוי
באזור מגרשים בחלוקת שינוי .2 ולדרכים. פתוח ציבורי לשטח
קרקע, ייעוד בכל מותרים שימושים קביעת .3 הקיים. התעשיה

חניה,  ושטחי דרכים 4. התוויית ופיתוח. בינוי הוראות וקביעת
קביעת .6 סביבתיים. בנושאים הוראות קביעת .5 דרכים. וביטול
להוצאת תנאים  קביעת  .7 בנין. קווי  וקביעת בינוי הוראות 

היתרי בניה.

נגב שדות אזורית מועצה בתכנית: גובלים תכנון מרחבי
שמעונים. מקומי תכנון מרחב -

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו  את הרואה  אחר תכנוני פרט  בכל או  בבנין
רשאי  100 לחוק, סעיף פי הזכאי לכך על התכנית, וכן כל ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים, להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .08-6263791 טל'
נתיבות ,4 ירושלים רח' נתיבות, ולבניה לתכנון המקומית

. 08-9938735 טל' ,80200

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

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

מרחב תכנון מקומי ערד

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
20/107/03/24 מס'

(33/1 (מגרש בנין בקו שינוי התכנית:  שם
ערד - נעורים שכונת

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

.19/107/03/24 שינוי לתכנית ,20/107/03/24

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

נעורים, ערד. שכונת ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
רצוף; כחול בקו בתשריט כמסומן התכנית: גבולות ;A33 מגרש

 33/1 מגרש ;331 במלואה: חלקה ,38224 גוש: וחלקות:  גושים 
10/107/03/24/א. לתכנית בהתאם

למטרות שטח שינוי הבניה: זכויות שינוי התכנית: מטרת
ל–38%, מ–36% הקרקע בקומת א' מגורים באזור  עיקריות

ל–56.6%. מ–48% קומות סך הכל ל–2

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
בתאריך ,76 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5582, 26/10/2006 ובילקוט

.25/09/2006

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,84100 שבע באר ,4 התקוה רח'  הדרום, מחוז  ולבניה 
לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,08-6263791 טל'
לעיין רשאי מעוניין וכל ,08-9951712 טל' ערד, ערד, ולבניה

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

גת קרית מקומי תכנון מרחב

138/03/9 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
אינטל - תעשיה אזור הרחבת התכנית: שם

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

9/בת/11. שינוי לתכנית ,138/03/9

אזור גת. קרית ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
חלקי ,37 ,28  24 חלקות: ,1839 גוש: וחלקות: גושים תעשיה;
חלקי ,1840 גוש: .501 ,1 מגרשים: ,70 ,66 ,36-34 ,25 חלקות:
,103 ,63 ,62 ,1 מגרשים: ,33 ,29-24 ,21 ,16-14 ,12-2 חלקות
.1 מגרש: ,29 ,23 ,7-1 חלקות: חלקי ,1841 גוש: .505 ,501 ,212 
,25 ,21 ,14 ,13 ,9-7 חלקות: חלקי ,12-10 חלקות: ,1861 גוש:
חלקות: חלקי ,1862 גוש: ;801 ,800 ,521 ,501 ,45 ,1 מגרשים: ,29 
,17 ,5 חלקי חלקות ,3027 גוש: .800 ,521 ,110 ,45 מגרשים: ,3 ,2

רצוף. כחול בתשריט בקו כמסומן 505 ,212 מגרשים: ,18

מגרשים להסדרת תכנונית מסגרת יצירת התכנית: מטרת
ואיחוד קרקע בייעודי שינוי  ידי על  קיים, תעשיה באזור
הגבול א.  להלן: כמפורט בעלים בהסכמת מגרשים וחלוקת 

למסומן  בהתאם מס' 801 יתוקן מגרש 800 לבין מס' מגרש בין
המיועד  801 משטח מס' חלק מחלקה ייעוד ב. שינוי בתשריט.
כמסומן ציבור לבניני המיועד לשטח הנדסיים למיתקנים
חלק מחלקה מספר ג. שינוי ייעוד 801א. מספר כמגרש בתשריט

לשטח המיועד לדרך  הנדסיים 801 משטח המיועד למיתקנים
במגרש הכלול השטח ד. 801ב. מס' כמגרש בתשריט כמסומן
ישונה 1ב מס'  כמגרש בתשריט למסומן ובהתאם  1 מספר
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הגבול ה. ציבור. לשטח המיועד לבניני לתעשיה המיועד משטח
יתוקן  ו–63  62 מספר  מגרשים עם  1 מספר מגרש של הדרומי

בתשריט. למסומן בהתאם

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4014 עמ' התשס"ה, ,5432 הפרסומים  ובילקוט  08/07/2005

.31/08/2005 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,8410 שבע באר ,4 התקוה רח'  הדרום, מחוז  ולבניה 
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,08-6263791 טל'
בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,08-6874719 טל גת, קרית גת, קרית

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

רהט מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
4/263/03/17  מס'

רהט ד', מגרש - 7 שכונה התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 

.263/03/17 ,1/263/03/17 לתכניות שינוי ,4/263/03/17

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

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

גושים ,7 רהט, שכונה ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
מס'  מחלקה חלק הוא  (השטח  (בהסדר)  100226 גוש וחלקות:
,9 מס'  בספר  רשום השטח בני שמעון,  48 מס'  שומה בגוש  1 
בקו בתשריט כמסומן התכנית: גבולות ;(35 מס' דף שבע, באר

.263/03/17 לתכנית בהתאם מגרש: ד' רצוף. כחול

שינוי א. ידי: על מסחרי אזור  יצירת התכנית: מטרת
רגל להולכי מסחרי, לשביל לאזור ציבור לבניני  משטח ייעוד
בעלים. ג. קביעת בהסכמת מגרשים וחלוקת ולדרך. ב. איחוד
 150 הכל  סך מ"ר, ל–90  1 שטחי הבניה המרביים במגרש מס'
עיקריים.  שטחים המהווים 60 מ''ר מתוכם המגרש, שטח  מ''ר
ל–125% סך  900 מס' במגרש המרביים הבניה שטחי קביעת ד.
שטחים  מתוכם 105% המהווים המגרש שטח 2.530 דונם הכל
הבנין ו. קביעת קווי והשימושים. ה. קביעת התכליות עיקריים.
ציבור ו–1 אזור  לבניני - שטח 900 מס' במגרש הקומות ומספר

בניה. היתרי למתן התנאים קביעת ז. מסחרי.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,760 עמ' התשס"ז, ,5601 הפרסומים  ובילקוט  17/11/2006

.30/11/2006 בתאריך

ולבניה המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,08-6263791 טל' ,84100 שבע באר ,4 התקוה רח' הדרום, מחוז
רהט, רהט, ולבניה  לתכנון המקומית  הועדה במשרדי   וכן
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,08-9914874 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

אבו בסמה מקומי מרחב תכנון

מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
113/03/28  מס'

ו–9 7 שכונות א–סר, קאסר התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,

ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה
שינוי ,113/03/28 מס' מפורטת תכנית מופקדת בסמה אבו

.112/03/28 ,101/02/28 לתכניות

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

קאסר א–סר. קאסר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
אזורית  מועצה בתחום לדימונה מערבית צפונית 5 ק"מ א–סר
קואורדינטה   Y198250 - מזרח מערב קואורדינטה בסמה אבו
בקו בתשריט כמסומן התכנית: גבולות ;X654250 - צפון דרום
חלקה: 1. חלקי 100165 מוסדר, גוש: וחלקות: גושים רצוף; כחול

חלקה: 1. חלקי 100166 מוסדר, גוש:

שכונות להקמת תכנונית מסגרת יצירת התכנית: מטרת
ובהיקף  כ–386 דונם, של שטח על א–סר בקאסר ו–9 7 מגורים
הקרקע,  בייעודי  שינויים ידי  על למגורים, מגרשים   189 של
הנחיות, קביעת הבעלים, בהסכמת מגרשים וחלוקת איחוד

בניה. ומגבלות זכויות

דרך והצרת תוואי שינוי א. התכנית: הוראות  עיקרי
הייעוד ושינוי דרך,  ביטול  ידי על ,101/02/28 בתכנית   5 מס'
למשקי חקלאי, לשטח פתוח, ציבורי לשטח א', מגורים לאזור
 101/02/28 בתכנית   10 מס' דרך תוואי שינוי  ב.  ולשביל.  עזר
לשטח א', מגורים לאזור הייעוד ושינוי דרך, ביטול ידי על

 16 מס' דרך תוואי שינוי ג.  פתוח. ציבורי  ולשטח לתעסוקה
דרך ביטול  ידי על  ,112/03/28 ובתכנית   101/02/28 בתכנית
ציבורי לשטח חזית מסחרית עם א' לאזור מגורים הייעוד ושינוי

 101/02/28 בתכנית א' מגורים ייעוד שינוי ד. ולנחל. פתוח
ייעוד שטח שינוי ה. ולנחל. מוצעת לדרך פתוח, לשטח ציבורי
למשקי א', מגורים לאזור ,101/02/28 בתכנית פתוח ציבורי
לבניני שטח ייעוד שינוי ו. ולשביל. הנדסי למיתקן לשטח עזר,
ציבורי לשטח  א', מגורים לאזור  ,101/02/28 בתכנית ציבור
בתכנית זעירה למלאכה אזור  ייעוד שינוי  ז. ולדרך. פתוח
פתוח, ציבורי עזר, לשטח א', למשקי מגורים לאזור ,101/02/28
הנדסיים למיתקנים ח. שינוי ייעוד שטח ולשביל. מוצעת לדרך
מוצעת לדרך עזר, למשקי א', מגורים לאזור ,112/03/28 בתכנית
המרבי הדיור יחידות  מספר קביעת ט. פתוח. ציבורי  ולשטח

יח"ד).   540 הכל  (בסך יח"ד ל–3  א' מגורים  באזור  במגרש 
ובאזור א' מגורים באזור המרביים הבניה שטחי קביעת י.
שונות. בקבוצות גודל במגרשים מסחרית, עם חזית א' מגורים
ציבור, לבניני בשטח  המרביים הבניה שטחי  קביעת יא.
התכליות קביעת ובשטח למיתקן הנדסי. יב. לתעסוקה בשטח
התנאים קביעת אדריכלי. יג. ועיצוב הנחיות בינוי והשימושים,
קווי קביעת בניה והנחיות כלליות לתשתית. יד. היתרי למתן

הביצוע. במגרשים ושלבי הבנין

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

רשאי  100 לחוק, סעיף פי הזכאי לכך על התכנית, וכן כל ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים, להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .08-6263791 טל'
,21 שזר זלמן שד' בסמה, אבו ולבניה לתכנון  המקומית

. 08-6655543 טל' ,8410 שבע באר

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

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

בסמה אבו מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
110/02/28 מס'

דריג'את יישוב התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

.110/02/28 מס'

יישוב דרג'יאת.  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
גושים בסמה; אבו אזורית מועצה דריג'את, חדש בדואי
.1 ח"ח ,100020/1 גוש .5 ,4 ,2 ,1 ח"ח ,100019/1 גוש וחלקות:
חלקי .1 ח"ח ,400145 גוש .1 בשלמותה חלקה ,100020/2 גוש

ארעי  גוש ידוע). לא רישום ישן: (הסדר  100007 ארעי גוש
ידוע).  לא רישום ישן: (הסדר  1 ח"ח ארעית, חלקה ,100019 
 גושארעי100018,חלקהארעית,ח"ח1 (הסדרישן:רישוםלאידוע); 

כחול. בקו בתשריט כמסומן התכנית: גבולות

להסדרה מפורטת תכנונית מסגרת יצירת התכנית: מטרת
בייעודי ידי שינויים היישוב הבדואי דריג'את, על של ופיתוח
וקביעת בעלים, בהסכמת מגרשים וחלוקת איחוד הקרקע,
פירוט א. להלן: כמפורט בניה  ומגבלות  זכויות הנחיות,
למגורים המיתאר:  תכנית  של  הקרקע  בייעודי  השימושים 
ציבור, לבניני לשטח ותיירות, למלונאות למסחר, שונים, מסוגים
ליער, לחקלאות, הנדסיים, למיתקנים פתוח, ציבורי לשטח
ציבורית, ולחניה רכב, וכלי רגל להולכי גישה לדרכי לדרכים,
הטופוגרפיים, לתנאים והתאמה  הפרוגרמה  עדכון פי על
חלוקת ב.  אב. לבתי האוכלוסיה והתחלקות הקיים הבינוי 
בניה ולמגרשים, וקביעת שטחי התכנית למתחמי תכנון שטח
קביעת ג. הבנין. וקווי השטח תכסית מרבי, קומות מספר מרביים,
לבינוי למגרשים,  התכנון מתחמי לחלוקת מנחים עקרונות 
איכות לשמירת והנוף, השטח לפיתוח  ארכיטקטוני ולעיצוב
ההנדסית. והתשתית החניה הדרכים,  למערכות  הסביבה,

בניה. היתרי למתן התנאים קביעת ד.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4880 עמ' התשס"ו, ,5573 הפרסומים  ובילקוט  25/08/2006

.04/09/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' ,84100 שבע באר ,4 התקוה רח'  הדרום, מחוז  ולבניה 
אבו ולבניה הועדה המקומית לתכנון במשרדי וכן ,08-6263791
וכל ,08-6655543 טל' ,8410 שבע באר ,21 שזר שד' זלמן בסמה,
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

אבו בסמה מקומי מרחב תכנון

306/03/28 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה

א', שלב - הדאג' תעשיה באר התכנית: אזור  שם
בסמה אבו

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

.103/02/28 פירוט לתכנית ,306/03/28

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

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

חדש בדואי יישוב ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
/173400 מרכזי נ"צ בסמה;  אבו  אזורית מועצה  הדאג',   ביר
התכנית: גבולות ;3 ח"ח ,100325/1 גוש וחלקות: גושים ;547800

רצוף. כחול בקו בתשריט כמסומן

שלב להקמת  תכנונית מסגרת  יצירת  התכנית: מטרת 
הדאג', ביר חדש בדואי קבע ליישוב תעסוקה אזור של  א'
מגרשים וחלוקת איחוד  הקרקע, בייעודי שינויים  ידי על
בניה ומגבלות זכויות הנחיות, וקביעת בעלים בהסכמת
של תכנית בייעודי הקרקע השימושים א. פירוט כמפורט להלן:
ציבורית, חניה דלק,  תחנת קלה, ותעשיה למלאכה  המיתאר:
המקומית, הרשות של לוגיסטיים למיתקנים ציבורי מגרש
ודרכים. פתוח ציבורי שטח יבשה, פסולת לסילוק מעבר תחנת
שימושים ותכליות וקביעת למגרשים, התכנית חלוקת שטח ב.
שטח תכסית מרבי, קומות מספר מרביים, בניה שטחי מפורטים,
הבנינים, לעיצוב מנחים עקרונות קביעת ג. הבנין. וקווי מרבית
דרכים, ולמערכות הסביבה איכות לשמירת השטח, לפיתוח

בניה. למתן היתרי התנאים קביעת ד. ותשתית הנדסית. חניה

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,873 עמ' התשס"ז, ,5604 הפרסומים  ובילקוט  17/11/2006

.12/12/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' ,84100 שבע באר ,4 התקוה רח'  הדרום, מחוז  ולבניה 
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,08-6263791 
,08-6655543 טל' ,8410 שבע באר ,21 שזר בסמה, שד' זלמן אבו
שהמשרדים ובשעות בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין וכל

לקהל. פתוחים האמורים

שמעונים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
10/248/02/7 מס'

הרחבה - כסייפה ,46 שכונה התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

.348/03/7 ,2/248/02/7 לתכניות שינוי ,10/248/02/7 מס'

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

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

;46 כסייפה. שכונה ומקומם:  השטחים הכלולים בתכנית
,11 ,10 חלקות חלקי  ,12 ארעי גוש  מלחתה, וחלקות: גושים 
ספר 521, - 11 חלקה ,184 דף ספר 521, - 10 רישום ישן: חלקה

כחול. בקו התכנית: כמסומן בתשריט גבולות ;185 דף

הכוללת  בכסייפה  46 שכונה הרחבת התכנית:  מטרת
עירוני  בינוי מאזור ייעוד שינוי א. להלן: כמפורט יח"ד  108
א' מגורים לאזור פתוח ציבורי ושטח (14/4 תמ"מ פי  (על
,1101 מס' (מגרשים פתוח ציבורי לשטח ,(527-501 (מגרשים
באזור המרביים הבניה זכויות קביעת ב. ולדרכים. (1102
עיקריים.  שטחים המהווים  100% מתוכם  ל–135%  א'  מגורים
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אדריכלי. ועיצוב בינוי הנחיות והשימושים, התכליות קביעת ג

בניה. היתרי למתן ותנאים לתשתיות כלליות הנחיות קביעת ד.
התכנית. שלבי ביצוע קביעת ה.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,954 עמ' התשס"ז, ,5607 הפרסומים  ובילקוט  08/12/2006

.24/12/2006 בתאריך

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

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

שמעונים מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
5/231/03/7 מס'

מגורים ציבור, שטחי הסדרת התכנית:  שם
חיל ברור קיבוץ - ומערכת דרכים

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
/03 /7 ,5 /231 /03 /7 מספר: מפורטת תכנית מופקדת שמעונים

4 /231

ברור קיבוץ יישוב ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
נמצא חיל ברור קיבוץ הנגב. שער אזורית מועצה בתחום חיל.
אורך לציר ממערב ,232 לכביש וממזרח ,352 לכביש  מדרום
גבולות ;166000 - צפון ,607000 - מזרח מרכזי: נ"צ ;40 מס'
וחלקות: גושים רצוף;  כחול בקו  בתשריט כמסומן   התכנית:
חלקי ,3100 גוש: .4-2 חלקות: חלקי ,5 במלואה חלקה ,3099 גוש:

.38 ,34 ,18 ,12 חלקות:

בהסכמת מגרשים  וחלוקת  איחוד  .1 התכנית: מטרת
האדריכלי. ולעיצוב לבניה הנחיות קביעת .2  הבעלים.
לבניני לשטח  חקלאי ושטח  ממגורים קרקע  ייעוד שינוי  .3
לשטח ציבורי פתוח, וחניות, שבילים ציבור, לדרכים מוצעות,
אזרחי, למרכז ונופש, מלונאות תיירות, לאזור ספורט, לשטח
הנדסיים. ולמיתקנים לבריאות,  ציבור ומוסדות  מבנים  לאזור
ייעודי הקרקע. בכל והשימושים המותרות, קביעת התכליות .4
המגורים בניית פי על למגרשים  המגורים  אזור חלוקת .5
הפנוי, בשטח נוספים מגרשים ויצירת בפועל,  הקיימת
השבילים הדרכים, מערכת הסדרת 246 מגרשים/יח"ד. 6. הכל סך
מגבלות זכויות,  קביעת  .7 החדשה. לחלוקה בהתאם והחניה
ופיתוח השטחים לבינוי ותנאים הוראות קביעת והנחיות בניה,
בניה. תנאים להיתרי וקביעת התוכנית, והנוף בשטח הפתוחים
הכל מגורים מוצע סך באזור א. עיקריים: פירוט שטחי בניה .8 
אזרחי,  למרכז בשטח ב. יח"ד. ל–246  שמחולק מ"ר 44,280
הכל  סך מוצע למבני ציבור, בשטח ג. 8,872 מ"ר. סה"כ  מוצע
ציבור  ומוסדות מבנים  מיוחד, מגורים באזור  ד. מ"ר.  4,616
ונופש,  מלונאות תיירות, באזור ה. 3,300 מ"ר. מוצע לבריאות,
הכל  סך מוצע ספורט, באזור ו. מ"ר.  6,237 הכל סך   מוצע 

מ"ר. 5,218

ובשעות בימים בתכנית, לעיין רשאי מעונין  כל
בקרקע, מעונין 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 ימים  60 תוך התנגדות להגיש
המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה  לתכנון 
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .08-6263791 טל'

.08-6899696 טל' שמעונים, ולבניה לתכנון המקומית

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

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

שמעונים מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
7/331/03/7 מס'

מסחר שירותי עם משולבת טיילת התכנית:  שם
שלום לשגב בכניסה ותיירות

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה
,7/331/03/7 מס' מפורטת תכנית מופקדת שמעונים ולבניה

 331/03/7 330/03/7 (תרש"צ 4/27/2), 7/במ/194, לתכניות שינוי
.(4/27/1 (תרש"צ

כל הסכמת ללא חלוקה  ו/או  איחוד  וחלוקה:  איחוד
התכנית. תחום בכל הבעלים

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

כביש על שגב שלום. ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
קואורדינטה ל–ב'; א' שכונות בין ליישוב הראשי הכניסה
;X184700 - צפון דרום קואורדינטה  ,Y568000 - מזרח  מערב
גושים רצוף;  כחול בקו בתשריט  כמסומן  התכנית: גבולות 
,139-137 במלואן: 10-2, חלקות 100427 מוסדר, גוש: וחלקות:
,127 ,124 ,122 במלואן: 13-2, חלקות 100428 מוסדר, גוש: .151
,155-153 ,148 במלואן: 10-2, חלקות 100429 מוסדר, גוש: .132
,12-2 במלואן:  חלקות מוסדר,  100430 גוש: .156 חלקה: חלקי

חלקי  39772 מוסדר, גוש: .120 ,103 חלקות: חלקי ,112 ,104 ,102
.9 חלקה:

טיילת לפיתוח תכנונית מסגרת יצירת התכנית: מטרת
לחזית זכויות  הקניית ותיירות. מסחר שירותי עם משולבת 
שלום. לשגב בכניסה קיימים מגורים למגרשי מסחרית אחורית

לתכנון משטח  ייעוד שינוי  .1 התכנית: הוראות עיקרי
ושצ"פ. ספורט שטח מיוחדות, הנחיות עם לטיילת  בעתיד
לכיוון א'  מגורים למגרשי אחורית מסחרית חזית הוספת  .2
של  תוספת המהווים יח"ד ל–126  יח"ד תוספת  .3  הטיילת.
איחוד .5 דרכים. רוחבי  הסדרת  .4 המאושר.  על  יח"ד  84
קביעת תנאים לעיצוב .6 בעלים. מגרשים ללא הסכמת וחלוקת
סביבתיים. תנאים קביעת .7 קומות. מספר בנין, קווי אדריכלי,
היתרי למתן תנאים קביעת .9 להריסת מבנים. קביעת תנאים .8

בניה.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו  את הרואה אחר תכנוני  פרט בכל או  בבנין 
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רשאי  100 לחוק, סעיף פי על לכך כל הזכאי וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים, להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .08-6263791 טל'

.08-6899696 טל' שמעונים, ולבניה לתכנון המקומית

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

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

שמעונים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
2/286/02/7  מס'

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

.286/02/7 שינוי לתכנית ,2/286/02/7 מס'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

מועצה כרמים.  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
.1 ח"ח ,100218/1 גוש וחלקות: גושים שמעון; בני  אזורית
בקו בתשריט כמסומן התכנית: גבולות ;6 ,2 ח"ח ,100011 גוש

רצוף. כחול

בהסכמת מגרשים  וחלוקת  איחוד  .1 התכנית: מטרת
יח"ד מספר .3 בניה. היתרי למתן תנאים קביעת .2 בעלים.
משק מבני של אזור וחלוקה מחדש איחוד .4 ומתוכננות. קיימות
משצ"פ חקלאי, א. שינוי ייעוד משטח ייעוד: שינויי .5 ותעשיה.
מגורים, משטח שינוי ייעוד ב. לשטח מגורים. קיימות ומדרכים
תיירות לאזור ומשצ"פ ספורט, משטח ציבור, למבני משטח
מדרך קיימת משק, למבני מאזור מחלק ייעוד שינוי ונופש. ג.
חקלאי, משטח ייעוד תדלוק. ד. שינוי לתחנת לשטח ומשצ"פ
ה. שינוי לדרכים. ציבור למבני ומשטח מגורים משצ"פ, מאזור
ייעוד שינוי ו. חקלאי. הנדסיים לשטח למיתקנים משטח ייעוד
לאזור קיימת מדרך שינוי ייעוד ציבור. ז. למבני לשטח משצ"פ
ייעוד שינוי ט. לשפ"פ. קיימת  מדרך ייעוד  שינוי ח. מגורים.
חקלאי משטח ייעוד שינוי י. משק.  מבני לאזור קיימת מדרך

השונים. בשטחים זכויות בניה יא. קביעת משק. מבני לאזור

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2413 עמ' התשס"ו, ,5511 הפרסומים  ובילקוט  10/03/2006

.27/03/2006 בתאריך

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

שקמים מקומי תכנון מרחב

מפורטת מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
297/02/6  מס'

חרוב - קהילתי כפרי יישוב התכנית: שם
התכנון  לחוק 89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה

כפופה ,297/02/6 מס' מפורטת מיתאר תכנית מופקדת שקמים
.41/14/4 לתמ"מ

בעלים. מגרשים בהסכמת וחלוקה: חלוקת איחוד

קהילתי כפרי יישוב ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
שקף ליישוב  מצפון לכיש,  האזורית המועצה  בתחום חרוב 
נ"צ מרכזי הישנה; הפטרולים דרך על אמציה, וממזרח ליישוב
כחול בקו התכנית: כמסומן בתשריט גבולות ;604250 ,193550
,3122 גוש: .6 ,2 חלקות: חלקי ,3121 וחלקות: גוש: רצוף; גושים

.31 ,29 ,13 ,9 ,7-4 חלקות: חלקי ,18 במלואה: חלקה

חרוב - חדש קהילתי כפרי יישוב הקמת א. התכנית: מטרת
מאזור  הקרקע של ייעודה שינוי ב. כ–224 יח''ד. של בהיקף -
ציבור, למבני שטח א', מגורים אזור האלה: לייעודים חקלאי
ונופש, תיירות ציבור, מוסדות מבנים, לתעסוקה, משולב אזור
ודרכים פתוח לשימור שטח פתוח, שטח ציבורי מסחרי, שטח
בעלים, בהסכמת למגרשים התכנית שטח חלוקת ג. לסוגיהן.
הוראות, קביעת ד. ורישום. חלוקה בדבר הוראות וקביעת
הבניה גובה הבנין, קווי השימושים, התכליות, בדבר לרבות
אדריכלי, עיצוב הבניה, הנחיות הבניה, אחוזי הקומות, ומספר
ואיכות הנוף לשמירת הוראות תשתיות, לפיתוח הוראות
בייעודי הקרקע היתרי בניה תנאים להוצאת הסביבה וקביעת
קביעת ו.  בניה. היתר  למתן תנאים קביעת ה.  לעיל. כמפורט 

ופיתוח. ביצוע שלבי

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

רשאי  100 לחוק, סעיף פי הזכאי לכך על התכנית, וכן כל ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים, להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .08-6263791 טל'

.08-8500705 טל' שקמים, ולבניה לתכנון המקומית

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

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

שקמים מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
7/112/03/6  מס'

עוזה מושב הרחבת התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה
בסיס על  ,7/112/03/6 מס' מפורטת תכנית מופקדת  שקמים

.8/112/03/6

בתחום עוזה  מושב ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
בקו בתשריט כמסומן התכנית:  גבולות שפיר;  אזורית מועצה

חלקה:  חלקי מוסדר,  3024 גוש: וחלקות: גושים רצוף; כחול
.62 חלקה: חלקי  ,1 במלואה:  חלקה מוסדר,  3025 גוש: .41 
.58 ,55 ,50 ,48 חלקות: חלקי במלואה: 45, חלקה 1571 מוסדר,  גוש:
חלקי  3088 מוסדר, גוש: .61 1572 מוסדר, חלקי חלקות: 54, גוש:

חלקה: 18. חלקי 3087 מוסדר, גוש: .17 חלקה:
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הוספת ידי על עוזה מושב  הרחבת  התכנית:  מטרת
מגרשים  וחלוקת איחוד א. כדלקמן:  קהילתיות, יח"ד  103
לאזור חקלאי  משטח ייעוד  שינוי  ב.  הבעלים.  בהסכמת 
(מגרשים ציבור לבניני 303-201),שטח מס' (מגרשים א' מגורים
באזור המרביים הבניה שטחי קביעת ג. ודרכים. (707-701 מס'
שטחים  המהווים מ"ר  220 מתוכם  מ"ר ל–300  א' מגורים
ציבור לבניני לשטח המרביים הבניה שטחי קביעת ד. עיקריים.

עיקריים.  שטחים ל–35% מתוכם 30% המהווים (51 מס' (מגרש
הפתוח הציבורי לשטח המרביים  הבניה  שטחי קביעת  ה.
החשמל.  חברת דרישת לפי השנאים חדר בעבור מ"ר ל–100 
בניה. היתרי למתן הנחיות והשימושים, התכליות קביעת ו.
ביצוע שלבי קביעת ח. לתשתיות. כלליות הנחיות קביעת ז.

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 בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .08-6263791 טל'

.08-8500705 טל' שקמים, ולבניה לתכנון המקומית

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

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

שקמים מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
5/172/03/6  מס'

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

.3/172/03/6 ,254/03/6 לתכניות שינוי ,5/172/03/6

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

אחוזם; מושב אחזם. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בתשריט כמסומן התכנית: גבולות ;607000 ;178250 נ"צ
.2 חלקה: חלקי  ,2999 גוש: וחלקות: גושים רצוף; כחול  בקו
.34 ,3 במלואן: חלקות ,3110 גוש: .3 חלקה: חלקי  ,3007  גוש:
,3139 גוש: .83-1 במלואן: חלקות ,3136 גוש: .2 חלקה: חלקי

.45-1 במלואן: חלקות

חקלאי מאזור קרקע  ייעוד שינוי א. התכנית:  מטרת
מבני לשטח  א', מגורים לאזור חקלאי, ביישוב מגורים לאזור 
לאזור מלאכה פרטי פתוח, לשטח ציבורי פתוח, ציבור, לשטח
ולדרכים, ברזל מסילת לשטח ספורט, לאזור זעירה, ותעשיה
הבעלים. הסכמת ללא וחלוקה איחוד תכנית ב. משולבת.  ודרך
88 נחלות, 105 יחידות מגורים  יצירת בדבר הוראות קביעת ג.
דונם   20,023 ציבור,  לבניני לשטח דונם  3,676 של תוספת  א', 
קביעת ה. אדריכלי. ועיצוב בינוי הנחיות קביעת ד. לתעסוקה.
הוראות קביעת ו. הסביבה. ואיכות תשתיות בדבר הוראות
היתרי למתן כתנאי להריסה המסומנים מבנים הריסת בדבר

היתר בניה. למתן תנאים קביעת בניה. ז.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3836 עמ' התשס"ו, ,5542 הפרסומים  ובילקוט  01/06/2006

.19/06/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,84100 שבע באר ,4 התקוה רח'  הדרום, מחוז  ולבניה 
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,08-6263791 טל'
בימים בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,08-8500705 טל' שקמים,

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

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

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

ישראל בע"מ   סופר באולינג
(51-256515-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
אצל עו"ד חגי כהן, ברח' ,11.00 בשעה ,11.7.2007 תתכנס ביום
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם תקוה, פתח 13ב, עוזר חיים
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק אייזק,                                                מרדכי

בע"מ קמפ א.א
(51-091811-3 (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
דוד עו"ד במשרד ,15.00 בשעה ,7.7.2007 ביום תתכנס הנ"ל
הגשת דוח לשם תל אביב, ,2 קומה ,57 רוטשילד שד' מלניק,
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק קמפ,                                                אליעזר

בע"מ 311 בגוש 6020 חלקה חברת
(51-034631-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח החברות
במשרדי ,10.00 בשעה ,15.7.2007 ביום תתכנס  הנ"ל  החברה 
דוח גן, לשם הגשת רמת ,7 ז'בוטינסקי רח' וולנרמן, בלה עו"ד
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרקת, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

וולנרמן, עו"ד, מפרקת       בלה    
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בע"מ (1986) כפטל
(51-115408-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לוי, משה  המפרק אצל  ,10.00 בשעה ,10.7.2007 ביום תתכנס 
המפרק, סופי של הגשת דוח סבא, לשם כפר ,13 קנה נחל רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק משה לוי,                                           

בירושלים בע"מ הבוכארים שכונת חברה לפיתוח
(51-358505-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,10.7.2007 ביום תתכנס  הנ"ל
הגשת לשם ירושלים, ,12 תלמודי אברהם רח' בכור, ברוך
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק ברוך בכור,

בע"מ לייף הפי
(51-290472-3 (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
אצל המפרקת נועה ,10.00 בשעה ,10.7.2007 ביום תתכנס הנ"ל
של המפרקת, סופי דוח הגשת חולון, לשם ,5 מקלף רח' עופרי,
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרקת עופרי, נועה                           

בע"מ י. אהרון עיצובית
(51-225125-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
ירימי, אהרון המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,10.7.2007 תתכנס ביום
המפרק, של דוח סופי לשם הגשת אתא, קרית ,5 סוקולוב רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק אהרון ירימי,

בע"מ החזקות ש.ח.א.
(51-128534-8 (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
אברהמס, יעקב עו"ד אצל ,10.00 בשעה ,10.7.2007 תתכנס ביום
המפרק, סופי של דוח הגשת  ירושלים, לשם ,97/823 יפו רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק גרושקה,                                                רון

בע"מ מערכות סינופסיס
(51-206415-5 (ח"פ

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח החברות
במשרדי ,12.00 בשעה ,10.7.2007 ביום תתכנס  הנ"ל  החברה 
,16 בית אירופה ישראל, קומה ,2 ויצמן רח' לנדא-שדה, עו"ד
כיצד המראה המפרקים, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

רביד הכט          רפי יעקב נחום         דיאמנט       גל צבי

ם י ק ר פ מ

בע"מ בדארנה ס.מ.
(51-284394-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
הרשום במשרדה ,09.00 בשעה ,11.7.2007 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם עראבה, בכפר החברה, של
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק בדארנה,                                          סמיר

בע"מ אקולוגיה טרינום
(51-333073-8 (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
סאמט חיים  אצל  ,10.00 בשעה ,12.7.2007 ביום תתכנס הנ"ל
אביב, תל ,23 בגין מנחם דין, דרך עורכי הרינג ושות',  שטיינמץ,
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דו"ח הגשת לשם
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק רו"ח, רונן בראל,
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בע"מ הנדסה אבידור אמי-גק
(51-194672-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
של הרשום במשרדה ,09.00 בשעה ,12.7.2007 ביום תתכנס הנ"ל
דוח הגשת לשם ,31037 נשר חנן תל התעשיה באזור החברה,
נעשה ומה המפרקים, המראה כיצד התנהל הפירוק של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

אבידור                       גד יגאל        אמנון

ם י ק ר פ מ         

בע"מ שווק אופנה מ.ש.א
(51-301560-2 (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 ,09.00 בשעה ,12.7.2007 ביום תתכנס הנ"ל
סופי דוח הגשת לשם  אביב, תל ,26 נחמני רח' החברה, של
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

משה כהן, מפרק

נכסים בע"מ ישראל ששון ועדי
(51-307770-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
של הרשום במשרדה ,09.00 בשעה ,12.7.2007 ביום תתכנס הנ"ל
של המפרק, סופי דוח הגשת יבנה, לשם ,4 סיתוונית רח' החברה,
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

ששון, מפרק ישראל

ברוך אליהו ד"ר
(51-338174-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
הרשום במשרדה ,09.00 בשעה ,12.7.2007 ביום תתכנס הנ"ל
סופי דוח לשם הגשת אביב, תל ,51 המלך החברה, רח' דוד של
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

ברוך, מפרק אליהו

אסטרטגיים בע"מ מקרו פתרונות
(51-384464-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
הרשום במשרדה ,09.00 בשעה ,12.7.2007 ביום תתכנס הנ"ל
דוח הגשת  לשם אביב, תל  ,52 בגין מנחם דרך החברה, של
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

אבירם רויטל, מפרק

בע"מ מוקד צינקוגרפיה
(51-052889-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
של הרשום במשרדה ,09.00 בשעה ,12.7.2007 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, סופי של הגשת דוח אביב, לשם תל ,12 פרץ רח' החברה,
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

דניאל, מפרק צדוק

חיים ס.ג. שווק ישיר בע"מ
(51-207887-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
הרשום במשרדה ,09.00 בשעה ,12.7.2007 ביום תתכנס הנ"ל
דוח סופי לשם הגשת ,73133 לפיד ,14 הדקל החברה, רח' של
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

גמליאל, מפרק              חיים

בע"מ אינטרנשיונל נמבוס
(51-221073-3 (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
הרשום במשרדה ,09.00 בשעה ,12.7.2007 ביום תתכנס הנ"ל
סופי הגשת דוח דימונה, לשם ,215 החברה, רח' המעפילים של
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

עמר, מפרק פנחס
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בע"מ לרכב ושמע מיגון מערכות שבח
(51-252680-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה על

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
נבון  פרידמן 17.00 אצל בשעה ,15.7.2007 ביום א', הנ"ל תתכנס
סופי דוח לשם הגשת אביב, תל ,3 המלאכה רח' עו"ד, ושות',
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק שיימן,                                                אמיר

בע"מ גזית צור
(51-260413-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה על

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
של הרשום במשרדה ,18.00 בשעה ,15.7.2007 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם רעננה, ,29 החברה, רח' היובל
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק בן רובין, משה

בע"מ מרכז רפואי כלנית
(51-327359-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
הרשום במשרדה ,09.00 בשעה ,15.7.2007 ביום תתכנס הנ"ל
דוח הגשת לשם ,20200 שפרעם אלכניס, דהר רח' החברה, של
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מאלק, מפרק שחאדה

בע"מ מזון שיווק ברקוביץ-מילמן
(51-242779-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
הרשום במשרדה ,09.00 בשעה ,15.7.2007 ביום תתכנס הנ"ל
סופי דוח לשם הגשת גת, קרית ,19 המלך החברה, רח' דוד של
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

ברקוביץ, מפרק איגנט

א.מ. מערכות ניווט וכיוון בע"מ
(51-168560-4 (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 ,09.00 בשעה ,15.7.2007 ביום תתכנס הנ"ל
דוח הגשת לשם ,75324 לציון ראשון ,8 גבריהו רח' החברה, של
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מרים, מפרק אריאל

בע"מ והשקעות תכנון רחמים ארליך
(51-270953-6 (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
,1 הערמון ברח' ,09.00 בשעה ,15.7.2007 ביום תתכנס  הנ"ל
כיצד המראה המפרק, של סופי  דוח  הגשת לשם אביב, תל
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

רימון, מפרק עודה

בע"מ בינלאומי סחר ארזי א.
(51-202733-5 (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
דורון המפרק, אצל ,18.00 בשעה ,15.7.2007 ביום תתכנס הנ"ל
דוח הגשת  לשם אביב, תל  ,14 רובינשטיין ארתור רח' ארזי,
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

ארזי, מפרק דורון

בע"מ אינטרנשיונל אינפורמיישן אוטולוג'יק איי איי אי
(51-096450-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
פורת מ. עו"ד  במשרדי  ,11.00 בשעה ,15.7.2007 ביום תתכנס 
לשם אביב,  תל  ,23 בגין מנחם דרך לוינשטיין, מגדל ושות',
הפירוק התנהל כיצד  המראה המפרק, של סופי  דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק כאהן, עו"ד, משה
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ברקו בע"מ
(51-331081-3 (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
הרשום במשרדה ,09.00 בשעה ,15.7.2007 ביום תתכנס הנ"ל
של סופי הגשת דוח השרון, לשם הוד ,3 אפק רח' החברה, של
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

קצב, מפרק עופר

בע"מ למסחר חברה - אליעזר דהאן
(51-092019-2 (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
,31 הרצל יעקב ברח' ,09.00 בשעה ,15.7.2007 ביום תתכנס הנ"ל
המפרקת, המראה כיצד של סופי דוח הגשת זכרון יעקב, לשם
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

דהן, מפרקת איטה

בע"מ וצבע פחחות שחורי
(51-141972-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
הרשום במשרדה ,09.00 בשעה ,15.7.2007 ביום תתכנס הנ"ל
של חולון, לשם הגשת דוח סופי ,14 כוכבא החברה, רח' בר של
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מיכאל שחורי, מפרק

בע"מ 2000 מסגרות שוקי אלי
(51-289590-5 (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
במשרדי המפרקת, ,11.00 בשעה ,16.7.2007 ביום תתכנס  הנ"ל
המפרקת, של  סופי דוח הגשת לשם רעננה,  ,64 רבוצקי רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

היבלום, עו"ד, מפרקת אריאל

בע"מ מתכת שוקי אלי
(51-191421-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
במשרדי המפרקת, ,14.00 בשעה ,16.7.2007 ביום תתכנס הנ"ל
המפרקת, של  סופי דוח הגשת לשם רעננה,  ,64 רבוצקי רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

היבלום, עו"ד, מפרקת אריאל

בע"מ עסקית יזמות י.ר.ס.
(51-181355-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
עורכי - ושות' זלינגר אצל ,12.00 בשעה ,16.7.2007 תתכנס ביום
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם גן, רמת ,11 בגין מנחם רח' דין,
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

אורן יוסף, מפרק

בע"מ אושר פרחי סטייל
(51-156474-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה על

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
בן–קמון, ארז עו"ד במשרד ,17.00 בשעה ,17.7.2007 תתכנס ביום
של סופי דוח הגשת לשם סבא, כפר ,16 טשרניחובסקי רח'
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק ז'ראר דמרי,

אבוקרט דוד–גד
(51-275417-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה על

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרקת, במשרדי ,17.30 בשעה ,10.7.2007 ביום תתכנס 
המפרקת, של סופי דוח הגשת לשם לציון, ראשון ,9 סימון הרברט
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

עו"ד, מפרקת עידן, רבקה
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א.ב. קרבר בע"מ
(51-117940-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה על

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
פוקס, נאמן אצל הרצוג, ,10.00 בשעה ,17.7.2007 תתכנס ביום
הגשת לשם אביב, תל ,4 רח' ויצמן אסיה, בית דין, ושות', עורכי
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק קרבר, משה

בע"מ (98) אפיק ארט
(51-262244-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה על

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לשם מגדים, במושב ,10.00 בשעה ,20.7.2007 ביום תתכנס הנ"ל
הפירוק התנהל כיצד  המראה המפרק, של סופי  דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק גוזלן, דוד

בע"מ כלכליים פתרונות עוזגד
(51-349057-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה על

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
חברת במשרדי ,12.00 בשעה ,17.7.2007 ביום תתכנס הנ"ל
הגשת לשם אביב, תל ,7 האומנים רח' בע"מ, יועצים קומטקס
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק אורן רשף,

בע"מ 2002 אוסקר תל אביב
(51-332119-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה על

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
המפרק של במשרדו ,14.00 בשעה ,25.7.2007 ביום תתכנס הנ"ל
הגשת לשם יהוד, ,5/3 רח' מנחם בגין ,050644335 ת"ז גרוס, צבי
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק צביקה גרוס,

איתן מסילות משרד להובלה בע"מ
(51-088635-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

אסיפה  תתכנס   29.7.2007 ביום כי  הודעה, בזה נמסרת 
כחלון עו"ד ד' במשרד הנ"ל, החברה של המנין שלא מן כללית

אביב. תל ,14 ושות', רח' ויצמן

של מרצון לפירוק מיוחדת החלטה  קבלת היום: סדר על
לחברה. מפרק ומינוי החברה

מנהל ליפשיץ, אמיר

בע"מ (2000) ניהול טכנולוגיות דירד
(51-304303-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה על

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברה במשרדי ,11.00 בשעה ,31.7.2007 ביום תתכנס הנ"ל
דוח הגשת לשם פיתוח, הרצליה אופק, בית ,8 המנופים רח'
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק שטייגר, דורון

קופה נט בע"מ
(51-381231-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה על

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
פנחס רו"ח המפרק, במשרדי ,15.00 בשעה ,3.7.2007 תתכנס ביום
של המפרק, סופי דוח הגשת אלעד, לשם ,30 פרנקל, רח' שמעיה
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק רו"ח, פרנקל, פנחס

בע"מ 72 בגוש 6106 אחוזת חלקה
(51-016907-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה על

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח

זו, לפי  הודעה פרסום 30 יום לאחר או ,22.7.2007 תתכנס ביום
פרישמן רח' החברה, במשרדי ,12.00 בשעה מביניהם, המאוחר
כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,73
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק אברהם נשרי,
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בע"מ ג'מס אמ-אר
(51-317380-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה על

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
ז'בוטינסקי ברח' ,10.30 בשעה ,31.7.2007 ביום תתכנס הנ"ל
המראה כיצד המפרקת, דוח סופי של הגשת לשם רמת גן, ,3
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

עו"ד, מפרקת דלומי, מיכל

בע"מ אריגים הדפסת הד-אר
(51-064296-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה על

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
הודעה  פרסום לאחר יום  30 או ,16.8.2007 ביום תתכנס הנ"ל
רמת ,3 האוכמנית ברח' ,10.00 בשעה המאוחר מביניהם, לפי זו,
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אפעל,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק לביא, אילן

גזים ירוקים בע"מ
(51-379089-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה על

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
חברה סופרגז, במשרדי ,10.30 בשעה ,1.8.2007 ביום תתכנס 
לשם נתניה, ,36 חרוצים יד  רח' בע"מ, גז להפצת ישראלית 
הפירוק התנהל כיצד  המראה המפרק, של סופי  דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק עו"ד, אלעד, יעקב

בע"מ תובלה והשקעות מלניום
(51-270563-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה על

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
אשכזי פיביך, במשרד ,15.00 בשעה ,8.8.2007 ביום תתכנס הנ"ל
הגשת דוח לשם תל אביב, ,56 רח' המסגר חשבון, ושות', רואי
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

צרפתי        יצחק פינסטר        משה

ם י ק ר פ מ          

סחר בע"מ - וריפק
(51-268584-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה על

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
אשכזי פיביך, במשרד ,15.00 בשעה ,8.8.2007 ביום תתכנס הנ"ל
הגשת דוח לשם תל אביב, ,56 רח' המסגר חשבון, ושות', רואי
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

צרפתי              יצחק פינסטר        משה

ם י ק ר פ מ          

בע"מ הנדסה הלבר דן
(51-209950-8 (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
רח' הלבר, דן המפרק, אצל ,16.00 בשעה ,16.7.2007 תתכנס ביום
המראה המפרק, של דוח סופי הגשת לשם אשדוד, ,74 מצדה
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק הלבר, דן                                           

בע"מ פיננסיים שירותים - ערכים
(51-288248-1 (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 ,30.4.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
פרידמן, רחימי זרי עו"ד ולמנות את מרצון החברה את לפרק
למפרקת אביב, תל ,4 ברקוביץ רח' ,(13 (קומה המוזיאון ממגדל

החברה.

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרקת עו"ד, פרידמן, רחימי זרי

בע"מ (2000) והשקעות חיתום - ערכים
(51-288250-7 (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 ,30.4.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
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פרידמן, רחימי זרי עו"ד ולמנות את מרצון החברה את לפרק
למפרקת אביב, תל ,4 ברקוביץ רח' ,(13 (קומה המוזיאון ממגדל

החברה.

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרקת עו"ד, פרידמן, רחימי זרי

אייבן גרינשטיין בע"מ
(51-123832-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,9.5.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' גרינשטיין, אייבן את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,4/125 רוזנבלום הרצל

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 גרינשטיין, אייבן

בע"מ אביב תל 1973 מטלון 62, למזון חברה
(51-064284-6 (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 ,10.7.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,08276248 בלבן, ת"ז אילנה מרצון ולמנות את החברה לפרק את

החברה. למפרקת אביב, תל ,5 יוסף בן מרח'

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 בלבן, אילנה

בע"מ (93) טופולסקי
(51-179973-6 (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 ,17.4.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של

אביטן, ת"ז שלומי עו"ד את ולמנות מרצון החברה לפרק את
החברה. למפרק חיפה, ,36 הנמל מרח' ,023807209

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, שלומי אביטן,

בע"מ נאמנויות הרן קרש
(51-299570-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,26.2.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
שלו-בראנץ, לימור עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק
החברה. למפרקת אביב, תל ,74 מרח' בן יהודה ,031832074 ת"ז

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרקת עו"ד, שלו, לימור

2 בע"מ  השקעות אחידים
(51-263377-7 (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 ,7.5.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז קאלו,  משה רו"ח את  ולמנות מרצון  החברה את לפרק 
,14 קומה ,16 הלל אבא רח' בע"מ,  עורק  מחברת ,024928863

החברה. למפרק גן, 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,

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

מפרק רו"ח, קאלו, משה

הובלה בע"מ שרותי ל.מ. משאות חיפה
(51-207728-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,28.2.2006 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
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מרח' מור, צבי רו"ח את  ולמנות מרצון  החברה את לפרק
החברה. למפרק ,33264 חיפה ,12 הנאמנים

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 רו"ח, צבי מור,

בע"מ חמד כוכב
(51-313249-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,29.4.2007 שהתכנסה ביום הנ"ל, החברה המנין של
דוידי, איל עו"ד ולמנות את החברה מרצון את לפרק החלטה
וזאת החברה, למפרק אביב, תל ,2 מרח' ויצמן ,059056820 ת"ז
בתוך חובותיה את לפרוע החברה יכולת על שהוצהר לאחר

חודשים. 12

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, דוידי, איל

2002 בע"מ  ז.ד זאב
(51-328892-8 (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 ,22.4.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' גבאי, ארז עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,28 הרכבת

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, גבאי, ארז

מערכות ושיווק ייצור אולטראסאונד  סופר
אזעקה בע"מ

(51-143523-2 (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 ,22.4.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' גבאי, ארז עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,28 הרכבת

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, גבאי, ארז

בע"מ (מוסקל) למפעלים הובלה שרותי ש.ה.ל.
(51-208676-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה 30 באפריל 2007, ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
דיב, עאמר רו"ח ולמנות את החברה מרצון את לפרק החלטה

החברה. למפרק עפולה, ,2 ברנר 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 רו"ח, דיב, עאמר

בע"מ והשקעות ייעוץ ש.י. מנדלבום
(51-280868-4 (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 ,23.4.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מנדלבום, שמואל עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק חיפה, ,53 המגינים משד'

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, מנדלבום, שמואל

בע"מ  ומסחר שיווק - דון ספירו
(51-242385-6 (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
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החלטה התקבלה ,15.2.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
אג'ראא, דעים-חדאד עו"ד ולמנות את מרצון החברה את לפרק
לציון, ראשון  צרפתי, בניני  ,91 הרצל מרח' ,052989522 ת"ז

למפרקת החברה.

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרקת עו"ד, אג'ראא, דעים-חדאד

בע"מ (2002) אדריכלות שלמה, אשכול
(51-335010-8 (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 ,2.5.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,05762216 רכס, ת"ז את אלי ולמנות החברה מרצון לפרק את

החברה. למפרק ,90820 מוצא עילית ,25 הראשונים מרח'

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק אלי רכס,

בע"מ מורניל
(51-269954-7 (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 ,30.4.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,06186183 גולד, ת"ז נילי את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרקת חיפה, 6א, ויתקין מרח'

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 נילי גולד,

האמנותית בע"מ  - מרכז הקרמיקה כימיקלים לאומי
(51-332980-5 (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 ,30.4.2007 שהתכנסה ביום הנ"ל, החברה המנין של
ת"ז שאול שוחט, את מרצון ולמנות החברה לפרק את החלטה

החברה. למפרק סבא, כפר ,12 מרח' רופין ,072773237

מפרק שאול שוחט,

בע"מ הפרסי הבוסתן
(51-352393-6 (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 ,31.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
משד' ברכה, עמוס עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,15 רוטשילד

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, עמוס ברכה,

ידע מערכות סמנטיקה
(51-151990-2 (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
התקבלה 30 באפריל 2007, ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
אורן הורביץ, מרח' את ולמנות מרצון את החברה החלטה לפרק

החברה. השרון, למפרק הוד ,15 הנגב

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 הורביץ, אורן

בע"מ (2004) טורס ג'רי
(51-353858-7 (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 ,28.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' נאילה, דיק עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק תל–אביב-יפו, ,2 עיניים מאור

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,
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בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, נאילה, דיק

בע"מ לבניין (2000) דבש
(51-296671-4 (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 ,15.3.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
בילבסקי, שלמה עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ירושלים, ,97/1228 מרח' יפו

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, בילבסקי, שלמה

בע"מ הנוי קסם
(51-359509-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרקים ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,13.5.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' נמליך, וערן וייט ולמנות את גיל מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקי אביב, תל ,16 רובין ראובן

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

המפרקים הנ"ל. למען הודעה זו,

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

נמליך וייט     ערן גיל

ם י ק ר פ            מ

בע"מ  6207 חלקה 293 ברג וזכריה בגוש אחוזת יוסף
(51-032708-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,12.2.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
יעבץ מרח' טיכו, עו"ד גד את מרצון ולמנות החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,33

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  14 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, טיכו, גד

נביגו בע"מ
(51-353843-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרקים 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
התקבלה 10 באפריל 2007, ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז דויטש, טומי ולמנות את החברה מרצון את לפרק החלטה
ת"ז השרון, ויצחק (צחי) בן–משה, הוד ,1 סתיו מרח' ,017058249

החברה. למפרקי אביב, תל ,4 סטימצקי מרח' ,028135747

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

המפרקים הנ"ל. למען הודעה זו,

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

בן–משה דויטש    יצחק (צחי) טומי

ם י ק ר פ          מ

דניאל בע"מ אופנת מ.
(51-148859-5 (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 ,1.5.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,052762796 מגן, ת"ז יגאל את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק אביב, תל ,4 וייס יעקב 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 מגן, יגאל

בע"מ תעשיות סוינאש
(51-301114-8 (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 ,10.4.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז פלר,  דוד מס  יועץ את ולמנות מרצון החברה  את לפרק 

החברה. למפרק נתניה, ,24 דיזנגוף מרח' ,010129633

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,
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בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק מס, יועץ דוד פלר,

בע"מ ביכון א.א.
(51-341389-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,1.5.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
בן מרח' צוק, ארי  עו"ד את ולמנות מרצון החברה  את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,26 יוסף

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, ארי צוק,

בע"מ סחלב קרן
(51-357769-2 (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 ,29.4.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' מושקט, יורם עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,03-5661404 תל אביב, טל' ,85 יהודה הלוי

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, מושקט, יורם

בע"מ (2004) וויב ים
(51-354538-4 (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 ,15.4.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
התע"ש מרח' חי, דן עו"ד ולמנות את מרצון החברה את לפרק

למפרק החברה. רמת גן, 3א,

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,

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

מפרק עו"ד, דן חי,

בע"מ ריטה תכשיטי
(51-223730-6 (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 ,3.5.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ממגדל עו"ד יהושע סרגני, את החברה מרצון ולמנות את לפרק
למפרק גן, רמת ,7 ז'בוטינסקי רח' העיר), (שער אביב משה

החברה.

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, יהושע סרגני,

בע"מ (1994) הובלות ר.ג.ש
(51-203291-3 (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 ,2.5.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מאיה, שזיפי מיטל עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת ,49529 פתח תקוה ,15 ביאליק מרח'

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרקת עו"ד, מיטל שזיפי מאיה,

בורגר דלי בע"מ
(51-273964-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
של המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לפרק החלטה התקבלה ,7.5.2007 שהתכנסה ביום החברה הנ"ל,
ברקת, מרח' מוריבר, רוברט עו"ד את ולמנות מרצון החברה את

החברה. למפרק חשמונאים, ,73127 מודיעין ד"נ ,1606 ת"ד

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, מוריבר, רוברט




