
רשומות

הפרסומים ילקוט

תקנות בבתי המשפט לפי על ביעור רשומות  הודעות

בתי תיקי של וביעורם (שמירתם  הארכיונים

3960   .................................................. דתיים) דין ובתי משפט

3963   ......................................................... חברות מיזוג על הודעות

3965   ............................... כובל מאישור הסדר על פטור הודעות

3975   ............. כובל מאישור הסדר בתנאים על פטור הודעות

 

3977 שיכונים ציבוריים.................................   על אישור הודעה

3977 נפט.......   למוצרי עדכון מחירים מרביים בדבר הודעות

3979   ...................... ריבית החשב הכללי הודעה בדבר שיעורי

3980 ציבור...............   לרכישת קרקעות רכישת בדבר הודעות

3988   ......................................... התכנון והבניה חוק הודעות לפי

4025   ............................................................... הודעות מאת הציבור

עמוד                              עמוד         
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המשפט בבתי רשומות ביעור על הודעה
התשמ"ו-1986 דתיים), ובתי דין משפט בתי של תיקי וביעורם הארכיונים (שמירתם תקנות לפי

כי מודיע אני דתיים), התשמ"ו-11986, דין ובתי המשפט בתי תיקי של וביעורם (שמירתם לתקנות הארכיונים 4 לתקנה בהתאם
כמפורט להלן: ארכיוני חומר לבער מבקשת לפועל ההוצאה לשכות המשפט, הנהלת בתי

חיפה, קריות, עכו, נהריה,  שאן, בית עפולה, נצרת, טבריה, צפת, קצרין, מסעדה, שמונה, בקרית לפועל  ההוצאה לשכות
גת, קרית אשדוד, אשקלון, רחובות,ירושלים, רמלה, לציון, ראשון ים, בת תקוה, פתח אביב, תל הרצליה, כפר סבא, נתניה,  חדרה,

תיקים): מדגמים, מבחר ודוגמאות האלה (למעט: את התיקים לבער דימונה, אילת ברצונם שבע, באר

בתוספת הפריט (תקנות)מס' השגרתיות התעודות החומרפירוט זמני

(4) חקירת9 של בהליך ההוצאה לפועל של ראש והחלטות פרוטוקולים
התשכ"ז-1967, ההוצל"פ, לחוק 70(ב) סעיף לפי שנעצר חייב

30/6/2006 יום עד

(6) קרן חוב,9 להקטנת או 30.6.2005בקשות להגדלת יום עד

(7) הארץ9 מן יציאה לעיכוב 2003בקשות שנת עד

הליכים9(8) לעיכוב או ביטול 30.6.2005בקשות יום עד

(9) תיק9 לסגירת 30.6.2005בקשות יום עד

(10) הליך9 ביצוע העברת 31/12/2006טפסים יום עד

(11) מאסר9 פקודות ביטול 30.6.2005הוראות יום עד

(12) ג'9 צד אצל עיקול ביטול 30.6.2005הוראות יום עד

(13) הארץ9 מן יציאה עיכוב ביטול 30.6.2005הוראות יום עד

(14) על החזקת מיטלטלין9 30.6.2005הוראה יום עד

(15) 30.6.2005דוחות9 יום עד

(16) מבצעיים)9 הליכים נקיטת (טופסי עיקולים 31/12/2006דוחות יום עד

(17) ג'9 צד לעיקולי מסירה 31/12/2006אישורי יום עד

(18) 31/12/2006בקשות לחקירת יכולת9 יום עד

(19) יכולת9 חקירת להזמנת מסירה 31/12/2006אישורי יום עד

(20) צו הבאה9 30.6.2005בקשה להוצאת יום עד

(21) פקודת מאסר9 30.6.2005בקשה להוצאת יום עד

(22) לרשם9 הליכים 30.6.2005רשימת יום עד

מכלים. הארכיוני 2,500 החומר כמות הכל סך  

תיקים. ומדגם מבחר לצמיתות יישמרו מהחומר

(20 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז ד'
  (3―82 (חמ

                                                                יהושע פרוינדליך
המדינה              גנז

                                                                                               
__________

.1342 עמ' התשמ"ו, 1 ק"ת
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המשפט בבתי רשומות ביעור על הודעה
התשמ"ו-1986 דתיים), ובתי דין משפט בתי של תיקי וביעורם הארכיונים (שמירתם תקנות לפי

כי מודיע אני דתיים), התשמ"ו-11986, דין ובתי המשפט בתי תיקי של וביעורם (שמירתם לתקנות הארכיונים 4 לתקנה בהתאם
כמפורט להלן: ארכיוני, חומר השלום מבקשים לבער משפט בתי המשפט, הנהלת בתי

חדרה, חיפה, קריות, עכו, נהריה, בית–שאן, עפולה, טבריה, נצרת, צפת, קצרין, מסעדה, שמונה, בקרית השלום משפט בתי
אשקלון, שמש, אשדוד, בית ירושלים, רמלה, רחובות, ראשון לציון, ים, תקוה, בת פתח אביב, תל סבא, הרצליה, כפר נתניה,

תיקים): ודוגמאות מדגם מבחר, (למעט האלה את התיקים לבער ברצונם אילת דימונה, שבע, באר קרית–גת,

בתוספת הפריט (תקנות)מס' השגרתיות התעודות החומרפירוט זמני

(6) (ב) הגנה3 בהעדר פס"ד ניתן שבהן כספיות אזרחיות תובענות תיקי
להתגונן רשות בהעדר או

1/1/2004 עד יום  מיום
30/6/2004

(7) (ב) לרבות תובענות כספיות3 שנמחקו תובענות אזרחיות כספיות
מעש, מחוסר שנמחקו

עד  יום 1/1/2004 מיום
 30/6/2004

(1) והמרצות4 נלווים הליכים לרבות קטנות תביעות עד יוםתיקי 1/1/2004 מיום
 30/6/2004

מכלים. כ–1,500 הכל החומר סך

תיקים. ומדגם מבחר לצמיתות יישמרו מהחומר

(20 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז ד'
  (3―82 (חמ

                                                                יהושע פרוינדליך
המדינה              גנז

                                                                                               
__________

.1342 עמ' התשמ"ו, 1 ק"ת

המשפט בבתי רשומות ביעור על הודעה
התשמ"ו-1986 דתיים), ובתי דין משפט בתי של תיקי וביעורם הארכיונים (שמירתם תקנות לפי

כי מודיע אני דתיים), התשמ"ו-11986, דין ובתי המשפט בתי תיקי של וביעורם (שמירתם לתקנות הארכיונים 4 לתקנה בהתאם
כמפורט להלן: ארכיוני, חומר השלום מבקשים לבער משפט בתי המשפט, הנהלת בתי

(למעט מדגמים, האלה התיקים את לבער שבע ברצונם באר ירושלים, תל אביב, חיפה, בנצרת, לעבודה הדין האזוריים בתי
תיקים): ודוגמאות מבחר

הפריט מס'
השגרתיות(תקנות)בתוספת התעודות החומרפירוט זמני

(5) הגיעו7 או נמחקו אשר יחיד בסכסוך תביעה תיקי
לפשרה(3)

יום 30.6.2004 1.1.2004 עד מיום

(6) היחיד7 בסכסוך מהיר יום 30.6.2004דיון 1.1.2004 עד מיום

(20 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז ד'
  (3―82 (חמ

                                                                יהושע פרוינדליך
המדינה              גנז

__________
.1342 עמ' התשמ"ו, 1 ק"ת
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המשפט בבתי רשומות ביעור על הודעה
התשמ"ו-1986 דתיים), ובתי דין משפט בתי של תיקי וביעורם הארכיונים (שמירתם תקנות לפי

כי מודיע אני דתיים), התשמ"ו-11986, דין ובתי המשפט בתי תיקי של וביעורם (שמירתם לתקנות הארכיונים 4 לתקנה בהתאם
כמפורט להלן: ארכיוני, חומר השלום מבקשים לבער משפט בתי המשפט, הנהלת בתי

התיק סוג

החומר  טווח
עד ושנה  (חודש

ושנה) בתוספתחודש הפרט מס'
החומר כמות

רץ) (במטר
תקופת

ההחזקה

הצהרתי דין פסק למתן תיק
לעיל, למעט פורט בענין שלא

דוגמאות

1997-1980(15) שנים0.66 מטר 8 10

מדגם למעט בית, שלום תיק
ומבחר

1997-1980(16) מטר8 שנים0.66 20

למעט מזונות, בענייני תיק
ומבחר מדגם

1987-1980(17) מטר8 שנים1 20

דת מטעמי בת הצהרת
משירות, פטור לקבלת ומצפון

חובה ומבחר מדגם למעט
בצה"ל

2002-2000(19) מטר8 שנים1 3

וביטולו, יציאה עיכוב צו
דוגמאות למעט

2002-1980(20) מטר8 שנים2.33 5

למעט וביטולו, עיקול צו
דוגמאות

1997-1980(21) מטר8 שנים1.33 10

דוגמאות שונים, למעט (22)1997-1980צווים מטר8 שנים1 10

ומדגם תיקים. מבחר לצמיתות מהחומר יישמרו

(26 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז י'
  (3―82 (חמ

                                                                יהושע פרוינדליך
המדינה              גנז

__________
.1342 עמ' התשמ"ו, 1 ק"ת

המשפט בבתי רשומות ביעור על הודעה
התשמ"ו-1986 דתיים), ובתי דין משפט בתי של תיקי וביעורם הארכיונים (שמירתם תקנות לפי

כי מודיע אני דתיים), התשמ"ו-11986, דין ובתי המשפט בתי תיקי של וביעורם (שמירתם לתקנות הארכיונים 4 לתקנה בהתאם
להלן: כמפורט חומר, לבער מבקש אשדוד האזורי הדין בית

התיק סוג

החומר  טווח
עד ושנה  (חודש

ושנה) בתוספתחודש הפרט מס'
החומר כמות

רץ) (במטר
תקופת

ההחזקה

וביטולו, יציאה עיכוב צו
דוגמאות למעט

2001-1985(20) שנים1.33 מטר 8 5

למעט וביטולו, עיקול צו
דוגמאות

1996-1985(21) מטר8 שנים0.33 10

דוגמאות שונים, למעט (22)1996-1985צווים מטר8 שנים0.33 10

תיקים. ומדגם מבחר לצמיתות יישמרו מהחומר

(26 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז י'
  (3―82 (חמ

                                                                יהושע פרוינדליך
המדינה              גנז

__________
.1342 עמ' התשמ"ו, 1 ק"ת
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מיזוג חברות הודעה על

העסקיים, התשמ"ח-1988 חוק ההגבלים לפי

כלהלן: של המיזוגים לאישור על הסכמתי מודיעה אני התשמ"ח-11988, ההגבלים העסקיים, לחוק 21(ב) לסעיף בהתאם

המיזוג המתמזגותמס' החברות המתמזגותשמות החברות של העיקרי העיסוק

בע"מ6989 (1993) השקעות אמלט ישראל

ביסוד) בע"מ (חברה ישאל תעשיות אביגדור

בע"מ תעשיות אביגדור

השקעות חברת

אלקטרוני זיווד

אלקטרוני זיווד

מנדלסון) בע"מ6991 (קבוצת קמ"ן אחזקות

בע"מ (2000) לברטוריס סלדון

אחזקות חברת

סלולאריים מכשירים

6995Rasperia Trading Limited

STRABAG SE-RAIFFEISEN-HOLDING

ובניה הנדסה שירותי

ובניה הנדסה שירותי

6996Schering-Plough Corporation

Organon BioSciences N.V

תרופות

תרופות

לב7003 בר אריה

השקעות בע"מ גיפט ניהול

השקעות

השקעות ניהול

בע"מ7008 (1951) ישראל צריכה מוצרי אלקטרה

בע"מ מגם תגה

חשמליים - צריכה מוצרי

היקפי וציוד מחשבים

בע"מ6988 קומרס אוברסיז

אאוטסורסיג בע"מ מעוף שירותי

ושינוע אחסון

שירתי אחסון

בע"מ6990 להשקעות אג"ח קציר קרן

בע"מ פלסטיק אקסטרא

ופוליפרופילן פוליאתילן מוצרי

וטואלטיקה מפוליאתילן שקיות

נעמן פורצלן בע"מ6992

דומו אם בע"מ

בע"מ רשתות טעם טיב

ומטבח בית כלי

מטבח כלי

מזון מוצרי

בע"מ6972 וסוכנויות עבודה כלי גל–אור

בע"מ (1994) ואחזקות חלפים ד.ג.ש

בע"מ חלקי חילוף ד.ג.ש

לרכב חשמל מוצרי

רכב לכלי חלפים

רכב לכלי חלפים

בשעות ירושלים, ,22 נשרים כנפי העסקיים, רח' ההגבלים רשות במשרד הציבור לעיון פתוח מיזוגי החברות של המרשם
.www.antitrust.gov.il הרשות: של האינטרנט ובאתר הרגילות העבודה

(23 ביולי 2007) התשס"ז באב ח'
 (3-2156 (חמ

קן                                                                               רונית
הממונה על הגבלים עסקיים      

__________
.128 עמ' התשמ"ח, 1  ס"ח

מיזוג חברות הודעה על

העסקיים, התשמ"ח-1988 חוק ההגבלים לפי

על - מודיעה התשמ"ח-11988, אני ההגבלים העסקיים, לחוק 21(ב) לסעיף בהתאם

כלהלן: לאישור של המיזוגים הסכמתי (1)

__________
.128 עמ' התשמ"ח, 1  ס"ח



20.8.2007 התשס"ז, באלול ו' ,5705 הפרסומים ילקוט 3964

המיזוג המתמזגותמס' החברות המתמזגותשמות החברות של העיקרי העיסוק

בע"מ6945 שידורי הערוץ החדש - 10 ישראל

בע"מ נטוויז'ן

בע"מ 10 נענע

שידורי טלויזיה בכבלים

האינטרנט לרשת גישה שירותי

אינטרנט פורטל

בע"מ6964 (תקשורת) ל.י.ן–אור

בע"מ רשת–נגה

אחזקות בע"מ עוגן ים

שידורי טלויזיה בכבלים

שידורי טלויזיה בכבלים

אחזקות חברת

כלהלן: המיזוג של בתנאים לאישור הסכמתי (2)

המיזוג המתמזגותמס' החברות המתמזגותשמות החברות של העיקרי העיסוק

4474
תיקון

בע"מ בכבלים טלוויזיה גוונים

בע"מ לישראל בינלאומית תשדורת תבל

בע"מ 3 עזתמ

בע"מ תקשורת ידיעות

בע"מ 1 עזתמ

בע"מ בכבלים תקשורת מערכות - מתב

בע"מ 4 עזתמ

בע"מ למנויים טלוויזיה ט.ל.מ

נכסי משפחת פישמן בע"מ

בע"מ (1989) טלוויזיה בכבלים - קריות גוונים

בע"מ חיפה-חדרה בכבלים תקשורת מערכות

עידן מערכות כבלים בישראל בע"מ

בע"מ 2 עזתמ

בע"מ 1987 (אחזקות) ישראל כבלים מערכות עידן

בע"מ אדום ערוצי

ערוצי זהב ושות'

בע"מ ישראכבל

בע"מ 1990 תקשורת השרון דרום

שידורי טלוויזה בכבלים

פעולה העלולה בכל תנקוט לא השידורים חברת היתר לפיהם בין הקודמות2, בהחלטות שנקבעו התנאים את מתקן זה אישור
ארכה נוספת ניתנה כן כמו ולשווקם; רב ערוצית טלוויזיה שידורי לשידורי כבלים התשתית גבי על מלשדר להגביל משתמש

יהיו בבעלות אדם  שליטה בחברת התשתית של אמצעי לפחות 20% מכל סוג כי הקובע לתנאי נוספים 20 חודשים של לתקופה
בסעיף כמו–כן כאמור. למיזם נאמן שלוח הוא בחברת השידורים ואין הכבלים, או בחברות כלשהו שליטה באמצעי מחזיק שאינו

חודשים). של 64 כוללת תקופה הכל (סך נוספים ב–34 חודשים התקופה הנקובה המיזוג תוארך ג' לתנאי לפרק .2.2

הציבור. בתיק לעיון מפורטים המלאים למיזוג התנאים

בשעות ירושלים, ,22 נשרים כנפי העסקיים, רח' ההגבלים רשות במשרד הציבור לעיון פתוח מיזוגי החברות של המרשם
.www.antitrust.gov.il הרשות: של האינטרנט ובאתר הרגילות העבודה

(24 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז ח'
 (3-2156 (חמ

בארי                                                                               מרב
                        ממלאת מקום

עסקיים הגבלים על הממונה
__________

,1598 עמ' התשס"ה, ;3920 ועמ'   2120 ,1459 ,1079 עמ' התשס"ד, ;3524 ועמ'   2288 עמ' התשס"ג ;2370 עמ' התשס"ב, י"פ  2 

עמ' 716. התשס"ו,  
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כובל הסדר מאישור פטור על הודעה
העסקיים, התשמ"ח-1988 חוק ההגבלים לפי

הוועדה  עם התייעצות ולאחר החוק), - (להלן התשמ"ח-11988  העסקיים, ההגבלים לחוק 14 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
לקבל מהחובה להסדר הצדדים את לפטור החלטתי (29 בנובמבר 2006) התשס"ז בכסלו ח' כי ביום אני מודיעה ולמיזוגים, לפטורים

כלהלן: שפרטיהם כובלים להסדרים הדין בית אישור את

להסדרמס' הצדדים הכבילהשמות הנכס/השירותמהות

שותפות6452 תקשורת שירותי גולדנט
רשומה

בע"מ בינלאומי בזק

תחרות אי תקשורתהסכם

מניעתה, או התחרות בהפחתת הכבילות אינו של עיקרן וכי בתחרות ממש של בהסכם פגיעה שאין כך על מתבססת ההחלטה
עיקרו. למימוש שאינן נחוצות כבילות בו ואין

צרכנים או ארגון עסקי, איגוד ידי על עסקיים להגבלים הדין בית אב לפני לערר זו החלטה נתונה 15(א) לחוק, לסעיף בהתאם
ניתן הפטור. שעליו הכובל מההסדר להיפגע אדם העלול כל

ירושלים, ,22 נשרים כנפי רח' העסקיים, ההגבלים רשות במשרד ,6452 מס' פטור בתיק הציבור לעיון פתוחה הפטור החלטת
הרגילות. העבודה בשעות

(3 במאי 2007) התשס"ז באייר ט"ו
 (3-41 (חמ

קן                                                                               רונית
הממונה על הגבלים עסקיים    

__________
.113 עמ' התש"ס, ;128 עמ' התשמ"ח, 1  ס"ח

כובל הסדר מאישור פטור על הודעה
העסקיים, התשמ"ח-1988 חוק ההגבלים לפי

הוועדה  עם התייעצות ולאחר החוק), - (להלן התשמ"ח-11988  העסקיים, ההגבלים לחוק 14 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
לקבל מהחובה להסדר הצדדים את לפטור החלטתי (17 באפריל 2007) התשס"ז בניסן ביום כ"ט כי מודיעה ולמיזוגים, אני לפטורים

כלהלן: שפרטיהם כובלים להסדרים הדין בית אישור את

להסדרמס' הצדדים הכבילהשמות הנכס/השירותמהות

וקריאוגניקה6478 ואקום מערכות ריקור

מוצק מצב התקני SCD

בלעדיות לילההסכם לראיית גלאים

מניעתה, או התחרות בהפחתת הכבילות אינו של עיקרן וכי בתחרות ממש של בהסכם פגיעה שאין כך על מתבססת ההחלטה
עיקרו. למימוש שאינן נחוצות כבילות בו ואין

ההחלטה. מיום שנים שלוש של לתקופה זה פטור של תוקפו

צרכנים או ארגון עסקי, איגוד ידי על עסקיים להגבלים הדין בית אב לפני לערר זו החלטה נתונה 15(א) לחוק, לסעיף בהתאם
ניתן הפטור. שעליו הכובל מההסדר להיפגע אדם העלול כל

ירושלים, רח' כנפי נשרים 22, העסקיים, 6478 במשרד רשות ההגבלים מס' פטור בתיק הציבור לעיון פתוחה הפטור החלטת
הרגילות. העבודה בשעות

(3 במאי 2007) התשס"ז באייר ט"ו
 (3-41 (חמ

קן                                                                               רונית
הממונה על הגבלים עסקיים    

__________
.113 עמ' התש"ס, ;128 עמ' התשמ"ח, 1  ס"ח
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כובל הסדר מאישור פטור על הודעה
העסקיים, התשמ"ח-1988 חוק ההגבלים לפי

הוועדה  עם התייעצות ולאחר החוק), - (להלן התשמ"ח-11988  העסקיים, ההגבלים לחוק 14 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
לקבל מהחובה להסדר הצדדים את לפטור החלטתי (31 בדצמבר 2006) התשס"ז בטבת י' ביום כי מודיעה אני ולמיזוגים, לפטורים

כלהלן: שפרטיהם כובלים להסדרים הדין בית אישור את

להסדרמס' הצדדים הכבילהשמות הנכס/השירותמהות

רכב בע"מ6651 נפגעי לביטוח איגוד אבנר -

בע"מ לביטוח חברה הישראלי הפניקס

לביטוח בע"מ הראל חברה

תביעות בע"מ לניהול שמגד חברה

בע"מ לביטוח חברה מנורה

בע"מ לביטוח חברה כלל

בע"מ לביטוח חברה היישוב הכשרת

רכב לביטוחי הישראלי המאגר

לספקים תשלום תעריף קביעת
לאבנר המשותפות בתביעות

ביטוח ולחברת

ביטוח

מניעתה, או התחרות בהפחתת הכבילות אינו של עיקרן וכי בתחרות ממש של בהסכם פגיעה שאין כך על מתבססת ההחלטה
עיקרו. למימוש שאינן נחוצות כבילות בו ואין

ההחלטה. מתן מיום שנים חמש של לתקופה האמור הפטור של תוקפו

צרכנים או ארגון עסקי, איגוד ידי על עסקיים להגבלים הדין בית אב לפני לערר זו החלטה נתונה 15(א) לחוק, לסעיף בהתאם
ניתן הפטור. שעליו הכובל מההסדר להיפגע אדם העלול כל

ירושלים, ,22 נשרים כנפי רח' העסקיים, ההגבלים רשות במשרד ,6651 מס' פטור בתיק הציבור לעיון פתוחה הפטור החלטת
הרגילות. העבודה בשעות

(5 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז י"ט
 (3-41 (חמ

קן                                                                               רונית
הממונה על הגבלים עסקיים    

כובל הסדר מאישור פטור על הודעה
העסקיים, התשמ"ח-1988 חוק ההגבלים לפי

הוועדה  עם התייעצות ולאחר החוק), - (להלן התשמ"ח-11988  העסקיים, ההגבלים לחוק 14 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
לקבל מהחובה להסדר הצדדים את לפטור החלטתי (29 בנובמבר 2006) התשס"ז בכסלו ח' כי ביום אני מודיעה ולמיזוגים, לפטורים

כלהלן: שפרטיהם כובלים להסדרים הדין בית אישור את

להסדרמס' הצדדים הכבילהשמות הנכס/השירותמהות

טלרד נטוורקס בע"מ6656

תל–אביב מערכות אס.סי.איי סנמינה
בע"מ

רכישת להמשך טלרד התחייבות
מסנמינה מוצרים

מודפסים מעגלים

מניעתה, או התחרות בהפחתת הכבילות אינו של עיקרן וכי בתחרות ממש של בהסכם פגיעה שאין כך על מתבססת ההחלטה
עיקרו. למימוש שאינן נחוצות כבילות בו ואין

נתינתו. מיום שנים 5 האמור למשך הפטור תוקפו של

צרכנים או ארגון עסקי, איגוד ידי על עסקיים להגבלים הדין בית אב לפני לערר זו החלטה נתונה 15(א) לחוק, לסעיף בהתאם
ניתן הפטור. שעליו הכובל מההסדר להיפגע אדם העלול כל

ירושלים, ,22 נשרים כנפי רח' העסקיים, ההגבלים רשות במשרד ,6656 מס' פטור בתיק הציבור לעיון פתוחה הפטור החלטת
הרגילות. העבודה בשעות

(3 במאי 2007) התשס"ז באייר ט"ו
 (3-41 (חמ

קן                                                                               רונית
הממונה על הגבלים עסקיים    

__________
.113 עמ' התש"ס, ;128 עמ' התשמ"ח, 1  ס"ח
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כובל הסדר מאישור פטור על הודעה
העסקיים, התשמ"ח-1988 חוק ההגבלים לפי

הוועדה  עם התייעצות ולאחר החוק), - (להלן התשמ"ח-11988  העסקיים, ההגבלים לחוק 14 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
לקבל מהחובה להסדר הצדדים את לפטור החלטתי (7 בינואר 2007) התשס"ז בטבת י"ז כי ביום אני מודיעה ולמיזוגים, לפטורים

כלהלן: שפרטיהם כובלים להסדרים הדין בית אישור את

להסדרמס' הצדדים הכבילהשמות הנכס/השירותמהות

תעשיות בע"מ6688 גאון אגרו

מצר קיבוץ

בע"מ האגודה הכלכלית אגש"ח מצר

(1974) מוגבלת שותפות מצרפלס

בע"מ אגש"ח מצרפלס

אי–תחרות צנרתהסכם

מניעתה, או התחרות בהפחתת הכבילות אינו של עיקרן וכי בתחרות ממש של בהסכם פגיעה שאין כך על מתבססת ההחלטה
עיקרו. למימוש שאינן נחוצות כבילות בו ואין

צרכנים או ארגון עסקי, איגוד ידי על עסקיים להגבלים הדין בית אב לפני לערר זו החלטה נתונה 15(א) לחוק, לסעיף בהתאם
ניתן הפטור. שעליו הכובל מההסדר להיפגע אדם העלול כל

ירושלים, ,22 נשרים כנפי רח' העסקיים, ההגבלים רשות במשרד ,6688 מס' פטור בתיק הציבור לעיון פתוחה הפטור החלטת
הרגילות. העבודה בשעות

(3 במאי 2007) התשס"ז באייר ט"ו
 (3-41 (חמ

קן                                                                               רונית
הממונה על הגבלים עסקיים    

__________
.113 עמ' התש"ס, ;128 עמ' התשמ"ח, 1  ס"ח

כובל הסדר מאישור פטור על הודעה
העסקיים, התשמ"ח-1988 חוק ההגבלים לפי

הוועדה  עם התייעצות ולאחר החוק), - (להלן התשמ"ח-11988  העסקיים, ההגבלים לחוק 14 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
את מהחובה לקבל להסדר הצדדים את החלטתי לפטור (21 במרס 2007) התשס"ז בניסן ב' כי ביום אני מודיעה ולמיזוגים, לפטורים

כלהלן: כובלים שפרטיהם הדין להסדרים בית אישור

להסדרמס' הצדדים הכבילהשמות הנכס/השירותמהות

6731Reckitt Benckiser (Near East) Ltd

והפצה בע"מ גורי יבוא

ודטרגנטיםהסכם הפצה בריאות מוצרי

מניעתה, או התחרות בהפחתת הכבילות אינו של עיקרן וכי בתחרות ממש של בהסכם פגיעה שאין כך על מתבססת ההחלטה
עיקרו. למימוש שאינן נחוצות כבילות בו ואין

(31 בדצמבר 2009). התש"ע בטבת י"ד האמור עד יום הפטור של תוקפו

צרכנים או ארגון עסקי, איגוד ידי על עסקיים להגבלים הדין בית אב לפני לערר זו החלטה נתונה 15(א) לחוק, לסעיף בהתאם
ניתן הפטור. שעליו הכובל מההסדר להיפגע אדם העלול כל

ירושלים, ,22 נשרים כנפי רח' העסקיים, ההגבלים רשות במשרד ,6731 מס' פטור בתיק הציבור לעיון פתוחה הפטור החלטת
הרגילות. העבודה בשעות

(3 במאי 2007) התשס"ז באייר ט"ו
 (3-41 (חמ

קן                                                                               רונית
הממונה על הגבלים עסקיים    

__________
.113 עמ' התש"ס, ;128 עמ' התשמ"ח, 1  ס"ח
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כובל הסדר מאישור פטור על הודעה
העסקיים, התשמ"ח-1988 חוק ההגבלים לפי

הוועדה  עם התייעצות ולאחר החוק), - (להלן התשמ"ח-11988  העסקיים, ההגבלים לחוק 14 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
את מהחובה לקבל להסדר הצדדים את החלטתי לפטור (24 ביוני 2007) התשס"ז בתמוז ח' כי ביום אני מודיעה ולמיזוגים, לפטורים

כלהלן: כובלים שפרטיהם הדין להסדרים בית אישור

להסדרמס' הצדדים הכבילהשמות הנכס/השירותמהות

בע"מ6732 (1992) בע"מ גניר שטראוס שיווק

(2003) גת תעשיות בע"מ מזון שמואל גן

בע"מ חקלאית שיתופית אגודה

- אגודה ניר בית אחזקות וניהול
בע"מ חקלאית שיתופית

ז"ל חרזו אורי ע"ש יטבתה מחלבות
בע"מ

מיציםהסכם הפצה

מניעתה, או התחרות בהפחתת הכבילות אינו של עיקרן וכי בתחרות ממש של בהסכם פגיעה שאין כך על מתבססת ההחלטה
עיקרו. למימוש שאינן נחוצות כבילות בו ואין

ההחלטה. מיום שנים חמש למשך האמור הפטור של תוקפו

צרכנים או ארגון עסקי, איגוד ידי על עסקיים להגבלים הדין בית אב לפני לערר זו החלטה נתונה 15(א) לחוק, לסעיף בהתאם
ניתן הפטור. שעליו הכובל מההסדר להיפגע אדם העלול כל

ירושלים, ,22 נשרים כנפי רח' העסקיים, ההגבלים רשות במשרד ,6732 מס' פטור בתיק הציבור לעיון פתוחה הפטור החלטת
הרגילות. העבודה בשעות

(5 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז י"ט
 (3-41 (חמ

קן                                                                                רונית
הממונה על הגבלים עסקיים    

__________
.113 עמ' התש"ס, ;128 עמ' התשמ"ח, 1  ס"ח

כובל הסדר מאישור פטור על הודעה
העסקיים, התשמ"ח-1988 חוק ההגבלים לפי

הוועדה  עם התייעצות ולאחר החוק), - (להלן התשמ"ח-11988  העסקיים, ההגבלים לחוק 14 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
את מהחובה לקבל להסדר הצדדים את החלטתי לפטור (4 ביוני 2007) התשס"ז בסיון ביום י"ח כי מודיעה ולמיזוגים, אני לפטורים

כלהלן: כובלים שפרטיהם הדין להסדרים בית אישור

להסדרמס' הצדדים הכבילהשמות הנכס/השירותמהות

בע"מ6733    כתר ספרים 2005

המאוחד בע"מ הקיבוץ הוצאת  

הוצאת ספריםהסכם הפצה

מניעתה, או התחרות בהפחתת הכבילות אינו של עיקרן וכי בתחרות ממש של בהסכם פגיעה שאין כך על מתבססת ההחלטה
עיקרו. למימוש שאינן נחוצות כבילות בו ואין

ההחלטה. מתן מיום שנים ארבע האמור הפטור של תוקפו

צרכנים או ארגון עסקי, איגוד ידי על עסקיים להגבלים הדין בית אב לפני לערר זו החלטה נתונה 15(א) לחוק, לסעיף בהתאם
ניתן הפטור. שעליו הכובל מההסדר להיפגע אדם העלול כל

ירושלים, ,22 נשרים כנפי רח' העסקיים, ההגבלים רשות במשרד ,6733 מס' פטור בתיק הציבור לעיון פתוחה הפטור החלטת
הרגילות. העבודה בשעות

(5 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז י"ט
 (3-41 (חמ

בארי                                                                               מרב
                        ממלאת מקום

עסקיים הגבלים על הממונה

__________
.113 עמ' התש"ס, ;128 עמ' התשמ"ח, 1  ס"ח



20.8.2007 התשס"ז, באלול ו' ,5705 הפרסומים 3969ילקוט

כובל הסדר מאישור פטור על הודעה
העסקיים, התשמ"ח-1988 חוק ההגבלים לפי

הוועדה  עם התייעצות ולאחר החוק), - (להלן התשמ"ח-11988  העסקיים, ההגבלים לחוק 14 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
לקבל מהחובה להסדר הצדדים את לפטור החלטתי (1 בפברואר 2007) התשס"ז בשבט י"ג כי ביום אני מודיעה ולמיזוגים, לפטורים

כלהלן: שפרטיהם כובלים להסדרים הדין בית אישור את

להסדרמס' הצדדים הכבילהשמות הנכס/השירותמהות

בע"מ6760 והנפקות חיתום פיננסים כלל
פועלים -

בע"מ והנפקות חיתום - אי.בי.אי

ליס ענבר משותפת של הנפקה
בע"מ ופיננסים

ערך ניירות

מניעתה, או התחרות בהפחתת הכבילות אינו של עיקרן וכי בתחרות ממש של בהסכם פגיעה שאין כך על מתבססת ההחלטה
עיקרו. למימוש שאינן נחוצות כבילות בו ואין

צרכנים או ארגון עסקי, איגוד ידי על עסקיים להגבלים הדין בית אב לפני לערר זו החלטה נתונה 15(א) לחוק, לסעיף בהתאם
ניתן הפטור. שעליו הכובל מההסדר להיפגע אדם העלול כל

ירושלים, ,22 נשרים כנפי רח' העסקיים, ההגבלים רשות במשרד ,6760 מס' פטור בתיק הציבור לעיון פתוחה הפטור החלטת
הרגילות. העבודה בשעות

(5 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז י"ט
 (3-41 (חמ

קן                                                                                רונית
הממונה על הגבלים עסקיים    

__________
.113 עמ' התש"ס, ;128 עמ' התשמ"ח, 1  ס"ח

כובל הסדר מאישור פטור על הודעה
העסקיים, התשמ"ח-1988 חוק ההגבלים לפי

הוועדה  עם התייעצות ולאחר החוק), - (להלן התשמ"ח-11988  העסקיים, ההגבלים לחוק 14 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
לקבל מהחובה להסדר הצדדים את לפטור החלטתי (25 בינואר 2007) התשס"ז בשבט ו' ביום כי מודיעה אני ולמיזוגים, לפטורים

כלהלן: שפרטיהם כובלים להסדרים הדין בית אישור את

להסדרמס' הצדדים הכבילהשמות הנכס/השירותמהות

בע"מ6761 והנפקות חיתום פיננסים כלל

והנפקות חיתום - אי.בי.אי פועלים
בע"מ

בע"מ והנפקות חיתום דיסקונט

בע"מ חיתום וניהול הנפקות איפקס

הכשרת של משותפת הנפקה
בע"מ בישראל היישוב

ערך ניירות

מניעתה, או התחרות בהפחתת הכבילות אינו של עיקרן וכי בתחרות ממש של בהסכם פגיעה שאין כך על מתבססת ההחלטה
עיקרו. למימוש שאינן נחוצות כבילות בו ואין

צרכנים או ארגון עסקי, איגוד ידי על עסקיים להגבלים הדין בית אב לפני לערר זו החלטה נתונה 15(א) לחוק, לסעיף בהתאם
ניתן הפטור. שעליו הכובל מההסדר להיפגע אדם העלול כל

ירושלים, ,22 נשרים כנפי רח' העסקיים, ההגבלים רשות במשרד ,6761 מס' פטור בתיק הציבור לעיון פתוחה הפטור החלטת
הרגילות. העבודה בשעות

(5 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז י"ט
 (3-41 (חמ

קן                                                                                רונית
הממונה על הגבלים עסקיים    

__________
.113 עמ' התש"ס, ;128 עמ' התשמ"ח, 1  ס"ח



20.8.2007 התשס"ז, באלול ו' ,5705 הפרסומים ילקוט 3970

כובל הסדר מאישור פטור על הודעה
העסקיים, התשמ"ח-1988 חוק ההגבלים לפי

הוועדה  עם התייעצות ולאחר החוק), - (להלן התשמ"ח-11988  העסקיים, ההגבלים לחוק 14 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
לקבל מהחובה להסדר הצדדים את לפטור החלטתי (19 בפברואר 2007) התשס"ז באדר א' ביום כי מודיעה אני ולמיזוגים, לפטורים

כלהלן: שפרטיהם כובלים להסדרים הדין בית אישור את

להסדרמס' הצדדים הכבילהשמות הנכס/השירותמהות

בע"מ6789 חיתום פיננסים כלל

והנפקות אי.ב.אי - חיתום פועלים
בע"מ

בע"מ והנפקות חיתום דיסקונט

בע"מ השקעות בית ארט

KARDAN N.V ניירותהנפקת

מניעתה, או התחרות בהפחתת הכבילות אינו של עיקרן וכי בתחרות ממש של בהסכם פגיעה שאין כך על מתבססת ההחלטה
עיקרו. למימוש שאינן נחוצות כבילות בו ואין

צרכנים או ארגון עסקי, איגוד ידי על עסקיים להגבלים הדין בית אב לפני לערר זו החלטה נתונה 15(א) לחוק, לסעיף בהתאם
ניתן הפטור. שעליו הכובל מההסדר להיפגע אדם העלול כל

ירושלים, ,22 נשרים כנפי רח' העסקיים, ההגבלים רשות במשרד ,6789 מס' פטור בתיק הציבור לעיון פתוחה הפטור החלטת
הרגילות. העבודה בשעות

(3 במאי 2007) התשס"ז באייר ט"ו
 (3-41 (חמ

קן                                                                                רונית
הממונה על הגבלים עסקיים    

__________
.113 עמ' התש"ס, ;128 עמ' התשמ"ח, 1  ס"ח

כובל הסדר מאישור פטור על הודעה
העסקיים, התשמ"ח-1988 חוק ההגבלים לפי

הוועדה  עם התייעצות ולאחר החוק), - (להלן התשמ"ח-11988  העסקיים, ההגבלים לחוק 14 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
לקבל מהחובה להסדר הצדדים את לפטור החלטתי (22 בפברואר 2007) התשס"ז באדר ד' ביום כי מודיעה אני ולמיזוגים, לפטורים

כלהלן: שפרטיהם כובלים להסדרים הדין בית אישור את

להסדרמס' הצדדים הכבילהשמות הנכס/השירותמהות

בע"מ6801 חיתום פיננסים כלל

בע"מ חיתום וניהול הנפקות איפקס

והנפקות חיתום אי.בי.אי. פועלים
בע"מ

בע"מ קפיטל רוסאריו

חץ אלוני משותפת של הנפקה
בע"מ והשקעות נכסים

ערך ניירות

מניעתה, או התחרות בהפחתת הכבילות אינו של עיקרן וכי בתחרות ממש של בהסכם פגיעה שאין כך על מתבססת ההחלטה
עיקרו. למימוש שאינן נחוצות כבילות בו ואין

צרכנים או ארגון עסקי, איגוד ידי על עסקיים להגבלים הדין בית אב לפני לערר זו החלטה נתונה 15(א) לחוק, לסעיף בהתאם
ניתן הפטור. שעליו הכובל מההסדר להיפגע אדם העלול כל

ירושלים, ,22 נשרים כנפי רח' העסקיים, ההגבלים רשות במשרד ,6801 מס' פטור בתיק הציבור לעיון פתוחה הפטור החלטת
הרגילות. העבודה בשעות

(5 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז י"ט
 (3-41 (חמ

קן                                                                                רונית
הממונה על הגבלים עסקיים    

__________
.113 עמ' התש"ס, ;128 עמ' התשמ"ח, 1  ס"ח



20.8.2007 התשס"ז, באלול ו' ,5705 הפרסומים 3971ילקוט

כובל הסדר מאישור פטור על הודעה
העסקיים, התשמ"ח-1988 חוק ההגבלים לפי

הוועדה  עם התייעצות ולאחר החוק), - (להלן התשמ"ח-11988  העסקיים, ההגבלים לחוק 14 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
את מהחובה לקבל להסדר הצדדים את החלטתי לפטור (20 במרס 2007) התשס"ז בניסן א' כי ביום אני מודיעה ולמיזוגים, לפטורים

כלהלן: כובלים שפרטיהם הדין להסדרים בית אישור

להסדרמס' הצדדים הכבילהשמות הנכס/השירותמהות

בע"מ6810 (1995) וסיור בקרה אמון מוקד

כללים ביטחון שירותי שניר מוקד
בע"מ

אי–תחרות וסיורהסכם מוקד שירותי

מניעתה, או בהפחתת התחרות אינו של הכבילות עיקרן וכי בתחרות של ממש פגיעה בהסכם כך שאין על מתבססת החלטה
עיקרו. למימוש שאינן נחוצות כבילות בו ואין

צרכנים או ארגון עסקי, איגוד ידי על עסקיים להגבלים הדין בית אב לפני לערר זו החלטה נתונה 15(א) לחוק, לסעיף בהתאם
ניתן הפטור. שעליו הכובל מההסדר להיפגע אדם העלול כל

ירושלים, ,22 נשרים כנפי רח' העסקיים, ההגבלים רשות במשרד ,6810 מס' פטור בתיק הציבור לעיון פתוחה הפטור החלטת
הרגילות. העבודה בשעות

(3 במאי 2007) התשס"ז באייר ט"ו
 (3-41 (חמ

קן                                                                                רונית
הממונה על הגבלים עסקיים    

__________
.113 עמ' התש"ס, ;128 עמ' התשמ"ח, 1  ס"ח

כובל הסדר מאישור פטור על הודעה
העסקיים, התשמ"ח-1988 חוק ההגבלים לפי

הוועדה  עם התייעצות ולאחר החוק), - (להלן התשמ"ח-11988  העסקיים, ההגבלים לחוק 14 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
את מהחובה לקבל להסדר הצדדים את החלטתי לפטור (7 במרס 2007) התשס"ז באדר י"ז כי ביום אני מודיעה ולמיזוגים, לפטורים

כלהלן: כובלים שפרטיהם הדין להסדרים בית אישור

להסדרמס' הצדדים הכבילהשמות הנכס/השירותמהות

בע"מ6854 פרימיום פמי

בע"מ (ישראל) אסיסטנט יורופ

לביטוח בע"מ מגדל חברה

אי–תחרות ביטוחהסכם

מניעתה, או התחרות בהפחתת הכבילות אינו של עיקרן וכי בתחרות ממש של בהסכם פגיעה שאין כך על מתבססת ההחלטה
עיקרו. למימוש שאינן נחוצות כבילות בו ואין

צרכנים או ארגון עסקי, איגוד ידי על עסקיים להגבלים הדין בית אב לפני לערר זו החלטה נתונה 15(א) לחוק, לסעיף בהתאם
ניתן הפטור. שעליו הכובל מההסדר להיפגע אדם העלול כל

ירושלים, ,22 נשרים כנפי רח' העסקיים, ההגבלים רשות במשרד ,6854 מס' פטור בתיק הציבור לעיון פתוחה הפטור החלטת
הרגילות. העבודה בשעות

(3 במאי 2007) התשס"ז באייר ט"ו
 (3-41 (חמ

קן                                                                                רונית
הממונה על הגבלים עסקיים    

__________
.113 עמ' התש"ס, ;128 עמ' התשמ"ח, 1  ס"ח



20.8.2007 התשס"ז, באלול ו' ,5705 הפרסומים ילקוט 3972

כובל הסדר מאישור פטור על הודעה
העסקיים, התשמ"ח-1988 חוק ההגבלים לפי

הוועדה  עם התייעצות ולאחר החוק), - (להלן התשמ"ח-11988  העסקיים, ההגבלים לחוק 14 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
את מהחובה לקבל להסדר הצדדים את החלטתי לפטור (27 במרס 2007) התשס"ז בניסן ח' כי ביום אני מודיעה ולמיזוגים, לפטורים

כלהלן: כובלים שפרטיהם הדין להסדרים בית אישור

להסדרמס' הצדדים הכבילהשמות הנכס/השירותמהות

בע"מ6874 חיתום פיננסים כלל

אי.בי.אי. פועלים בע"מ הנפקות לידר
בע"מ והנפקות חיתום

של ענבר הנפקה משותפת
בע"מ ברת'אידי

ערך ניירות

מניעתה, או התחרות בהפחתת הכבילות אינו של עיקרן וכי בתחרות ממש של בהסכם פגיעה שאין כך על מתבססת ההחלטה
עיקרו. למימוש שאינן נחוצות כבילות בו ואין

צרכנים או ארגון עסקי, איגוד ידי על עסקיים להגבלים הדין בית אב לפני לערר זו החלטה נתונה 15(א) לחוק, לסעיף בהתאם
ניתן הפטור. שעליו הכובל מההסדר להיפגע אדם העלול כל

ירושלים, ,22 נשרים כנפי רח' העסקיים, ההגבלים רשות במשרד ,6874 מס' פטור בתיק הציבור לעיון פתוחה הפטור החלטת
הרגילות. העבודה בשעות

(5 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז י"ט
 (3-41 (חמ

קן                                                                                רונית
הממונה על הגבלים עסקיים    

__________
.113 עמ' התש"ס, ;128 עמ' התשמ"ח, 1  ס"ח

כובל הסדר מאישור פטור על הודעה
העסקיים, התשמ"ח-1988 חוק ההגבלים לפי

הוועדה  עם התייעצות ולאחר החוק), - (להלן התשמ"ח-11988  העסקיים, ההגבלים לחוק 14 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
את מהחובה לקבל להסדר הצדדים את החלטתי לפטור (27 במרס 2007) התשס"ז בניסן ח' כי ביום אני מודיעה ולמיזוגים, לפטורים

כלהלן: כובלים שפרטיהם הדין להסדרים בית אישור

להסדרמס' הצדדים הכבילהשמות הנכס/השירותמהות

בע"מ6881 חיתום פיננסים כלל

בע"מ (1993) הנפקות לידר

והנפקות חיתום - אי.בי.אי פועלים
בע"מ

בע"מ וניהול חייתום מבטחים מנורה

זהב דפי של משותפת הנפקה
בע"מ

ערך ניירות

מניעתה, או התחרות בהפחתת הכבילות אינו של עיקרן וכי בתחרות ממש של בהסכם פגיעה שאין כך על מתבססת ההחלטה
עיקרו. למימוש שאינן נחוצות כבילות בו ואין

צרכנים או ארגון עסקי, איגוד ידי על עסקיים להגבלים הדין בית אב לפני לערר זו החלטה נתונה 15(א) לחוק, לסעיף בהתאם
ניתן הפטור. שעליו הכובל מההסדר להיפגע אדם העלול כל

ירושלים, ,22 נשרים כנפי רח' העסקיים, ההגבלים רשות במשרד ,6881 מס' פטור בתיק הציבור לעיון פתוחה הפטור החלטת
הרגילות. העבודה בשעות

(5 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז י"ט
 (3-41 (חמ

קן                                                                                רונית
הממונה על הגבלים עסקיים    

__________
.113 עמ' התש"ס, ;128 עמ' התשמ"ח, 1  ס"ח



20.8.2007 התשס"ז, באלול ו' ,5705 הפרסומים 3973ילקוט

כובל הסדר מאישור פטור על הודעה
העסקיים, התשמ"ח-1988 חוק ההגבלים לפי

הוועדה  עם התייעצות ולאחר החוק), - (להלן התשמ"ח-11988  העסקיים, ההגבלים לחוק 14 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
לקבל מהחובה להסדר הצדדים את לפטור החלטתי (17 באפריל 2007) התשס"ז בניסן ביום כ"ט כי מודיעה ולמיזוגים, אני לפטורים

כלהלן: שפרטיהם כובלים להסדרים הדין בית אישור את

להסדרמס' הצדדים הכבילהשמות הנכס/השירותמהות

אשדוד בע"מ6889 חברת נמל

אילת בע"מ חברת נמל

העבודה בכוח פעולה שיתוף
שירותי הפריקה המספקים את

בנמל והטעינה

בנמל וטעינה פריקה שירותי

מניעתה, או התחרות בהפחתת הכבילות אינו של עיקרן וכי בתחרות ממש של בהסכם פגיעה שאין כך על מתבססת ההחלטה
עיקרו. למימוש שאינן נחוצות כבילות בו ואין

צרכנים או ארגון עסקי, איגוד ידי על עסקיים להגבלים הדין בית אב לפני לערר זו החלטה נתונה 15(א) לחוק, לסעיף בהתאם
ניתן הפטור. שעליו הכובל מההסדר להיפגע אדם העלול כל

ירושלים, ,22 נשרים כנפי רח' העסקיים, ההגבלים רשות במשרד ,6889 מס' פטור בתיק הציבור לעיון פתוחה הפטור החלטת
הרגילות. העבודה בשעות

(3 במאי 2007) התשס"ז באייר ט"ו
 (3-41 (חמ

קן                                                                                רונית
הממונה על הגבלים עסקיים    

__________
.113 עמ' התש"ס, ;128 עמ' התשמ"ח, 1  ס"ח

כובל הסדר מאישור פטור על הודעה
העסקיים, התשמ"ח-1988 חוק ההגבלים לפי

הוועדה  עם התייעצות ולאחר החוק), - (להלן התשמ"ח-11988  העסקיים, ההגבלים לחוק 14 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
לקבל מהחובה להסדר הצדדים את לפטור החלטתי (17 באפריל 2007) התשס"ז בניסן ביום כ"ט כי מודיעה ולמיזוגים, אני לפטורים

כלהלן: שפרטיהם כובלים להסדרים הדין בית אישור את

להסדרמס' הצדדים הכבילהשמות הנכס/השירותמהות

בע"מ6891 חיתום פיננסים כלל

והנפקות חיתום - אי.בי.אי פועלים
בע"מ

חיתום שחם ניהול אלטלשולר
בע"מ והשקעות

בע"מ חיתום והנפקות אנליסט

פרמצבטיקה ביונדווקס הנפקת
בע"מ

ערך ניירות

מניעתה, או התחרות בהפחתת הכבילות אינו של עיקרן וכי בתחרות ממש של בהסכם פגיעה שאין כך על מתבססת ההחלטה
עיקרו. למימוש שאינן נחוצות כבילות בו ואין

צרכנים או ארגון עסקי, איגוד ידי על עסקיים להגבלים הדין בית אב לפני לערר זו החלטה נתונה 15(א) לחוק, לסעיף בהתאם
ניתן הפטור. שעליו הכובל מההסדר להיפגע אדם העלול כל

ירושלים, ,22 נשרים כנפי רח' העסקיים, ההגבלים רשות במשרד ,6891 מס' פטור בתיק הציבור לעיון פתוחה הפטור החלטת
הרגילות. העבודה בשעות

(3 במאי 2007) התשס"ז באייר ט"ו
 (3-41 (חמ

קן                                                                                רונית
הממונה על הגבלים עסקיים    

__________
.113 עמ' התש"ס, ;128 עמ' התשמ"ח, 1  ס"ח



20.8.2007 התשס"ז, באלול ו' ,5705 הפרסומים ילקוט 3974

כובל הסדר מאישור פטור על הודעה
העסקיים, התשמ"ח-1988 חוק ההגבלים לפי

הוועדה  עם התייעצות ולאחר החוק), - (להלן התשמ"ח-11988  העסקיים, ההגבלים לחוק 14 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
לקבל מהחובה להסדר הצדדים את לפטור החלטתי (17 במאי 2007) התשס"ז באייר ביום כ"ט כי מודיעה ולמיזוגים, אני לפטורים

כלהלן: שפרטיהם כובלים להסדרים הדין בית אישור את

להסדרמס' הצדדים הכבילהשמות הנכס/השירותמהות

ופיננסים6898 בביטוח השקעות הראל
בע"מ

מרכזית שיתופית אגודה חקלאי ביטוח
בע"מ

Euler Hermes SFAC

אי–תחרות ביטוחהסכם

מניעתה, או התחרות בהפחתת הכבילות אינו של עיקרן וכי בתחרות ממש של בהסכם פגיעה שאין כך על מתבססת ההחלטה
עיקרו. למימוש שאינן נחוצות כבילות בו ואין

צרכנים או ארגון עסקי, איגוד ידי על עסקיים להגבלים הדין בית אב לפני לערר זו החלטה נתונה 15(א) לחוק, לסעיף בהתאם
ניתן הפטור. שעליו הכובל מההסדר להיפגע אדם העלול כל

ירושלים, ,22 נשרים כנפי רח' העסקיים, ההגבלים רשות במשרד ,6898 מס' פטור בתיק הציבור לעיון פתוחה הפטור החלטת
הרגילות. העבודה בשעות

(5 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז י"ט
 (3-41 (חמ

קן                                                                                רונית
הממונה על הגבלים עסקיים    

כובל הסדר מאישור פטור על הודעה
העסקיים, התשמ"ח-1988 חוק ההגבלים לפי

הוועדה  עם התייעצות ולאחר החוק), - (להלן התשמ"ח-11988  העסקיים, ההגבלים לחוק 14 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
את מהחובה לקבל להסדר הצדדים את החלטתי לפטור (26 ביוני 2007) התשס"ז בתמוז י' כי ביום אני מודיעה ולמיזוגים, לפטורים

כלהלן: כובלים שפרטיהם הדין להסדרים בית אישור

להסדרמס' הצדדים הכבילהשמות הנכס/השירותמהות

בע"מ6933 אוברסיז אילת יו.טי.איי

בע"מ משולבים ספנות שירותי צים

בע"מ ניולוג

טרנס כלל סחר בע"מ

אי–תחרות ויבשתיתהסכם ימית הובלה

מניעתה, או התחרות בהפחתת הכבילות אינו של עיקרן וכי בתחרות ממש של בהסכם פגיעה שאין כך על מתבססת ההחלטה
עיקרו. למימוש שאינן נחוצות כבילות בו ואין

צרכנים או ארגון עסקי, איגוד ידי על עסקיים להגבלים הדין בית אב לפני לערר זו החלטה נתונה 15(א) לחוק, לסעיף בהתאם
ניתן הפטור. שעליו הכובל מההסדר להיפגע אדם העלול כל

ירושלים, ,22 נשרים כנפי רח' העסקיים, ההגבלים רשות במשרד ,6933 מס' פטור בתיק הציבור לעיון פתוחה הפטור החלטת
הרגילות. העבודה בשעות

(17 ביולי 2007) התשס"ז באב ב'
 (3-41 (חמ

קן                                                                                רונית
הממונה על הגבלים עסקיים    

__________
.113 עמ' התש"ס, ;128 עמ' התשמ"ח, 1  ס"ח



20.8.2007 התשס"ז, באלול ו' ,5705 הפרסומים 3975ילקוט

כובל הסדר מאישור בתנאים פטור על הודעה

התשמ"ח-1988 ההגבלים העסקיים, חוק לפי

לפטורים  הוועדה עם התייעצות ולאחר התשמ"ח-11988 (להלן-החוק), העסקיים, ההגבלים לחוק 14 לפי סעיף בתוקף סמכותי
לקבל מהחובה להסדר הצדדים את בתנאים לפטור (17 באפריל 2007) התשס"ז כ"ט בניסן ביום החלטתי כי אני מודיעה ולמיזוגים,

כלהלן: שפרטיהם כובלים להסדרים הדין בית אישור את

להסדרמס' הצדדים הכבילהשמות הנכס/השירותמהות

הוועדה הישראלית למדרוג5398

הישראלית למדרוג הוועדה  חברי

שיתוף פעולה
צפייה סקרי בעריכת

תקשורת

הטלוויזיה צריכת נתוני  של הפקה או  במדידה רק  תעסוק המדרוג ועדת היתר,  בין לפיהם,  בתנאים ניתן  האמור הפטור
גורם כל תהיה פתוחה בפני בוועדת המדרוג התחרות; החברות השפעה על לו מידע שתהא וחבריה ימנעו מהעברת בישראל

מהותי. שוויון בתנאי דורש זמין לכל יהיה והמידע המופק והפרסום, השידור מתחום

ההחלטה. מיום שנים חמש של לתקופה האמור הפטור של תוקפו

צרכנים או ארגון איגוד עסקי, ידי להגבלים עסקיים על בית הדין לפני אב לערר החלטתי זו נתונה 15(א) לחוק, לסעיף בהתאם
ניתן הפטור. שעליו הכובל מההסדר להיפגע אדם העלול כל

ירושלים, ,22 נשרים כנפי רח' העסקיים, ההגבלים רשות במשרד ,5398 מס' פטור בתיק הציבור לעיון פתוחה הפטור החלטת
הרגילות. העבודה בשעות

(3 במאי 2007) התשס"ז באייר ט"ו
 (3-41 (חמ

בארי                                                                               מרב
                        ממלאת מקום

 הממונה על הגבלים עסקיים

__________
.113 עמ' התש"ס, ;128 עמ' התשמ"ח, 1  ס"ח

כובל הסדר מאישור בתנאים פטור על הודעה

התשמ"ח-1988 ההגבלים העסקיים, חוק לפי

לפטורים  הוועדה עם התייעצות ולאחר התשמ"ח-11988 (להלן-החוק), העסקיים, ההגבלים לחוק 14 לפי סעיף בתוקף סמכותי
לקבל מהחובה להסדר הצדדים את בתנאים לפטור (23 בינואר 2007) התשס"ז בשבט ד' החלטתי ביום מודיעה כי אני ולמיזוגים,

כלהלן: שפרטיהם כובלים להסדרים הדין בית אישור את

להסדרמס' הצדדים הכבילהשמות הנכס/השירותמהות

בע"מ6692 טפחות מזרחי בנק

קופות גמל של מנהלות חברות  

אי–תחרות גמלהסכם קופות

לאומי לישראל בנק או בע"מ הפועלים בנק יקבלו ביום שבו יכנס לתוקפו הפטור היתר, בין לפיהם, בתנאים זה ניתן פטור
מהממונה. לשכירים פנסיוני לייעוץ רישיון בע"מ

ההחלטה. מיום שנים שלוש של לתקופה האמור הפטור של תוקפו

צרכנים או ארגון איגוד עסקי, ידי להגבלים עסקיים על בית הדין לפני אב לערר החלטתי זו נתונה 15(א) לחוק, לסעיף בהתאם
ניתן הפטור. שעליו הכובל מההסדר להיפגע אדם העלול כל

ירושלים, ,22 נשרים כנפי רח' העסקיים, ההגבלים רשות במשרד ,6692 מס' פטור בתיק הציבור לעיון פתוחה הפטור החלטת
הרגילות. העבודה בשעות

(5 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז י"ט
 (3-41 (חמ

קן                                                                                רונית
הממונה על הגבלים עסקיים    

__________
.113 עמ' התש"ס, ;128 עמ' התשמ"ח, 1  ס"ח



20.8.2007 התשס"ז, באלול ו' ,5705 הפרסומים ילקוט 3976

כובל הסדר מאישור בתנאים פטור על הודעה

התשמ"ח-1988 ההגבלים העסקיים, חוק לפי

לפטורים  הוועדה עם התייעצות ולאחר התשמ"ח-11988 (להלן-החוק), העסקיים, ההגבלים לחוק 14 לפי סעיף בתוקף סמכותי
את לקבל מהחובה להסדר הצדדים את בתנאים לפטור (20 במרס 2007) התשס"ז א' בניסן ביום החלטתי כי אני מודיעה ולמיזוגים,

כלהלן: כובלים שפרטיהם הדין להסדרים בית אישור

להסדרמס' הצדדים הכבילהשמות הנכס/השירותמהות

מים בע"מ6752 קיו תעשיות 2 אייצ'

  שטראוס-עילית בע"מ

אי–תחרות ביתיהסכם לשימוש מים סינון

החלטה זו, מתן וחודש מיום שש שנים יעלה על לא הכבילה תקופת של הכולל בין היתר, הסך בתנאים לפיהם, ניתן פטור זה
עסקת של השניה הסגירה תתרחש מהשניים: אחד יארע המיזוג עסקת של הראשונה הסגירה מיום וחודש שנתיים בחלוף כן, כמו

הכבילות. גם ועמה המיזוג תבוטל עסקת או המיזוג,

צרכנים או ארגון איגוד עסקי, ידי להגבלים עסקיים על בית הדין לפני אב לערר החלטתי זו נתונה 15(א) לחוק, לסעיף בהתאם
ניתן הפטור. שעליו הכובל מההסדר להיפגע אדם העלול כל

ירושלים, ,22 נשרים כנפי רח' העסקיים, ההגבלים רשות במשרד ,6752 מס' פטור בתיק הציבור לעיון פתוחה הפטור החלטת
הרגילות. העבודה בשעות

(3 במאי 2007) התשס"ז באייר ט"ו
 (3-41 (חמ

קן                                                                                רונית
הממונה על הגבלים עסקיים    

__________
.113 עמ' התש"ס, ;128 עמ' התשמ"ח, 1  ס"ח

כובל הסדר מאישור בתנאים פטור על הודעה

התשמ"ח-1988 ההגבלים העסקיים, חוק לפי

לפטורים  הוועדה עם התייעצות ולאחר התשמ"ח-11988 (להלן-החוק), העסקיים, ההגבלים לחוק 14 לפי סעיף בתוקף סמכותי
לקבל מהחובה להסדר הצדדים את בתנאים לפטור (17 במאי 2007) התשס"ז כ"ט באייר ביום החלטתי כי אני מודיעה ולמיזוגים,

כלהלן: שפרטיהם כובלים להסדרים הדין בית אישור את

להסדרמס' הצדדים הכבילהשמות הנכס/השירותמהות

יבחרו6925 עורכי הדין אשר - עורכי הדין בישראל לשכת
אתיופיה/2007 לעולי משפטי סיוע במבצע להשתתף

משפטיאיריס לייעוץ מבצע
בהסכמים אתיופיה לעולי

דירה לרכישת

רשאים עורכי הדין כי יובהר להסדר והמסמכים הקשורים הפרסומים היתר, בכל בין לפיהם, בתנאים האמור ניתן הפטור
המופיעים הדין אל עורכי לפנות דווקא חייבים אינם העולים וכי המבצע בתקנון נמוכים מהמחירים המופיעים במחירים לנקוב

ברשימה.

ההחלטה. מיום חודשים עשר שנים של לתקופה האמור הפטור של תוקפו

צרכנים או ארגון איגוד עסקי, ידי להגבלים עסקיים על בית הדין לפני אב לערר החלטתי זו נתונה 15(א) לחוק, לסעיף בהתאם
ניתן הפטור. שעליו הכובל מההסדר להיפגע אדם העלול כל

ירושלים, ,22 נשרים כנפי רח' העסקיים, ההגבלים רשות במשרד ,6925 מס' פטור בתיק הציבור לעיון פתוחה הפטור החלטת
הרגילות. העבודה בשעות

(5 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז י"ט
 (3-41 (חמ

קן                                                                                רונית
הממונה על הגבלים עסקיים    

__________
.113 עמ' התש"ס, ;128 עמ' התשמ"ח, 1  ס"ח
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שיכונים ציבוריים על אישור הודעה
(הוראת שעה), התשכ"ד-1964 ציבוריים חוק רישום שיכונים לפי

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

ציבוריים: שיכונים הם בתשריט, כחול בצבע המתוחמים המפורטים להלן, המקרקעין על כאמור, התכנית אישור ממועד שנתיים

בשלמותגושהמקום חלקותחלקות תכניתחלקי מס'

-7932555נתניה

-54578אלעד

ספדי -5688135מודיעין

ישראל העמק-גן 17801,37-35מגדל ,33 ,22 ,20
45-40

261/15/30

1780342-

17806169-

17457-45

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

(23 ביולי 2007) התשס"ז באב ח'
  (74-3 (חמ

טסטה                                                                              סימונה
הפרוגרמות אגף מנהלת סגנית             

                                                                                     משרד השיכון
__________

.1646 עמ' התשנ"ה, י"פ ;93 עמ' התשנ"ט, ;147 עמ' התשנ"ד, ;52 עמ' התשכ"ד, 1  ס"ח

.307 עמ' התשכ"ה, 2  ס"ח

נפט מרביים למוצרי מחירים בדבר עדכון הודעה

מצרכים על מחירי פיקוח צו התשס"ב-2002, בתחנות תדלוק), מרביים ושירותים (מחירים מצרכים על מחירי פיקוח צו לפי
מחירי מצרכים ושירותים (מחיר מרבי וצו פיקוח על התשנ"ג-1992, זיקוק), בית בשער נפט למוצרי מרביים (מחירים ושירותים

התש"ס-2000 בית זיקוק), בשער לגפ"מ

תדלוק), התשס"ב-12002, (מחירים מרביים בתחנות מחירי מצרכים ושירותים על לצו פיקוח 4(ד) לפי סעיף בתוקף סמכותי
פיקוח  4 לצו וסעיף התשנ"ג-21992, זיקוק), בשער בית נפט מרביים למוצרי ושירותים (מחירים מחירי מצרכים על פיקוח לצו 2 סעיף
התשס"ז בתמוז ט"ו ביום החל כי מודיע אני התש"ס-32000, זיקוק), בית בשער לגפ"מ מרבי (מחיר ושירותים מצרכים מחירי  על

להלן: כמפורט הם נפט מוצרי של המרביים המחירים (1 ביולי 2007),

חדשים בשקלים תדלוק בתחנות לבנזין מרביים מחירים א': חלק

המוצר
אוקטן 96 בנזין
עופרת נטול

95 אוקטן  בנזין
עופרת נטול

מע"מ) 15.5% (כולל בתחנה לליטר מחיר 6.196.17א.

באילת בתחנה לליטר מחיר 5.375.36ב.

__________
.246 עמ' התשס"ד, ;909 עמ' התשס"ב, 1 ק"ת

736 ועמ' 779. עמ' התשס"ו, ;206 עמ' התשס"א, ;262 עמ' התשנ"ג, 2  ק"ת

.717 עמ' התשס"ז, ;1088 עמ' התשס"ו, ;68 עמ' התשס"ד, ;354 עמ' התש"ס, 3  ק"ת
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מלא: שירות בעד תוספת

לליטר חדשים שקלים מע"מ) 0.12 (כולל הארץ  בכל
לליטר חדשים שקלים כולל מע"מ) 0.10  באילת (לא

 

בלו) כוללים (אינם גפ"מ למעט זיקוק, בית בשער נפט למוצרי מרביים מחירים ב': חלק

נפט מטריתמוצר בשקלים חדשים לטונה לקילו ליטרמחיר חדשים מחיר בשקלים

בו הגופרית שתכולת לתחבורה סולר
להלן  ) לק"ג מ"ג  10 על עולה אינה

במכליות (10 סולר -2,415.52

בהזרמה 10 2,431.57סולר

3.5% 4000 1,481.22מזוט כבד

80/100 1,724.03זפת

ה.ב. 1,637.32זפת

בלו) כולל (אינו זיקוק בית בשער לגפ"מ מרבי מחיר ג': חלק

לטון. חדשים שקלים 2,349.69 הוא זיקוק בית בשער לגפ"מ המרבי המחיר

(28 ביוני 2007) התשס"ז בתמוז י"ב
 (3-2152 (חמ

יחיאלי אהוד  
הדלק מינהל מנהל

נפט מרביים למוצרי מחירים בדבר עדכון הודעה

מצרכים על מחירי פיקוח צו התשס"ב-2002, בתחנות תדלוק), מרביים ושירותים (מחירים מצרכים על מחירי פיקוח צו לפי
מחירי מצרכים ושירותים (מחיר מרבי וצו פיקוח על התשנ"ג-1992, זיקוק), בית בשער נפט למוצרי מרביים (מחירים ושירותים

התש"ס-2000 בית זיקוק), בשער לגפ"מ

תדלוק), התשס"ב-12002, (מחירים מרביים בתחנות מחירי מצרכים ושירותים על לצו פיקוח 4(ד) לפי סעיף בתוקף סמכותי
4 לצו  וסעיף התשנ"ג-21992, זיקוק), בשער בית נפט מרביים למוצרי ושירותים (מחירים מחירי מצרכים על פיקוח לצו 2 סעיף
התשס"ז י"ז באב ביום החל מודיע כי אני התש"ס-32000, בית זיקוק), בשער לגפ"מ מרבי (מחיר ושירותים מחירי מצרכים על  פיקוח

להלן: כמפורט הם נפט מוצרי של המרביים המחירים (1 באוגוסט 2007),

חדשים בשקלים תדלוק בתחנות לבנזין מרביים מחירים א': חלק

המוצר
אוקטן 96 בנזין
עופרת נטול

95 אוקטן  בנזין
עופרת נטול

מע"מ) 15.5% מחיר לליטר בתחנה (כולל 6.066.04א.

באילת בתחנה לליטר מחיר 5.265.24ב.

מלא: שירות בעד תוספת

לליטר חדשים שקלים מע"מ) 0.12 (כולל הארץ  בכל
לליטר חדשים שקלים כולל מע"מ) 0.10  באילת (לא

__________
.246 עמ' התשס"ד, ;909 עמ' התשס"ב, 1 ק"ת

736 ועמ' 779. עמ' התשס"ו, ;206 עמ' התשס"א, ;262 עמ' התשנ"ג, 2  ק"ת

.717 עמ' התשס"ז, ;1088 עמ' התשס"ו, ;68 עמ' התשס"ד, ;354 עמ' התש"ס, 3  ק"ת
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בלו) כוללים (אינם גפ"מ למעט זיקוק, בית בשער נפט למוצרי מרביים מחירים ב': חלק

נפט מטריתמוצר בשקלים חדשים לטונה לקילו ליטרמחיר חדשים מחיר בשקלים

בו הגופרית שתכולת לתחבורה סולר
 - להלן לק"ג ( 10 מ"ג על עולה אינה

במכליות (10 2,502.42סולר

בהזרמה 10 2,519.05סולר

3.5% 4000 1,665.97מזוט כבד

80/100 1,886.22זפת

ה.ב. 1,799.01זפת

בלו) כולל (אינו זיקוק בית בשער לגפ"מ מרבי מחיר ג': חלק

לטון. חדשים שקלים 2,529.79 הוא זיקוק בית בשער לגפ"מ המרבי המחיר

(29 ביולי 2007) התשס"ז באב י"ד
 (3-2152 (חמ

יחיאלי אהוד  
הדלק מינהל מנהל

ריבית החשב הכללי הודעה בדבר שיעורי
שמיום 26 בפברואר  לתקופה התכ"ם, הוראות 17 בפרק 1 של פסקה פי הכללי, על החשב ריבית שיעורי מפורטת רשימת להלן

:2004

מתאריך
ריבית החשב הכללי

ב–% לחודש

בהעברת איחור בגין ריבית
מהמערכת כספים

ב–% לחודש הבנקאית
פיגורים ריבית
ב–% לחודש

26.2.20040.48330.85831.025

1.4.20040.46670.84171.0083

25.11.20040.450.8250.9917

30.12.20040.43330.80830.975

27.1.20050.41670.79170.9583

30.9.20050.43750.81250.9792

30.10.20050.45830.83331.0

2.12.20050.50.8751.0417

27.1.20060.52080.89581.0625

2.4.20060.5420.9171.083

28.4.20060.5630.9381.104

28.7.20060.5830.9581.125

26.10.20060.5630.9381.104

30.11.20060.5420.9171.083

28.12.20060.50.8751.042

1.2.20070.4790.8541.021

1.3.20070.4580.8331.0
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מתאריך
ריבית החשב הכללי

ב–% לחודש

בהעברת איחור בגין ריבית
מהמערכת כספים

ב–% לחודש הבנקאית
פיגורים ריבית
ב–% לחודש

26.4.20070.4380.8130.979

31.5.20070.4160.7910.958

29.7.20070.43750.81250.979

רבעוני. חישוב לפי תחושב מצטברת ריבית

(30 ביולי 2007) התשס"ז באב ט"ו
 (3-1884 (חמ

זליכה                                                                               ירון
החשב הכללי                                                                                    

ציבור קרקעות לצרכי בדבר רכישת הודעות

19 הודעה לפי סעיף

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

מד/2/2  מס' מפורטת מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, התכנון לחוק ו–190 189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
הוועדה המקומית מצהירה בזה ,1276 עמ' התשנ"ח, ,4605 הפרסומים אישורה פורסמה בילקוט התכנית), שהודעה בדבר - (להלן
כי  הפקודה), - ציבור), 21943 (להלן לצרכי (רכישה הקרקעות 19 לפקודת בהתאם לסעיף - הוועדה), מודיעין (להלן לתכנון ולבניה
עמ' התשס"ז, הפרסומים 5663, בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי הודעה פורסמה אליה ביחס אשר בתוספת, המתוארת הקרקע

ברשומות. זו הודעה פרסום מודיעין מיום עיריית והמוחלט של הגמור לקניינה תהיה ,2722

תוספת

מגרש

קודם                 רישום חדשרישום

הייעוד גושחלקי חלקהגוש
חלקה מס'

ארעית
חלקה מס'

סופית
החלקה שטח

במ"ר

ציבור6285640556936470595 לבניני שטח

העבודה בשעות בו לעיין רשאי  מעוניין  וכל מודיעין, ,1 תלתן רח' המקומית, הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
הרגילות.

(15 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז כ"ט
 (3-4 (חמ

ספקטור משה  
המקומית הוועדה ראש יושב

לתכנון ולבניה מודיעין

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1 ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר
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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
ענ/במ/360   מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,3600 עמ' התש"ס, ,4884 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן עירון 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

גוש

חלקה חלקי
חלקה (או
הייעודבשלמות*)

שביל להולכי רגל87641 שטח ציבורי פתוח,

רגל ורכב2 להולכי שביל חניה ציבורית,

רגל3 להולכי  שביל דרך, ציבורית, חניה 
ורכב

רגל ורכב4 להולכי שביל חניה ציבורית,

ורכב7 רגל להולכי שביל ציבורית, חניה

שביל11 ציבורית, חניה משולבת, דרך
ורכב רגל להולכי

פתוח12 ציבורי שטח

להולכי13 שביל פתוח, ציבורי שטח דרך,
ורכב רגל

דרך14

דרך15

רגל ורכב16 להולכי דרך, שביל

רגל17 להולכי  שביל משולבת,  דרך דרך, 
ורכב

גוש

חלקה חלקי
חלקה (או
הייעודבשלמות*)

רגל876418 להולכי  שביל משולבת,  דרך דרך, 
ורכב

דרך19

דרך20

דרך21

רגל ורכב22 להולכי דרך, שביל

דרך23

דרך25

רגל ורכב27 שביל להולכי

רגל ורכב31 שביל להולכי

רגל ורכב32 שביל להולכי

רגל33 להולכי שביל ציבור,  למבני שטח
ורכב

למבני34 שטח ורכב, רגל להולכי שביל
פתוח ציבורי שטח ציבור,

למבני36 שטח , ורכב רגל להולכי שביל
ציבור

ורכב,37 רגל להולכי שביל משולבת, דרך
ציבור למבני שטח

משולבת38 ציבורי פתוח, דרך שטח

רגל ורכב39 להולכי שביל חניה ציבורית,

שביל40 משולבת, דרך  ציבורית,  חניה
פתוח ציבורי ורכב , שטח רגל להולכי

משולבת,41 דרך ורכב, רגל להולכי שביל
ציבור למבני שטח

ציבור,42 למבני שטח פתוח, ציבורי שטח
רגל ורכב להולכי דרך, שביל

ציבור881021 למבני שטח

שביל22 משולבת, דרך  ציבורית,  חניה
פתוח ציבורי שטח ורכב, רגל להולכי

פתוח18 משולבת, שטח ציבורי דרך

פתוח19 משולבת, שטח ציבורי דרך

ציבורי20 שטח ורכב,  רגל להולכי  שביל
פתוח

דרך87742

רגל ורכב3 להולכי שביל חניה ציבורית,

רגל ורכב4 להולכי שביל חניה ציבורית,

ציבורי5 שטח ורכב,  רגל להולכי  שביל
פתוח

רגל ורכב6 שביל להולכי

רגל7 להולכי שביל פתוח,  ציבורי שטח
ורכב

רגל8 להולכי שביל פתוח,  ציבורי שטח
ורכב

ציבור9 משולבת, שטח למבני דרך

__________
בשלמות. חלקה בכוכבית המסומן *  רק

.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר
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גוש

חלקה חלקי
חלקה (או
הייעודבשלמות*)

ורכב,877413 רגל להולכי שביל משולבת, דרך
פתוח ציבורי שטח

ציבורית,15 חניה ורכב, רגל להולכי שביל
משולבת דרך

ציבורי16 שטח ורכב,  רגל להולכי  שביל
משולבת דרך פתוח,

ציבורית18 חניה

הנדסי20* למבני שטח

להולכי87653 שביל ציבור, למבני שטח דרך,
ורכב רגל

ציבורי10 שטח ציבור, למבני שטח דרך,
פתוח

משולבת15 דרך ציבור, למבני שטח דרך,

למבני16 שטח להולכי רגל ורכב, שביל דרך,
ציבור

רגל21 להולכי  שביל ציבורית, חניה דרך, 
ורכב

רגל22 שביל הולכי חניה ציבורית, דרך,

ורכב,23 רגל להולכי שביל משולבת, דרך
ציבור למבני שטח

ציבורי24 שטח רגל, להולכי  שביל דרך,
פתוח

משולבת25 דרך דרך,

דרך26

דרך27

משולבת28 דרך דרך,

משולבת29 דרך ציבורית, חניה

שביל30 ציבורית, חניה משולבת, דרך דרך,
ציבור למבני שטח ורכב, רגל להולכי

ציבור31 משולבת, שטח למבני דרך

ציבור,32 למבני שטח ציבורית, חניה דרך,
רגל להולכי שביל

ציבור,33 למבני שטח משולבת, דרך דרך,
רגל ורכב שביל להולכי

פתוח,34 ציבורי שטח ציבורית, חניה דרך,
רגל ורכב שביל להולכי

להולכי35 שביל ציבורית, חניה משולבת, דרך
פתוח ציבורי שטח ורכב, רגל

חניה36 , ורכב רגל להולכי  שביל דרך,
ציבורית

רגל ורכב37 שביל להולכי

שטח38 דרך,  ורכב, רגל  להולכי שביל 
פתוח ציבורי

שביל39 משולבת, דרך  ציבורית,  חניה
ורכב רגל להולכי

רגל ורכב40 שביל להולכי

פתוח41 ציבורי שטח

גוש

חלקה חלקי
חלקה (או
הייעודבשלמות*)

פתוח876542 ציבורי שטח

ציבורי43 שטח ורכב,  רגל להולכי  שביל
פתוח

עארה, וכל בכפר הוועדה במשרדי מופקד העתק התכנית
הרגילות. העבודה בשעות בו לעיין רשאי בדבר מעוניין

(9 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז כ"ג
(3-2 (חמ

ג'בארין סובחי מוחמד  
המקומית הוועדה ראש יושב

עירון 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
(להלן  ענ/121  מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית), -
המקומית לתכנון הוועדה מוסרת בזה ,3744 עמ' התשס"ז, ,5663

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

האמורה. הקרקע רכישת בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה

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

גוש
חלק

מחלקה
חלקה

הייעודבשלמות

ציבורי פתוח204011 דרך, שטח

דרך2

דרך3

למבני4 שטח פתוח,  ציבורי  שטח
ציבור

דרך5

דרך6

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר
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גוש
חלק

מחלקה
חלקה

הייעודבשלמות

משולבת204017 דרך

ציבור8 למבני שטח

משולבת9 דרך

דרך10

רגל11 להולכי שביל דרך,

משולבת12 דרך דרך,

משולבת13 דרך

ציבורי פתוח204021 דרך, שטח

דרך2

פתוח3 ציבור שטח משולבת, דרך

משולבת4 דרך

משולבת5 דרך

משולבת6 דרך

משולבת7 דרך

משולבת8 דרך

משולבת9 דרך

דרך10
, וכל בכפר עארה הוועדה במשרדי העתק התכנית מופקד

הרגילות. העבודה בשעות בו לעיין רשאי בדבר מעוניין

(3 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז י"ז
(3-2 (חמ

ג'בארין סובחי מוחמד  
המקומית הוועדה ראש יושב

עירון 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
ענ/במ/359   מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,5482 עמ' התשנ"ט, ,4800 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן עירון 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

גוש
חלקי
חלקה

חלקה
הייעודבשלמות

ציבור87761 למבני שטח

ציבור2 למבני שטח דרך,

ציבורי פתוח3 דרך, שטח

ציבורי פתוח4 דרך, שטח

שטח7 ציבור,  למבני שטח דרך, 
פתוח ציבורי

רגל ורכב5 שביל להולכי

דרך8 ציבור,  למבני שטח דרך, 
משולבת

רגל ורכב9 שביל להולכי

רגל ורכב10 שביל להולכי

להולכי11 שביל דרך, משולבת, דרך
ורכב רגל

רגל ורכב12 שביל להולכי

ציבורי13 שטח משולבת, דרך , דרך
פתוח

פתוח14 ציבורי שטח

ציבורי15 שטח משולבת, דרך דרך,
פתוח

שטח16 פתוח,  ציבורי שטח דרך, 
למבני ציבור

ציבורי17 שטח משולבת, דרך דרך,
פתוח

למבני18 שטח משולבת, דרך דרך,
פתוח ציבורי שטח ציבור,

שטח19 פתוח,  ציבורי שטח דרך, 
למבני ציבור

למבני20 שטח משולבת, דרך דרך,
ורכב רגל להולכי שביל ציבור,

שטח21 פתוח,  ציבורי שטח דרך, 
למבני ציבור

רגל ורכב22 שביל להולכי

ורכב,23 רגל להולכי שביל דרך,
ציבור למבני שטח

למבני24 שטח משולבת, דרך דרך,
ציבור

למבני25 שטח משולבת, דרך דרך,
ציבור

משולבת26 דרך

רגל27 משולבת, שביל להולכי דרך
ורכב

ציבורי פתוח28 דרך, שטח
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גוש
חלקי
חלקה

חלקה
הייעודבשלמות

שביל877629 ציבור, למבני שטח דרך,
ורכב רגל להולכי

ציבורית30 חניה

משולבת31 דרך ציבורית, חניה

משולבת32 דרך ציבורית, חניה

דרך33

דרך34

משולבת35 דרך

רגל ורכב87771 שביל להולכי

דרך4

להולכי5 שביל ציבורית, חניה דרך,
ורכב רגל

להולכי6 שביל פתוח, ציבורי שטח
ורכב רגל

פתוח7 ציבורי שטח

רגל8 משולבת, שביל להולכי דרך
ציבורית חניה , ורכב

משולבת9 דרך

משולבת12 דרך

למבני13 שטח משולבת, דרך דרך,
ציבורית חניה ציבור,

דרך14

ציבורית15 חניה

משולבת16 דרך

משולבת17 דרך

פתוח18 ציבורי שטח משולבת, דרך

רגל19 משולבת, שביל להולכי דרך
פתוח ציבורי שטח ורכב,

פתוח20 ציבורי שטח

משולבת21 דרך

פתוח22 משולבת, שטח ציבורי דרך

משולבת23 דרך

משולבת24 דרך

שביל27 פתוח, ציבורי שטח דרך,
ורכב רגל להולכי

פתוח,28 ציבורי שטח משולבת, דרך
ורכב רגל להולכי שביל

שטח29 ורכב,  רגל להולכי שביל 
פתוח ציבורי

משולבת30 דרך

ציבור31 משולבת, שטח למבני דרך

ציבור32 משולבת, שטח למבני דרך

שטח33 ורכב,  רגל להולכי שביל 
למבני ציבור

גוש
חלקי
חלקה

חלקה
הייעודבשלמות

שטח877734 ורכב,  רגל להולכי שביל 
פתוח ציבורי

שטח35 ורכב,  רגל להולכי שביל 
פתוח ציבורי

משולבת37 דרך

משולבת38 דרך

רגל ורכב39 להולכי דרך, שביל

למבני40 שטח משולבת, דרך דרך,
ציבור

פתוח41 משולבת, שטח ציבורי דרך

פתוח42 ציבורי שטח

משולבת43 דרך

ציבור44 למבני שטח דרך,

ציבור45 למבני שטח

דרך46

משולבת87801 דרך

משולבת87785 דרך

רגל6 משולבת, שטח להולכי דרך
ציבורית חניה ורכב,

רגל7 משולבת, שביל להולכי דרך
פתוח ציבורי שטח ורכב,

פתוח8 משולבת, שטח ציבורי דרך

משולבת9 דרך

דרך10

רגל12 משולבת, שביל להולכי דרך
למבני ציבור ורכב, שטח

דרך13 ורכב,  רגל להולכי שביל 
משולבת

משולבת14 דרך

ציבור15 משולבת, שטח למבני דרך

משולבת16 דרך

פתוח17 ציבורי שטח

דרך18

ורכב,877819 רגל להולכי שביל דרך,
ציבור למבני שטח

פתוח20 ציבורי שטח

ציבורית21 חניה

פתוח29 ציבורי שטח

, וכל בכפר עארה הוועדה במשרדי העתק התכנית מופקד
הרגילות. העבודה בשעות בו לעיין רשאי בדבר מעוניין

(3 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז י"ז
(3-2 (חמ

ג'בארין סובחי מוחמד  
המקומית הוועדה ראש יושב

עירון ולבניה לתכנון
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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
ענ/במ/361   מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,3430 עמ' התש"ס, ,4879 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן עירון 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                              

מחלקהגוש הייעודחלק

משולבת875427 דרך

פתוח,34 ציבורי שטח משולבת, דרך
ציבורית חניה

שטח45 ורכב,  רגל להולכי שביל 
למבני ציבור

ציבור43 למבני שטח

רגל ורכב42 שביל להולכי

רגל ורכב41 שביל להולכי

ציבור49 למבני שטח

רגל ורכב46 שביל להולכי

רגל ורכב47 שביל להולכי

פתוח48 ציבורי שטח

פתוח33 ציבורי שטח

להולכי36 שביל פתוח, ציבורי שטח
ורכב רגל

משולבת37 דרך ציבורית, חניה

ציבורי פתוח87535 דרך, שטח

למבני6 שטח משולבת, דרך דרך,
חניה פתוח, ציבורי שטח ציבור,

ציבורית

מחלקהגוש הייעודחלק

חניה87537 ורכב, רגל  להולכי  שביל
ציבור למבני שטח ציבורית,

משולבת8 דרך

להולכי10 שביל פתוח, ציבורי שטח
ורכב רגל

רגל11 משולבת, שביל להולכי דרך
למבני ציבור ורכב, שטח

רגל ורכב12 שביל להולכי

דרך13

ציבור14 למבני שטח

ציבורי15 שטח ציבור, למבני שטח
פתוח

דרך16

להולכי17 שביל פתוח, ציבורי שטח
ורכב רגל

שטח18 ורכב,  רגל להולכי שביל 
דרך משולבת ציבורי פתוח,

חניה19 ורכב, רגל  להולכי  שביל
ציבורי שטח משולבת, דרך ציבורית,

פתוח

ציבור20 משולבת, שטח למבני דרך

משולבת21 דרך

משולבת,22 דרך פתוח, ציבורי שטח
ציבור למבני שטח

ציבור23 משולבת, שטח למבני דרך

ציבור24 משולבת, שטח למבני דרך

למבני25 שטח משולבת, דרך דרך,
ציבור

ציבורי26 שטח משולבת, דרך דרך,
פתוח

פתוח27 משולבת, שטח ציבורי דרך

פתוח28 ציבורי שטח

להולכי29 שביל פתוח, ציבורי שטח
משולבת דרך ורכב, רגל

משולבת30 ציבורי פתוח, דרך שטח

משולבת,31 דרך פתוח, ציבורי שטח
רגל ורכב שביל להולכי

משולבת32 דרך

פתוח33 משולבת, שטח ציבורי דרך

פתוח,34 ציבורי שטח משולבת, דרך
רגל ורכב שביל להולכי

פתוח,35 ציבורי שטח משולבת, דרך
רגל ורכב שביל להולכי

ציבור36 משולבת, שטח למבני דרך

רגל ורכב37 שביל להולכי

שולבת,39 דרך ציבור, למבני שטח
רגל ורכב שביל להולכי

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח
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מחלקהגוש הייעודחלק

להולכי875340 שביל ציבור, למבני שטח
ורכב רגל

להולכי41 שביל ציבור, למבני שטח
ורכב רגל

משולבת42 דרך

שטח43 ורכב,  רגל להולכי שביל 
משולבת דרך ציבור, למבני

רגל44 להולכי שביל , משולבת דרך
למבני ציבור ורכב, שטח

להולכי45 שביל ציבור, למבני שטח
משולבת , דרך ורכב רגל

ציבור46 למבני שטח

משולבת,47 דרך ציבור, למבני שטח
רגל ורכב שביל להולכי

משולבת,48 דרך ציבור, למבני שטח
רגל ורכב שביל להולכי

להולכי49 שביל ציבור, למבני שטח
ורכב רגל

רגל ורכב50 שביל להולכי

רגל ורכב51 שביל להולכי
, וכל בכפר עארה הוועדה במשרדי העתק התכנית מופקד

הרגילות. העבודה בשעות בו לעיין רשאי בדבר מעוניין

(5 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז י"ט
(3-2 (חמ

ג'בארין סובחי מוחמד  
המקומית הוועדה ראש יושב

עירון 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
ענ/239/ מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית), - (להלן מ/174(במ)
מוסרת בזה הוועדה ,952 עמ' התשנ"ז, ,4466 הפרסומים בילקוט
בהתאם הוועדה), - (להלן עירון 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

גוש
חלקי
חלקה

חלקה
ייעודבשלמות

פתוח876812 ציבורי שטח גישה, דרך

פתוח13 ציבורי שטח גישה, דרך

14
פתוח, שטח ציבורי גישה, דרך

ציבור לבנייני שטח

15
פתוח, שטח ציבורי גישה, דרך

ציבור לבנייני שטח

פתוח16 ציבורי שטח

ציבור17 לבנייני שטח דרך,

דרך876918

עארה, וכל בכפר הוועדה במשרדי מופקד העתק התוכנית
הרגילות. העבודה בשעות בו לעיין רשאי בדבר מעוניין

(5 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז י"ט
(3-2 (חמ

ג'בארין סובחי מוחמד  
המקומית הוועדה ראש יושב

עירון ולבניה לתכנון

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכ־ לחוק ו–190 189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
מס' בנין ערים ובהתאם לתכנית התשכ"ה-11965, והבניה,  נון
פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית), - (להלן הר/1952 
בזה מצהירה ,1094 עמ' התשס"ב, ,5045 הפרסומים בילקוט
הוועדה), - (להלן הרצליה ולבניה לתכנון המקומית הוועדה

ציבור),  לצרכי (רכישה הקרקעות לפקודת  19 לסעיף בהתאם
אשר  בתוספת, כי הקרקע המתוארת הפקודה), - 21943 (להלן
ו–7 לפקודה בילקוט  5 סעיפים לפי הודעה פורסמה אליה ביחס
וה־ הגמור לקניינה תהיה ,1624 עמ' התשס"ו, ,5491 הפרסומים

זו ברשומות. הודעה פרסום מיום הרצליה של עיריית מוחלט

תוספת

- 6542 גוש

ייעודמיקוםמגרשיםחלקות

12  206 ,205 יוחאי,201, בר רח'
חפציבה רח'

דרך קיימת, דרך
ושצ"פ משולבת

13208 ירושלים203, מוצעתרח' דרך
ושצ"פ

14207 ,204 יוחאי,202, רח'
ירושלים רח'

ודרך שצ"פ
קיימת

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח
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רשאי מעוניין הוועדה, וכל מופקד במשרדי התכנית העתק
העבודה הרגילות. בו בשעות לעיין

(4 ביוני 2007) התשס"ז בסיון י"ח
(3-4 (חמ

יעל גרמן
המקומית הוועדה ראש יושבת

הרצליה ולבניה לתכנון

19 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
מס' מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,

פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית), - (להלן חפ/1958 
בזה מצהירה ,1077 עמ' התשנ"ז, ,4471 הפרסומים בילקוט
הוועדה), - (להלן חיפה ולבניה לתכנון המקומית הוועדה
ציבור),  לצרכי (רכישה הקרקעות לפקודת  19 לסעיף בהתאם
אשר  בתוספת, כי הקרקע המתוארת הפקודה), - 21943 (להלן
ו–7 לפקודה בילקוט  5 סעיפים לפי הודעה פורסמה אליה ביחס
הגמור לקניינה  תהיה  ,1965 עמ' התשנ"ט, ,4733 הפרסומים

ברשומות. זו פרסום הודעה מיום עיריית חיפה של והמוחלט

תוספת

בשלמות. 21 חלקה ,10837 גוש

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

(29 ביולי 2007) התשס"ז באב י"ד
(3-4 (חמ

יהב יונה
המקומית הוועדה ראש יושבת

חיפה ולבניה לתכנון __________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח
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19 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
כס/ מס' מפורטת לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,

בילקוט  פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית), - 1/1 (להלן
הוועדה בזה מצהירה ,2280 עמ' התש"ל, ,1636 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן סבא כפר ולבניה לתכנון המקומית
ציבור), 21943 (להלן  לצרכי (רכישה הקרקעות 19 לפקודת לסעיף
אליה אשר ביחס בתוספת, המתוארת הקרקע הפקודה), כי -
הפרסומים  בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי הודעה פורסמה
של והמוחלט הגמור לקניינה תהיה ,581 עמ' התשנ"ג, ,4064

ברשומות. זו הודעה פרסום מיום סבא כפר עיריית

תוספת

שטח  מ"ר,  18,182 החלקה שטח ,79 חלקה ,6433 גוש
מ"ר; הייעוד: שב"צ. 1,522 ההפקעה

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

הוועדה במשרדי מופקדים ההפקעה ומפת התכנית העתק
בשעות העבודה לעיין בו רשאי מעוניין סבא, וכל בעיריית כפר

הרגילות.

(16 ביולי 2007) התשס"ז באב א'
(3-4 (חמ

חמו יהודה בן
המקומית הוועדה ראש יושבת

סבא לתכנון ולבניה כפר

19 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
מס' מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,

פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית), - (להלן ממ/5103 
בזה מצהירה ,153 עמ' התשס"א, ,4929 הפרסומים בילקוט
הוועדה), - (להלן מצפה אפק לתכנון ולבניה המקומית הוועדה

ציבור),  לצרכי (רכישה הקרקעות לפקודת  19 לסעיף בהתאם
אשר  בתוספת, כי הקרקע המתוארת הפקודה), - 21943 (להלן
ו–7 לפקודה בילקוט  5 סעיפים לפי הודעה פורסמה אליה ביחס
הגמור לקניינה  תהיה  ,2779 עמ' התשס"ז, ,5665 הפרסומים
הודעה פרסום תקוה מיום גני המועצה המקומית של והמוחלט

ברשומות. זו

תוספת

דרך. הייעוד: מ"ר; כ–88 של בשטח ;154 ח"ח ,6720 גוש

מצפה המקומית הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
בשעות בו רשאי לעיין וכל מעוניין תקוה, פתח ,9 גליס רח' אפק,

הרגילות. העבודה

(19 ביולי 2007) התשס"ז באב ד'
(3-4 (חמ

אלונים לבנה
המקומית הוועדה ראש יושבת

אפק מצפה ולבניה לתכנון __________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח
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19 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
כ/150ח מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה מצהירה ,2396 עמ' התשס"ו, ,5511 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן אתא קרית ולבניה לתכנון המקומית
ציבור), 21943 (להלן  לצרכי (רכישה הקרקעות 19 לפקודת לסעיף
אליה אשר ביחס בתוספת, המתוארת הקרקע הפקודה), כי -

הפרסומים  בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי הודעה פורסמה
של והמוחלט הגמור לקניינה תהיה ,2129 עמ' התשס"ז, ,5644

ברשומות. הודעה זו פרסום מיום קרית אתא עיריית

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר
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תוספת

דרכים. הייעוד: ;43 חלקה ,11048 גוש

לתכנון המקומית הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
בשעות בו  לעיין רשאי מעוניין  וכל העיריה,  בכיכר ולבניה 

הרגילות. העבודה

(11 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז כ"ה
(3-4 (חמ

פרץ יעקב
המקומית הוועדה ראש יושב

אתא קרית ולבניה לתכנון

19 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
גז/במ/10/68  מיתאר לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה מצהירה ,3177 עמ' התשנ"ד, ,4211 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן שהם ולבניה לתכנון המקומית
ציבור), 21943 (להלן  לצרכי (רכישה הקרקעות 19 לפקודת לסעיף
אליה אשר ביחס בתוספת, המתוארת הקרקע הפקודה), כי -
הפרסומים  בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי הודעה פורסמה
של והמוחלט הגמור לקניינה תהיה ,2503 עמ' התשס"ז, ,5655

ברשומות. זו הודעה מיום פרסום שהם המקומית המועצה

תוספת

הייעוד: ;116 ,115 ,112 ,79 ח"ח ,4129 גוש ,5345 מגרש
ד"מ; 1.246 שטח שב"צ,

שטח שב"צ, הייעוד: ;116-112 ח"ח ,4129 גוש ,5346 מגרש
;1.249

שטח שב"צ, הייעוד: ;118-116 ,113 ח"ח ,4129 ,5603 מגרש
ד"מ. 9.767

.3 ח"ח ,6859 גוש

לתכנון המקומית הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
בו לעיין רשאי מעוניין וכל שהם, ,63 האודם שהם, רח' ובניה

הרגילות. העבודה בשעות

(9 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז כ"ג
(3-4 (חמ

גיל ליבנה
המקומית הוועדה ראש יושבת

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

והבניה, חוק התכנון לפי הודעות
התשכ"ה-1965

ירושלים מחוז
ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
4984/ב  מס'

בחזית בניה לתוספת בינוי קביעת התכנית:  שם
,23 סוף יח"ד, ים הרחבת לשם  הדרומית והצפונית

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

4984/א. לתכנית שינוי 4984/ב, מס'

אופירה רח' ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
אופירה; לבין סוף הרחובות ים שטח בין סנהדריה, שכונת .12
-220/825 בין אורך החדשה: ישראל רשת פי על קואורדינטות
הגבולות פי  על  הכל ;634/225-634/160 בין רוחב ,220/875
,30244 גוש וחלקות: גושים כחול; בקו בתשריט המסומנים

.69 במלואה: חלקה

והצפונית הדרומית בחזית בניה תוספת .1 התכנית: מטרת
קביעת .2 הקיימות. הדירות הרחבת  לשם  קיים בנין של
הבנין, קביעת של וצפונית דרומית בחזית בניה בינוי בעבור

שטחים  מהם 162 מ"ר 198 מ"ר, של בהיקף בניה שטחי תוספת
וקביעת הבנין  קווי שינוי  .3 שירות.  שטחי מ"ר ו–36  עיקריים
התכנית. למימוש  ביצוע שלבי קביעת  .4 חדשים. בנין  קווי
בגין הוראות קביעת .6 בניה. היתר למתן תנאים קביעת .5

להריסה. מבנים

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
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .02-6290222 טל' ,91010
,1 ספרא כיכר  ירושלים, ולבניה לתכנון המקומית הועדה 

.02-6296811 טל' ירושלים,

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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ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
6793  מס'

בניה, תוספת קיים, בבנין קומה תוספת התכנית:  שם
אלעיסאויה יח"ד 3 תוספת

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה  נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי ירושלים מחוז ולבניה
,6793 מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

.2316 לתכנית שינוי

רח' ירושלים, ומקומם: בתכנית  הכלולים  השטחים
ישראל רשת פי על קואורדינטות אלעיסאויה; שכונה עיסוויה.

 634/000 בין רוחב ,223/450 לבין   223/500 בין אורך החדשה:
בקו בתשריט המסומנים  הגבולות פי  על הכל ;634/050 לבין

כחול.

ותוספת קיים,  בבנין קומה תוספת  .1 התכנית: מטרת
למגורים המרתף קומת שימוש ושינוי דיור להרחבת בניה
שינוי   .3 מיוחד.  מגורים לאזור  5 מגורים מאזור  שינוי  .2.
מ–2  קומות מס' הגדלת .4 משולבת.  לדרך  5 מגורים מאזור
קווי וקביעת בנין,  קווי  שינוי .5 מרתף.  קומת  + קומות  ל–3 

יח"ד.   7 הכל  סך דיור,  יחידות   3 של תוספת .6 חדשים. בנין
בגין הוראות קביעת .8 מגורים. בעבור שימוש קביעת .7 
למימוש ביצוע  שלבי קביעת  .9 להריסה. ומדרגות גדרות

בניה. היתר למתן תנאים קביעת .10 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
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .02-6290222 טל' ,91010
,1 ספרא כיכר  ירושלים, ולבניה לתכנון המקומית הועדה 

.02-6296811 טל' ירושלים,

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
7521  מס'

5 מיוחד לאזור  מגורים מאזור שינוי התכנית: שם
יח"ד חדשות, שועפט 2 יצירת ,2 מגורים

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

.7521 מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

רח' שעפט. ירושלים. ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
אסהל מערב מדרך ראמאללה; קואורדינטות שועפט, רח' שכונת
 - לבין  221/680 בין אורך החדשה:  ישראל רשת  פי  על

על פי הגבולות הכל ;635/220 - בין 635/175 לבין 221/760 רוחב
גוש בהסדר: וחלקות: גושים  כחול;  בקו  בתשריט המסומנים

.46 במלואה: חלקה ,30558

5 מיוחד לאזור  מגורים אזור שינוי א. .1 התכנית: מטרת
ג.  חדשה. לדרך מיוחד  5 מגורים מאזור שינוי ב. .2 מגורים
קביעת .2 .2 מגורים לאזור מאושרת או  קיימת מדרך שינוי
בקומת שירות שטחי הפיכת א. (א). בבנין האלה הבינויים
לשם הקרקע בקומת בניה ותוספת עיקרים, לשטחים הקרקע
לשם א' בקומה בניה תוספת ב.  חדשות. יח"ד שתי יצירת
מובלעת עליונה קומה  תוספת ג.  קיימות. יח"ד  שתי הרחבת
בהתאם הכל יח"ד חדשות, שתי לשם יצירת רעפים גג בחלל
של בהיקף מרביים בניה שטחי קביעת .3 הבינוי. לנספח

שירות.  שטחי ו–157  עיקריים שטחים 13–1 מהם  מ"ר   1,458
הגדלת .5 חדשים. בנין  קווי  וקביעת הבנין, קווי  שינוי  .4
מרבי קומות מספר הגדלת .6 יח"ד.  ל–8  המרבי יח"ד מספר
ביצוע למימוש קביעת שלבי .7 קומות. לשלוש קומות  משתי
קביעת הוראות .9 בניה. היתר למתן תנאים קביעת .8 התכנית.

להריסה. וגדרות בנינים בגין

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

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

.02-6296811 טל' ירושלים,

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
9903/א  מס'

דיור יחידות הרחבות לשם בניה תוספת התכנית: שם
5 ברוך, רשב"ם מקור שכונת קיימות בבנין,

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה  נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי ירושלים מחוז ולבניה
9903/א, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

מק/9903. ,62 לתכניות שינוי

.5 רשב"ם רח' ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים שטחים
החדשה: ישראל פי רשת על ברוך; קואורדינטות מקור שכונת

632/820 לבין  קו רוחב בין 220/100 לבין 220/150, בין אורך קו
.46 במלואה: חלקה ,30069 גוש וחלקות: גושים ;632/850

מגורים מבנה  הרחבות לשם תוספת  .1 התכנית: מטרת
מערבית בחזית  עמודה  תוספת  בעבור  בינוי  קביעת  .2 קיים.
תוספת קביעת .3 הקומות. בכל בבנין קיימות יח"ד הרחבת לשם

סך הכל  בלבד, עיקריים 25.48 מ"ר שטחים בהיקף של שטח בניה
בנין קווי וקביעת בנין, קווי שינוי 312.00 מ"ר. 4. הבניה שטחי

קביעת הוראות  .6 בניה. היתר למתן תנאי קביעת .5 חדשים.
להריסה. מבנה בגין
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ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו  את הרואה  אחר תכנוני פרט  בכל או  בבנין
רשאי  100 לחוק, סעיף פי הזכאי לכך על כל התכנית, וכן  ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .02-6290222 טל' ,91010
,1 ספרא כיכר  ירושלים, ולבניה לתכנון המקומית הועדה 

.02-6296811 טל' ירושלים,

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
10283  מס'

הבנין מאגפי בכל אחד תוספת קומה התכנית: שם
16 הכהן רח' עלי תורה, עזרת הרחבת יח"ד, לשם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה  נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי ירושלים מחוז ולבניה
,10283 מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

.2803 לתכנית שינוי

רח' ירושלים, ומקומם: בתכנית  הכלולים  השטחים
רשת פי על  קואורדינטות תורה; עזרת שכונת  .16 הכהן עלי

בין  רוחב  220/500  -  220/425 בין אורך החדשה: ישראל
בתשריט המסומנים הגבולות פי על הכל ;633/600 - 633/550
;219 במלואה: חלקה ,30080 גוש וחלקות: גושים כחול;  בקו

לתכנית 2803. 23 בהתאם מגרש:

הבנין מאגפי אחד  בכל קומה תוספת א. התכנית:  מטרת
וקביעת שמתחתיהן, בקומה קיימות יח"ד הרחבת לשם
מאזור שטח  שינוי  ב. להריסה. בניה חריגות בגין  הוראות 
האלה  הבינויים קביעת ג.  מיוחד.  מגורים לאזור  2 מגורים
לשם הבנין מאגפי אחד  בכל עליונה,  קומה  תוספת בשטח:
הבינוי לנספח בהתאם שמתחתיה בקומה קיימות יח"ד הרחבת
כאמור. לבניה, בנין קווי קביעת ד. בשטח. לקיים  ובהתאם
(מתוכם  וקביעתם ל–1,080.52 מ"ר בשטח בניה שטחי ה. הגדלת
שירות).  שטחי מ"ר ו–447.90  עיקריים שטחים  מ"ר 632.71 
קומות,  ל–4  קומות מ–3 מזרחי  באגף  קומות מס' הגדלת   ו. 
מחסנים  קומת מעל קומות ל–5  קומות מ–4 המערבי  ובאגף
קביעת ח.  התכנית.  למימוש ביצוע שלבי קביעת ז.  ומקלט. 
בשטח. בניה  היתר למתן תנאים וקביעת בינוי,  הוראות 

להריסה. בניה חריגות בגין הוראות קביעת ט.

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 כל התכנית, וכן  ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך

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

.02-6296811 טל' ירושלים,

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
11041 מס'  מפורטת

רמות, שכונת קיימות, יח"ד הרחבות התכנית: שם
2 רביבים רח'

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

.4922 שינוי לתכנית ,11041 מס'

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

רח' ירושלים. ומקומם: בתכנית  הכלולים  השטחים
ישראל רשת פי על  קואורדינטות רמות;  שכונת .27 רביבים
-635/900 בין רוחב ,219/050-218/950 בין אורך  החדשה:
כחול; בקו בתשריט המסומנים הגבולות פי על הכל ;636/000

.17 במלואה: חלקה ,30717 גוש וחלקות: גושים

ידי על  קיימת, דיור יחידת הרחבת א. התכנית: מטרת 
לשינוי הוראות קביעת ב.  עיקרי. לשטח  שירות שטח הפיכת
יח"ד הרחבת לשם מרתף בקומת  עיקרי  לשטח שירות שטח
כאמור. לבניה בנין קווי קביעת ג. שמעליה. בקומה  קיימת

מתוכם  מ"ר ל–861.34  וקביעתם  בשטח בניה שטחי ד. הגדלת
שירות. שטחי מ"ר ו–231.53 עיקריים שטחים  מ"ר 629.81 
הוראות קביעת ו.  התכנית. למימוש ביצוע שלבי  קביעת ה.

בניה בשטח. היתר למתן תנאים בינוי וקביעת

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

.02-6296811 טל' ירושלים,

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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ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
11346  מס'

מיוחד,  5 למגורים ממגורים שינוי התכנית: שם
ל–4 קומות,  קומות מספר הגדלת יח"ד, 5  תוספת

אסואנה שכ'
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה  נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי ירושלים מחוז  ולבניה
,11346 מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

.3092 לתכנית שינוי

שכונת ירושלים.  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
בין אורך החדשה: רשת ישראל על פי קואורדינטות אסואנה;
הכל ;632/525 לבין   632/475 בין  רוחב  223/325 לבין   223/275
וחלקות כחול; גושים בקו בתשריט הגבולות המסומנים פי  על

.121 במלואה: חלקה ,29996 גוש

מיוחד.  למגורים  5 ממגורים שינוי  .1 התכנית: מטרת
שטח וחפירת הקיים, הבנין מעל עליונה קומה תוספת .2
חניה. תוספת בעבור בינוי קביעת .3 הקרקע.  בקומת

מהם  מ"ר   1,433.5 של בהיקף בניה שטחי תוספת קביעת .4
שינוי שירות. 5. שטחי ו–171 מ"ר שטחים עיקריים מ"ר 1,262.5
מ–8 יח"ד  יח"ד 5 של תוספת .6 בניה. לתוספת חדשים הבנין  קווי
קומות.  ל–4  קומות מ–2 הקומות מספר הגדלת .7 יח"ד.   ל–13 
ביצוע שלבי קביעת .9 מגורים. בעבור שימושים קביעת .8
בניה. היתר למתן תנאים קביעת .10 התכנית.  למימוש

ומדרגות להריסה. גדרות בגין קביעת הוראות .11

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

.02-6296811 טל' ירושלים,

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
11698  מס'

עיקרי, לשטח שירות שטחי שינוי התכנית:  שם
24 שרעבי זכרון משה, שלום שכונת

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה  נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי ירושלים מחוז ולבניה
,11698 מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

2874/ב. ,2874 לתכניות שינוי

שלום רח' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
ישראל רשת על פי קואורדינטות זכרון משה; שכונת .24 שרעבי

 -  632/875 בין  רוחב  220/500  -  220/450 בין אורך החדשה:
כחול; בקו בתשריט המסומנים הגבולות פי על הכל ;632/925

.21 במלואה: חלקה ,30068 גוש וחלקות: גושים

הגג על קומה  לתוספת בינוי קביעת  .1 התכנית:  מטרת
בניה שטחי תוספת קביעת .2 שמתחת. יח"ד הרחבת לשם
הגדלת מספר הקומות עיקריים. 3. שטחים 157.3 מ"ר של בהיקף
שלבי קביעת .4 ה–0.00. קומות מעל ל–4 ה–0.00 קומות מעל מ–3
בניה. היתר למתן תנאים קביעת .5 התכנית. למימוש  ביצוע

מבנה להריסה. בגין קביעת הוראות .6

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

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

.02-6296811 טל' ירושלים,

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
11709  מס'

קיימות, ליח"ד בניה שטחי תוספת התכנית: שם
3 גורדון יובל, קרית

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה  נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי ירושלים מחוז ולבניה
,11709 מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

.3479 לתכנית שינוי

רח' ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
ישראל רשת פי על קואורדינטות יובל; קרית שכונת .3 גורדון
-630/475 בין רוחב ,216/975-216/900 בין אורך  החדשה:
כחול; בקו בתשריט המסומנים הגבולות פי על הכל ;630/550

.146 במלואה: חלקה ,30408 גוש וחלקות: גושים

קיימות. ליח"ד בניה שטחי תוספת .1 התכנית:  מטרת
מגורים - מגורים ב שינוי ללא .3 חדשה. מרפסת בניית .2
,+2.90 ,0.00 ,-2.65 מפלסים בעבור  בינוי  קביעת  .4  מיוחד.
מ"ר   367.45 של בהיקף בניה שטחי תוספת קביעת .5 .+5.80
מ"ר   1,744.91 של בהיקף מרבים בניה שטחי וקביעת עיקרי,
שירות.  שטחי ו–102.65 מ"ר שטחים עיקריים מ"ר 1,642.26  מהם
קביעת .7 חדשים. בנין  קווי  וקביעת הבנין, קווי  שינוי  .6
למימוש ביצוע  שלבי קביעת  .8 מגורים. בעבור שימושים
קביעת הוראות .10 בניה. היתר למתן תנאים קביעת .9 התכנית.

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

.02-6296811 טל' ירושלים,

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
11732 מס'  מפורטת

קיימת, יח"ד הרחבת לשם תוספות התכנית: שם
וגן בית מורדות רח' דניה, רמת שכונת

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

3366/א. ,3366 לתכניות שינוי ,11732 מס'

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

שכונת ירושלים.  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
רשת פי על קואורדינטות  הלוי; בנימין רח' וגן, בית  מורדות
בין רוחב ,217/500-217/400 בין אורך החדשה:  ישראל
בתשריט המסומנים הגבולות פי על הכל ;630/000-629/950
,30570 גוש ארעי: גוש מס' בהסדר וחלקות: גושים כחול; בקו

.100 במלואה: חלקה

קיימת. יח"ד  הרחבת לשם תוספת  .1 התכנית:  מטרת

מיוחד. מגורים  לאזור מיוחד  5 מגורים מאזור  שינוי  .2 
,+3.30 ,+0.00 ,-2.80 ,-5.30 מפלסים בעבור  בינוי  קביעת  .3
בניה שטחי תוספת קביעת .4 יח"ד. הרחבת לשם +6.85 ,+6.35

של  בהיקף מרביים בניה שטחי וקביעת מ"ר,  492 של בהיקף
שטחי  ו–231.9 מ"ר שטחים עיקריים מ"ר 1,078.7 מ"ר מהם 846.8
שינוי .6 קווי בנין חדשים. וקביעת שינוי קווי הבנין, .5 שירות.
+10.35 ופיר מעלית בגובה ל–9.35+ גובה וקביעת הבנין גובה

קומות  מ–3  הקומות מספר הגדלת .7. 1 מס' בנספח  כמצויין
בעבור שימושים קביעת .8 החניה.  קומת מעל קומות ל–4 

בניה. היתר למתן תנאים קביעת .9 מגורים.

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

.02-6296811 טל' ירושלים,

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
11740 מס'  מפורטת

יח"ד הרחבות לשם בניה תוספות התכנית:  שם
79 קליינמן יובל, קרית קיימות,

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

.3158 שינוי לתכנית ,11740 מס'

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

קליינמן רח' בתכנית ומקומם: ירושלים. הכלולים השטחים
החדשה רשת ישראל פי על קואורדינטות קרית יובל; שכונת .79
הכל ;629/950-629/000 בין  רוחב  216/700-216/625 בין אורך 
וחלקות: גושים כחול; בקו בתשריט המסומנים הגבולות פי על

.79 במלואה: חלקה ,30398 גוש

דיור יחידות הרחבת לשם בניה תוספות .1 התכנית: מטרת
בינוי בעבור מפלסים קביעת  .2 ב'. א', בקומות קרקע קיימות
בהיקף בניה שטחי תוספת קביעת .3 .+5.54 ,+2.77 ,+0.00 
בנין קווי וקביעת הבנין, קווי שינוי .4 עיקרי.  מ"ר  179.16 של
תנאים קביעת .6 מגורים. בעבור שימושים קביעת .5 חדשים.
מדרגות, מחסנים, בגין הוראות קביעת .7 בניה. היתר למתן

להריסה. וגדר רשת עמודים

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

.02-6296811 טל' ירושלים,

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
6672  מס'

עליונה קומה לתוספת בינוי קביעת התכנית: שם
ג'וז אל חדשות, ואדי יח"ד 2 הוספת לשם

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

.2639 שינוי לתכנית ,6672 מס'
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רח' ירושלים. ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
אורך קואורידנטות בין  גוז; שטח אל  ואדי שכ'  ג'וז. אל  ואדי
רוחב–633/150 קואורדינטות  בין שטח  ,222/550-222/500 
כחול; בקו בתשריט המסומנים הגבולות פי על הכל ;633/200

.29 במלואה: חלקה ,30518 גוש וחלקות: גושים

לאזור   5 מגורים מאזור שטח שינוי א. התכנית: מטרת
לבנין, עליונה קומה לתוספת בינוי קביעת ב. .2 מגורים
הבינוי לנספח בהתאם  הכל חדשות, יח"ד שתי  תוספת לשם
הכל  לסך קיימות מ–4  יח"ד מס' והגדלת בשטח,  ולקיים
כאמור.  הבניה לתוספות חדשים בנין קווי קביעת ג. יח"ד.  6 
קומות.  ל–3  קומות מ–2 המרבי  הקומות  מספר הגדלת   ד. 
וקביעתם  מ–557.4  בשטח  מרביים בניה שטחי הגדלת  ה. 
וקביעת  בינוי, הוראות קביעת ו. (829.68 עיקרי). מ"ר ל–860.04
ביצוע בגין הוראות קביעת ז. בשטח. בניה היתר למתן תנאים
להריסה. וגדר מבנים בגין הוראות קביעת ח. פרטית.  חניה
והוראות (למדרכה)  לציבור הנאה זיקת עם שטח קביעת  ט.

ולתחזוקתו. לביצועו

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,859 עמ' התשס"ז, ,5604 הפרסומים  ובילקוט  12/01/2007

.12/12/2006 בתאריך

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

לקהל. פתוחים

ירושלים מקומי תכנון מרחב

7775 מס' מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה

וסטוו לחנויות פסג' שינוי התכנית:  שם
23 הלל רח' מסחרי, לאזור קרקע בקומת

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

971/ג. 971/ד, 971/ב, לתכניות שינוי ,7775 מס'

ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
אורך קואורדינטות בין שטח העיר; מרכז .23 הלל  רח'
;632/025-631/950 רוחב  קואורדינטות  לבין   220/800-220/725
גושים כחול;  בקו בתשריט המסומנים הגבולות פי על  הכל

.268 במלואה: חלקה ,30049 גוש וחלקות:

+3.77 במפלס רגל להולכי שינוי מעבר א. התכנית: מטרת
בקומה שטח לסגירת  בינוי  קביעת ב. מסחרי.  לאזור  בלבד
הכל מסחרי, לשימוש הפיכתו לשם +3.77 במפלס מפולשת 
הבניה לתוספת בנין קווי קביעת ג. הבינוי. לנספח בהתאם
שטח וקביעת המרביים, הבניה  שטחי  הגדלת ד. כאמור.
תנאים  וקביעת בינוי, הוראות קביעת ה. ל–82.25 מ"ר. התוספת

בשטח. בניה היתר למתן

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3318 עמ' התשס"ו, ,5531 הפרסומים  ובילקוט  10/11/2006

.23/05/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון ולבניה

לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,02-6290222 טל' ,91010
,02-6296811 טל' ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים,  ולבניה
שהמשרדים ובשעות בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין וכל

לקהל. פתוחים האמורים

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
8620  מס'

מאמוניה  ציבור - מתחם 5 מבני הקמת התכנית: שם
ג'ראח בשייח משרדי הממשלה לאזור דרומית

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

.4339 ,2591 לתכניות שינוי ,8620 מס'

מזרחית ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
לאזור משרדי דרומית הזיתים, הר ולדרך ג'ראח לשכונת שייח
וצפונית אגוז נחל לרחוב מערבית ג'ראח, בשייח הממשלה
בין שטח מאמוניה; כמתחם הידוע השטח אגוז. נחל לשכונת

רוחב  קואודינטות  ובין   222/550-222/300 אורך קואורדינטות
בתשריט המסומנים הגבולות פי על הכל ;633/700-633/150
.4-2 חלקות: חלקי ,29998 גוש וחלקות: גושים כחול;  בקו
חלקה ,30132 גוש: .30 ,23-21 ,17 חלקות: חלקי ,29999 גוש:
,30134 גוש: .39 ,37 ,32 ,8 ,7 ,5-2 חלקות: חלקי ,38 במלואה:

.65 ,45 ,8 חלקות: חלקי

האלה: הקרקע י במערך שינוי א. התכנית:  מטרת
ציבור לבנין  משטח  .2 משולבת. לדרך ציבורי לבנין משטח .1
נוף עיצוב ו/או לדרך משטח .3 מוסד. או ציבור לבנין לשטח
חדשה. לדרך ולשטח ציבורי לבנין לשטח פתוח, ציבורי  לשטח
פתוח ציבורי ושטח  חדשה לדרך ציבור לבנין  משטח .4 
מגרשים בהתאם לנספח הבינוי. ב. קביעת הוראות לבניה ב–5
.0.0 בנין קו לרבות  כאמור לבניה חדשים בנין קווי קביעת   ג.

מ"ר  ל–57.900  בשטח  לבניה מרביות בניה  זכויות קביעת ד. 
שירות  שטחי מ"ר  3,750 עיקריים,  שטחים  27.100  מתוכם
מרבי  קומות בניה ומספר גובה ה. קביעת חניונים). ו–27.050 מ"ר
המותרים השימושים קביעת ו. המוצעים. מהמבנים אחד לכל
לבניני ובשטח למוסד בשטח ציבור,  לבניני בשטח לבניה
היתר למתן  תנאים וקביעת בינוי הוראות ז. מוסד. או ציבור 
להריסה. וגדרות מבנים בגין הוראות  קביעת ח. בשטח. בניה
בגין הוראות קביעת י. לעקירה. עצים בגין הוראות קביעת ט.
הוראות קביעת יא. המתחם. בתוך פנימי דרכים מערך הסדרת
בגין הוראות יב. קביעת לציבור. זיקת הנאה עם שטחים בגין

שטח. לפיתוח קביעת הוראות מחדש. יג. וחלוקה איחוד

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3568 עמ' התשס"ו, ,5538 הפרסומים  ובילקוט  26/05/2006

.08/06/2006 בתאריך

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

לקהל. פתוחים
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ירושלים מקומי תכנון מרחב

9444 מס' מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה

5 למגורים 1, ממגורים שינוי התכנית:  שם
15 ,13 גרמי ציון רח' בן זאב, פסגת

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

במ/4561. לתכנית שינוי ,9444 מס'

בן רח' ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
אורך קואורדינטות בין  שטח  זאב;  פסגת שכונת .15 ,13  ציון
רוחב 636/475-636/425; קואורדינטות לבין  224/400-224/350
הכלעלפיהגבולותהמסומניםבתשריטבקוכחול;גושיםוחלקות:
לתכנית  2015 בהתאם ,2014 מגרשים: ;30590 בחלקיות:  גושים

במ/4561.

לאזור  מיוחד   5 מגורים אזור שינוי  א. התכנית:  מטרת
 2014 במגרשים בבנינים האלה הבינויים קביעת ב. .1 מגורים
חלל הגבהת .2 קיימת. קרקע  בקומת  בניה  תוספת  ו–20151:
רעפים גג תוספת קומה עליונה מובלעת בתוך חלל לשם הגג
קיימות יח"ד הרחבת לשם לעיל  האמור  כל עיקרי. לשימוש
במגרש בניה שטחי תוספת קביעת ג. מהמגרשים. אחד בכל
עיקריים  שטחים מ"ר  113 מהם  מ"ר,  129 של  בהיקף  2014
במגרש  בניה תוספת שטחי קביעת שירות. ד. שטחי  ו–16 מ"ר
עיקריים  שטחים 102 מ"ר 107 מ"ר מהם  של  2015 בהיקף  מס'
קומות  מ–2  קומות מספר הגדלת ה.  שירות. שטחי מ"ר  ו–5
היתר  תנאים למתן קביעת ו. מהמגרשים. בכל אחד ל–3 קומות

בניה.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1965 עמ' התשס"ז, ,5640 הפרסומים  ובילקוט  04/02/2007

.13/03/2007 בתאריך

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

לקהל. פתוחים

ירושלים מקומי תכנון מרחב

9550 מס' מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה

דיור, והרחבות בניה עבירות הכשרת התכנית:  שם
טייב יצחק חי הרב נוף, רח' הר

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

לתכנית 5756. שינוי , 9550 מס'

רח' ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
רשת פי על  קואורדינטות  נוף; הר  שכונת  .1 חי טייב  הרב 

בין  רוחב  216/375-216/275 בין אורך החדשה:  ישראל
בתשריט המסומנים הגבולות פי על הכל ;632/975-632/900

.40 במלואה: חלקה ,30271 גוש וחלקות: גושים כחול; בקו

במבנה - דיור יחידות הרחבת .1 התכנית: מטרת
 2 לאזור  בשינויים  2 מגורים מאזור  שינוי  .2 קיים. מגורים 
קיימות דיור  יחידות הרחבת  בעבור  בינוי קביעת  .3  מיוחד.
378.8 מ"ר מהם 346.7  של בהיקף בניה שטחי תוספת קביעת .4
קווי קביעת שירות. 5. שטחי ו–32.1 מ"ר עיקריים שטחים מ"ר

מאושר צידי בנין מקו כאמור, הבניה לתוספת חדשים  בנין
ביצוע למימוש קביעת שלבי מוצע 2 מ'. 6. צידי בנין לקו 3 מ'

בניה. היתר למתן תנאים קביעת .7. התכנית

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1965 עמ' התשס"ז, ,5640 הפרסומים  ובילקוט  02/03/2007

.13/03/2007 בתאריך

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

לקהל. פתוחים

ירושלים מקומי תכנון מרחב

9648 מס' מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
2 מגורים לאזור שינוי שטח התכנית:  שם

שועפט שכ' קיימים, בנינים ל–5 בינוי וקביעת
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

במ/3456/א. לתכנית שינוי ,9648 מס'

שעפט. רח' ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בין שטח ראמללה); לדרך (ממזרח אלמסלך רח' שועפט, שכ'
קואורדינטות בין שטח ,635/715-635/640 רוחב קואורדינטות
המסומנים הגבולות פי על הכל ;222/450-222/390 אורך
במלואה: חלקה ,30550 גוש וחלקות: גושים כחול; בקו בתשריט

.7

מגורים מאזור שטח  שינוי  (א)  התכנית:  מטרת
האלה הבינויים  קביעת (ב)  .2 מגורים  לאזור מיוחד  5 
קומות בשלוש קיים לבנין בינוי קביעת א. :A בנין -1 בשטח
הבינוי. לנספח  בהתאם  היתר) (ללא המרתף  קומת   מעל
בינוי קביעת א. :B בנין 3 דירות. 2 - יהיה יח"ד המרבי מס' ב.
הבינוי. לנספח בהתאם (ללא היתר) קומות בחמש קיים  לבנין

הבינוי.  לנספח בהתאם דירות  10 יהיה יח"ד מס'  ב.
בהתאם קומות בארבע קיים לבנין בינוי קביעת א. :C בנין - 3

לנספח  בהתאם  דירות   3 יהיה יח"ד  מס' ב. הבינוי. לנספח 
קומות בשתי קיים לבנין  בינוי  קביעת א. :D בנין .4 הבינוי.

3 דירות בהתאם  הדירות יהיה מס' הבינוי. ב. בהתאם לנספח
(מחסן) קיים לבנין בינוי קביעת א. :E בנין .5 הבינוי. לנספח
בנין קווי  קביעת (ג) הבינוי. לנספח בהתאם אחת בקומה 
מרביות זכויות בניה כאמור. (ד) הגדלת לתוספת הבניה חדשים

עיקריים.  שטחים מ"ר  1,994 מתוכם  מ"ר ל–2,226  וקביעת
בניה היתר למתן תנאים וקביעת בינוי הוראות קביעת (ה)
מס' הגדלת (ז) להריסה. בנין  בגין  הוראות  קביעת (ו) בשטח.

- מ–2 קומות  A בנין -1 הבינוי: לנספח בהתאם מרבי קומות
 - C בנין ל–5 קומות. 3- קומות - מ–2 B בנין  ל–3 קומות. 2-
יח"ד. ל–19 יח"ד בשטח מס' הגדלת קומות. (ח) ל–4 קומות מ–2

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

לקהל. פתוחים



3995 20.8.2007 התשס"ז, באלול ו' ,5705 הפרסומים ילקוט

ירושלים מקומי תכנון מרחב

9680 מס' מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה

לדרך ציבורי פתוח משטח התכנית: שינוי שם
2 ויסמן שכ' בית וגן, רח' ליאו משולבת,

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

.2673 שינוי לתכנית ,9680 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

רח' ירושלים. ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
רשת פי על  קואורדינטות וגן; בית שכונת  .27 שחראי
בין רוחב ,217/950-217/800 בין אורך החדשה:  ישראל
בתשריט המסומנים הגבולות פי על הכל ;630/725-630/425 
,254 במלואה: חלקה ,30166 גוש וחלקות: גושים כחול; בקו

.260

לדרך משצ"פ חלק ושינוי יח"ד, הרחבת .1 התכנית: מטרת
מגורים  לאזור מיוחד  4 מגורים מאזור  שינוי  .2 משולבת.
משולבת. לדרך פתוח  ציבורי משטח בחלק ושינוי  מיוחד,
במפלס א. כלהלן: בניה תוספות בעבור בינוי קביעת .3 
היקפית לטיפול ותעלה מכונות, חדר מקורה, תוספת חניה -2.55
במפלס בניה  תוספת .ב. שמעליה בקומה המוצעת  בבריכה 
וסאונה ג'קוזי כגון:  נילווים ומיתקנים בריכה  לתוספת +0.00
,+3.23 במפלסים בניה תוספת ג. קיימת. יח"ד  לשימוש
יח"ד הרחבות  לשם  ו–19.47+ +16.14 ,+13.18 ,+9.95 ,+6.72
בהיקף בניה שטחי תוספת קביעת .4 אלו. במפלסים קיימות

ו–206.53 מ"ר  שטחים עיקריים מ"ר מהם 755.59 962.12 מ"ר, של
חדשים. בנין קווי וקביעת הבנין, קווי שינוי .5 שירות.  שטחי
קביעת .7 ה–±0.00. למפלס ל–מתחת מ–0 הקומות מס' הגדלת .6
איחוד .9 ביצוע. שלבי  קביעת  .8 בניה. היתר למתן תנאים

בהסכמה. וחלוקה

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,181 עמ' התשס"ז, ,5585 הפרסומים  ובילקוט  25/09/2006

.28/09/2006 בתאריך

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

לקהל. פתוחים

ירושלים מקומי תכנון מרחב

9954 מס' מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה

תחתונה קרקע בקומת דיור הרחבת קביעת התכנית: שם
זאב פסגת ,5-3 שרף ועליונה, ברח' זאב

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

.3601 שינוי לתכנית ,9954 מס'

זאב רח' ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
ישראל רשת פי על קואורדינטות זאב; פסגת שכונת .5 ,4 ,3 שרף
-636/550 בין רוחב ,223/425-223/350 בין אורך  החדשה

כחול; בקו בתשריט המסומנים הגבולות פי על הכל ;636/625
.12 במלואה: חלקה ,30629 גוש וחלקות: גושים

מגורים מאזור  שינוי  .2 דיור. הרחבת .1 התכנית: מטרת
בכל בניה לתוספות בינוי קביעת .3 מיוחד. מגורים לאזור
לנספח בהתאם הכל קיימות, יח"ד הרחבת לשם המפלסים

מ"ר   161.00 של בהיקף בניה שטחי תוספת קביעת .4 הבינוי.
בנין קווי וקביעת הבנין, בקווי שינוי .5 עיקריים. בניה  שטחי
היתר למתן תנאים קביעת .6 מרביים. בניה לתוספת חדשים

מחסן להריסה. בגין קביעת הוראות .7 בניה.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3963 עמ' התשס"ו, ,5546 הפרסומים  ובילקוט  22/09/2006

.28/06/2006 בתאריך

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

לקהל. פתוחים

ירושלים מקומי תכנון מרחב

11368 מס' מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
יח"ד הרחבת לשם בניה תוספות התכנית: שם

3 עזיאל הרב וגן, בית שכונת קיימות,
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

.1042 שינוי לתכנית ,11368 מס'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

רח' ירושלים. ומקומם: בתכנית  הכלולים  השטחים
ישראל  רשת פי וגן; קואורדינטות על בית 3 .שכונת עוזיאל הרב
-631/050 בין  רוחב  217/525-217/475 בין אורך  החדשה:
כחול; בקו בתשריט המסומנים הגבולות פי על הכל ;631/100

.222 במלואה: חלקה ,30164 גוש וחלקות: גושים

צירוף הבנין, קומות בכל יח"ד הרחבת :1 התכנית: מטרת
קומה ותוספת  הבניה  שטחי למנין פנימיות מרפסות   שטחים 
שמתחתיה. בקומה קיימות דיור יחידות הרחבת לשם הגג  על
מיוחד. מגורים  לאזור  1 מגורים מאזור  שטח שינוי  .2 
בינוי קביעת (1 להלן: בניה כמפורט בינוי לתוספת קביעת .3
,1.50 ,-3.00 במפלסים תחתונה קרקע בקומות: בניה תוספת
ב' ,+4.50 ,+3.00 במפלסים א' ,+1.50 ,+0.00 במפלסים קרקע
באותן קיימות יח"ד הרחבות לשם +7.50 ,+6.00 במפלסים
הגג, על עליונה קומה לתוספת  בינוי קביעת (2 הקומות.
האמור כל שמתחתיה. בקומה קיימות יח"ד הרחבות לשם
בניה שטחי תוספת קביעת .4 הבינוי. לנספח בהתאם לעיל

עיקריים  שטחים 559.35 מ"ר מהם 453.10 מ"ר של בהיקף  בבנין
קווי וקביעת בנין,  קווי  שינוי .5 שירות.  שטחי מ"ר ו–106.25 
הגדלת מספר הקומות .6 כאמור. הבניה לתוספת חדשים  בנין
מפלס  מעל קומות ל–4  ה-0.00 מפלס מעל קומות  מ–3
קביעת .8 התכנית. למימוש ביצוע שלבי קביעת .7 ה–±0.00.

תנאים למתן היתר בניה בשטח.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,296 עמ' התשס"ז, ,5590 הפרסומים  ובילקוט  03/11/2006

.23/10/2006 בתאריך



20.8.2007 התשס"ז, באלול ו' ,5705 הפרסומים ילקוט 3996

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

לקהל. פתוחים

ירושלים מקומי תכנון מרחב

11465 מס' מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה

יח"ד הרחבות קביעת בינוי לשם התכנית: שם
6 קליינמן רח' קרית יובל, שכונת קיימות,

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

.3158 שינוי לתכנית ,11465 מס'

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

רח' ירושלים. ומקומם: בתכנית  הכלולים  השטחים
רשת פי על  קואורדינטות יובל; קרית שכונת  .6 קליינמן

216.580 לבין 216.670  בין אורך קואורדינטות החדשה: ישראל
פי על הכל ;630.090 לבין   630.025 בין רוחב קואורדינטות
וחלקות: גושים כחול; בקו בתשריט המסומנים  הגבולות

.72 במלואה: חלקה ,30398 גוש

הצפוני בבנין  קיימות, יח"ד הרחבת  .1 התכנית: מטרת
בינוי קביעת א. בשטח: האלה  הבינויים קביעת .2 בחלקה.
במפלסים קיימות יח"ד הרחבות לשם בניה תוספות להשלמת
תוספת קביעת הבינוי. 3. לנספח 9.25 בהתאם ,6.20 ,3.10 ,0.00
בנין, וקביעת שינוי קווי עיקרי. 4. 390 מ"ר של בניה בהיקף שטחי
קביעת .6 בניה. היתר למתן תנאים קביעת .5 חדשים. בנין קווי

התכנית. למימוש ביצוע שלבי

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4665 עמ' התשס"ו, ,5567 הפרסומים  ובילקוט  29/09/2006

.20/08/2006 בתאריך

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

לקהל. פתוחים

יוסף רות  
המחוזית הועדה ראש יושבת  
מחוז ירושלים לתכנון ולבניה

מחוז תל אביב
תל–אביב-יפו מקומי תכנון מרחב

מס' תא/ג/1 אישור תכנית מיתאר מקומית  הודעה בדבר
תל–אביב-יפו תכנית גגות התכנית: שם

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

תא/ג. תא/ל/1, לתכניות שינוי תא/ג/1, מס'

תל–אביב-יפו. ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
תל–אביב-יפו של המקומי התכנון מרחב על חלה התכנית

העיר)  (מרכז   6 ,5 ,4 ,3 רבעים האלה: האזורים למעט כולו,
חלה אינה התכנית .8 ברובע   B יפו תכנית תחולת ובתחום

חלקות  למעט התקווה), 2215 (שכונת מס' תכנית תחולת בתחום
התכנית זו. תכנית תחול לגביהן ו–291 בגוש 6135, 310 ,309 ,274
תקפות תכניות לשימור מכוח בנינים שהוכרזו על חלה אינה

תא/2650/ב. מכוח תכנית ו/או

מיתאר תכנית הוראות את לעדכן .1 התכנית: מטרת
תחולתה, תקופת לאורך  שנצבר הניסיון לאור  ג' מקומית
רווחת לשיפור הגג, במפלס  לשיפור השימוש להביא במגמה
עיצוב הבנין, את לשפר קיימים. מבנים המגורים ולהתחדשות
ההוראות את ולהתאים המבנה של החמישית בחזית לטפל
ידי: על זאת כל הטכניים, לצרכים הגג על מתקנים  להקמת
לדירה. מ"ר ל–40 עד  לגג היציאה חדר  שטח הגדלת  א. 
 65% של מרבי לשיעור  הגג על הבניה תכסית הגדלת  ב.
בתנאי טכניים,  וחדרים המדרגות חדר שטח כולל משטחו, 
על לבניה האפשריים השטחים כל של זמנית בו בניה של
שטוחים. גגות  על בבניה לנסיגות הוראות קביעת ג.   הגג.

מרצפת  מדוד משופעים ל–7 מ', בגגות הגג רום גובה ד. קביעת
עדכון ה. גג. לעליות בניה הוראות וקביעת העליונה, הקומה
הבניה הוראות עדכון ו. הגג. על לפרגולות הבניה הוראות
לבטל בתחום תכנית .2 גגות. על המוצבים טכניים למיתקנים
לה תוקף מתן על הודעה אשר ג', מקומית מיתאר תכנית את זו

.21.4.94 מיום ,4208 מס' בילקוט הפרסומים פורסמה

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4670 עמ' התשס"ו, ,5567 הפרסומים  ובילקוט  04/08/2006

.20/08/2006 בתאריך

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

לקהל. פתוחים

תל–אביב-יפו מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר  הודעה
מס' תא/2662

לאוניברסיטת סטודנטים מעונות התכנית:  שם
אביב תל

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

בעיתונים  פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה תא/2662  מס' 
התשנ"ח, ,4587 הפרסומים ובילקוט  ,07/11/1997  בתאריך

תא/406. לתכנית שינוי ,16/11/1997 בתאריך ,620 עמ'

תל–אביב- ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
רח' בצפון,   - איינשטיין רח'  התכנית: גבולות   יפו; 
מגבול גן ברודצקי בדרום, ובחלק - במזרח, המשך לבנון חיים
חלקי ,205 ,182 במלואן: חלקות ,6629 גוש וחלקות: גושים מערב;
חלקות ,6649 גוש: .207 ,141 ,139 ,137 ,109 ,87 ,84 ,9 חלקות:

.544 חלקי חלקה: ,286 ,285 ,277 במלואן:

בשטח בניה והוראות זכויות קביעת .1 התכנית: מטרת
הקמת לצורך תל–אביב, אוניברסיטת של הסטודנטים מעונות

מצומצמת  זכויות ותוספת קומות,  20 בן חדש מעונות בנין
לבניני ציבור משטח שינוי  א. ידי: זאת על למבנים הקיימים,
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הגדרת תוך בניה, והוראות תכליות קביעת ב. מיוחד. למגרש
לשטחים  36,000 מ"ר שלא יעלה על בהיקף שטח מרבי לבניה
הוראות  קביעת ג. שירות. לשטחי מ"ר ו–15,000  עיקריים,
.2 התכנית. בתחום הפתוח הציבורי בשטח החניה לפיתוח
בדבר מתן  406 אשר הודעה מס' תכנית של לכך בהתאם שינוי
 27.9.1962 בתאריך ,963 הפרסומים בילקוט פורסמה לה תוקף

שינוייה. על

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

לקהל. פתוחים

אור יהודה-אזור תכנון מקומי מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
מאא/507  מס'

רבין נווה שכונת תעסוקה, מגורים, התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

מאא/205. שינוי לתכניות מאא/במ/90/3, מאא/507, מס'

שכונת יהודה.  אור ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
גבולות דרומי; מעורב  תעסוקה ואזור ניצן רחוב  רבין נווה
 -  412 כביש רבין, נווה מערב, צפון - רבין נווה  התכנית:
,6503 גוש וחלקות:  גושים מזרח;  - מונסון נווה מזרח, דרום 
חלקות: חלקי ,6509 גוש: .68 ,64 ,52 ,14 ,7 ,6 חלקות:  חלקי
חלקי ,6511 גוש: .14 ,5-1 חלקות: חלקי ,6510 גוש: .33 ,32 ,29

.1 חלקה:

לבניני משטח קרקע  שינוי א. התכנית:   מטרת
בתכנית מאא/במ/90/3). 43 (מגרש מיוחד מגורים לאזור  ציבור
או מלונאות מעורבת, לתעסוקה  משטח  קרקע שינוי ב.
חינוך למוסדות  מיוחד שטח  - ציבור  לבניני לשטח משרדים 
בתכנית   12 ,11 (מגרשים אקדמי/מכללה למוסד המיועד
בעבור בנין קווי  ושינוי בניה, זכויות קביעת  ג. מאא/205).
בניה הוראות  קביעת ד.  .(43 (מגרש מיוחד מגורים אזור
בתכנית: בניה זכויות הכל סך  ה.  בניה.  היתרי למתן ותנאים
,4 - בנינים מספר ,240 - דיור - מספר יחידות מיוחד  מגורים
שטחים  מ"ר  2,400  + מ"ר  27,000 - עיקרי  שטח הכל סך 
לבנין  עיקרי שטח 200 מ"ר + מקורות מרפסות לטובת עיקריים
- עילי שירות שטח הכל סך חברתי/בריאות. מועדון  בעבור
מ"ר. 21,936  - תת–קרקעי שירות שטח הכל סך מ"ר.  11,200 

שטח לבניני  כניסה. קומת + קומה חלקית + 15 קומות - סך הכל
עיקרי שטח הכל סך מאא/205. בתכנית כפי שנקבע  - ציבור
הכל  סך - 17,200 מ"ר. עילי שירות שטח הכל סך 50,900 מ"ר, -

קומות 15+1. הכל סך 58,200 מ"ר. - תת–קרקעי שירות שטחי

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3898 עמ' התשס"ו, ,5544 הפרסומים  ובילקוט  09/06/2006

.25/06/2006 בתאריך

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

אור יהודה-אזור תכנון מקומי מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
מאא/520 מס'

תעשיה התכנית: תוספת שטח עיקרי לשטח שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
מאא/100, מאא/מק/1046, לתכניות  שינוי  מאא/520,  מס'

מק/1018. מאא/

רח' יהודה, אור ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
מצפון המפעל, רח' - מדרום התכנית: גבולות ;13 המפעל
;37 ממערב–חלקה ,35 חלקה - ממזרח ציבורי, חניה מגרש -

.36 במלואה: חלקה ,6226 גוש וחלקות: גושים

לאזור תעשיה מאזור  המגרש שינוי א. התכנית:  מטרת
מסחר הקיימים: לשימושים  להוסיף המאפשר  תעסוקה,
הקומות. ביתר ומשרדים ותעסוקה בלבד הקרקע  בקומת

שטח עיקרי  הכל - סך 1,376 מ"ר בסך העיקרי לשטח תוספת ב.
באמצעות  במרתף חניה בעבור תוספת 1,380 מ"ר ג. 3,440 מ"ר. -
מתחת  השירות שטח המרתף. סך הכל בקומת 2 מפלסים יצירת
סגירת  ידי על קומה תוספת ד. מ"ר.  2,670 יהיה הקרקע לפני
הבנין בגובה שינוי בגג ללא הקומה הטכנית וחציית סקיילייט,

ה. הקצאת  הקרקע. פני 4 קומות מעל - סך הכל (+54.62) הקיים
מעבר/ זכות עם מ' 5 ברוחב המגרש של המערבי בחלקו רצועה

להולכי רגל. זיקת הנאה

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1621 עמ' התשס"ז, ,5629 הפרסומים  ובילקוט  26/01/2007

.15/02/2007 בתאריך

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

ים בת מקומי תכנון מרחב

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

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
בי/430, בי/328/ב,  בי/328/א,  לתכניות שינוי בי/451,  מס' 

בי/339. בי/2/א, בי/30/א, בי/328,

רח' ים, בת ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
שצ"פ במזרח - ,194 חלקה - בצפון התכנית: גבולות ;7 בורוכוב
;264 חלקה בורוכוב, במערב–רחוב ,196 חלקה - בדרום  ,217

.195 במלואה: חלקה ,7139 גוש וחלקות: גושים

מגורים. התכנית: הרחבת דירת מטרת

ב. מגורים אזור הקרקע קביעת .1 התכנית: הוראות עיקרי
מ"ר. 13.4 של שטח עיקרי למגורים תוספת .2

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1345 עמ' התשס"ז, ,5621 הפרסומים  ובילקוט  19/01/2007

.30/01/2007 בתאריך
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המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
תל–אביב-יפו ,125 בגין דרך אביב, תל מחוז  ולבניה לתכנון
לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,03-7632588 טל' ,67012
וכל ,03-5556030 טל' ים,  בת  ,1 סטרומה רח' ים, בת ולבניה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

גבעתיים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר  הודעה
 מס' גב/258/ג

בניה באחוזי הכללה לפי הוראות קביעת התכנית: שם
מקורה לא חלקי גג ניצול שהן מרפסות מותרים,

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
בעיתונים פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה גב/258/ג, מס' 
עמ' התשמ"ט, ,3658 ובילקוט הפרסומים ,17/05/1989 בתאריך

גב/258/א. גב/53, לתכניות שינוי .15/05/1989 בתאריך ,3054

אזורי גבעתיים.  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
כולו. גבעתיים מרחב תכנון מקומי שבתחום המגורים

בניה לאי הכללה באחוזי התכנית: קביעת הוראות מטרת
שטח מעל מקורה, לא חלקי  גג ניצול שהן  מרפסות מותרים,
למרפסת גישה בו ושיש באחוזים הכלול שמתחתיו, דירה

באותו מפלס.

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

לקהל. פתוחים

חולון מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
ח/529  מס'

חולון טכנולוגי האקדמי המכון התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי אביב תל מחוז ולבניה
שינוי ח/529, מקומית מס' מופקדת תכנית מיתאר ולבניה חולון
ח/1/300/א, ח/300, ח/1, ח/15/1, ,R/132/1 ,R/132 לתכניות
ח/מק/ ח/מק/529/ב, ח/מק/529/א, לתכניות כפיפות ח/3/1,

ח/מק/529/ג/1. ח/מק/529/ב/1, 529/ג,

קרית שכונת חולון. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
על המותחמות, החלקות  בין השטח התכנית: גבולות  אילון;
ממזרח: הופיין, הרחובות גולומב ורחל, מדרום: רח' מצפון: ידי:
גושים ביאליק; רח'  ממערב: וטשרניחובסקי, פיכמן,  הרחובות
במלואה: חלקה ,6867 גוש: .284 חלקי חלקה: ,6746 גוש וחלקות:

.1 במלואה: חלקה ,7174 גוש: .28

לבניה שיתרמו ותנאים הוראות לקבוע התכנית: מטרת
ידי: על זאת כל  חולון, טכנולוגי האקדמי המכון   ופיתוח
טכנולוגי מכון גבוה לחינוך המיועד קרקע ייעוד שינוי .1
אקדמי מכון  לשימוש מיוחד, ציבורי לבנין שטח של לייעוד 
של לייעוד (שפ"פ), פתוח פרטי  שטח  של לייעוד טכנולוגי,

לבנין ציבורי לייעוד לשטח המיועד ייעוד קרקע שינוי  .2 דרך.
טכנולוגי. אקדמי מכון לשימוש מיוחד, ציבורי לבנין שטח של
של לייעוד טכנולוגי  מכון גבוה לחינוך קרקע ייעוד  שינוי
הבניה, הוראות  וקביעת  הבניה זכויות  קביעת  .3 דרך.

ושטחי  מ"ר,  75,600 על יעלה שלא בהיקף עיקריות למטרות
הקרקע  פני מעל מ"ר,  15,120 על יעלה שלא בהיקף  שירות
ותחום בנין קווי קביעת .4 הקרקע.  לפני מתחת מ"ר ו–42,840 
קביעת .6 התכנית. בתחום החלקות  איחוד .5 אפשרי. בניה
את וכן , בשלבים להקמה בניה היתרי להוצאת הוראות
קביעת .7 בניה. היתר בכל השטח בפיתוח היחסי החלק
.8 ותשתיות. רכב  כלי רגל, להולכי למעבר הנאה זיקת  תחום
ופינוי הריסה  .9 במתחם. וחניה לגישה תנועה הסדרי קביעת
התכניות כמצוין את לכך לשנות בהתאם .10 במתחם.  הקרוונים

.1 בסעיף

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 כל התכנית, וכן  ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
תל–אביב-יפו ,125 בגין דרך אביב, תל מחוז  ולבניה לתכנון
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .03-7632588 טל' ,67012
חולון, ,58 ויצמן רח' חולון, ולבניה לתכנון המקומית הועדה

.03-5027222 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

גן רמת מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' רג/1/1117

דיור ויחידת שטח תוספת התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי אביב תל מחוז ולבניה
רג/1/1117, מס' מקומית מופקדת תכנית מיתאר גן רמת ולבניה

רג/340. רג/1117, לתכניות שינוי

;5 שאנן רח' גן, רמת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
רחוב מדרום - ,552 חלקה ,6126 גוש מצפון - גבולות התכנית:
;259 חלקה ,6126 גוש - ממזרח קלאוזנר, ממערב–רחוב שאנן,

.260 במלואה: חלקה ,6126 גוש וחלקות: גושים

מיוחד מגורים באזור הוראות הבניה שינוי התכנית: מטרת
של  עד לסך הכל 105 מ"ר של עיקרי שטח תוספת א. ידי:  על
קומות  שלוש לבנין בן רביעית חלקית תוספת קומה ב. 755 מ"ר.
הקיימות. יח"ד ל–6 אחת דיור ג. תוספת יחידת קרקע. קומת מעל

וצדדי (דרומי). קדמי (מערבי) בנין שינוי בקו ד.

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
הועדה המחוזית  הפרסומים בעיתונים, למשרדי המאוחרת בין
תל–אביב-יפו ,125 בגין דרך אביב, תל מחוז  ולבניה לתכנון
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למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .03-7632588 טל' ,67012
,26 המעגל רח' גן, רמת ולבניה לתכנון המקומית  הועדה

.03-6753515 טל' גן, רמת

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

אורון גילה  
המחוזית הועדה ראש יושבת  
אביב מחוז תל לתכנון ולבניה

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
חפ/1135/יג/1

לאזור ציבורי לבנין מאתר שינוי התכנית: שם
א2 מגורים

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
המחוזית הועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה, 
המקומית הועדה ובמשרדי חיפה מחוז ולבניה לתכנון
חפ/1135/ מס' מפורטת תכנית מופקדת חיפה ולבניה לתכנון
לתכניות  כפיפות (הקרקע), חפ/1135  לתכנית שינוי  יג/1,
התכנית  הוראות (כל חפ/1135  הבניה), (אחוזי חפ/229/ה

זו). תכנית על גם המגורים יחולו אזורי על החלות

חוף רח' חיפה, ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
חלקה ,12263 גוש וחלקות: גושים דניה; שכונת .29 השנהב

.346 חלקי חלקה: ,70 במלואה:

למגורים. ציבורי לבנין מאתר קרקע שינוי התכנית: מטרת

לבנין מאתר קרקע שינוי א.  התכנית: הוראות עיקרי
ב. קביעת הוראות בינוי מגורים. של ציבורי בבעלות פרטית ל
שחלות למגורים הבינוי להוראות זהות המגורים למגרש
השנהב חוף רח' הרחבת ג. הסמוכים. המגורים מגרשי  על

מ'. ל–13.00 מ' מ–12.50

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 כל התכנית, וכן  ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
טל' חיפה, ,15 הפלי"ם שד' חיפה, מחוז ולבניה  לתכנון
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .04-8633433
טל' חיפה, ,3 ביאליק רח'  חיפה, ולבניה לתכנון  המקומית 

04-8356807

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

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

זבולון מקומי תכנון מרחב

זב/79/ז מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
איבטין מיתאר 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 חיפה מחוז ולבניה
לתכניות שינוי זב/79/ז, מס' מפורטת תכנית מופקדת זבולון
לתכניות כפיפות  זב/68, זב/120, זב/74/א,  זב/79,  זב/165,

זב/79/ו, זב/18/א, זב/79/ב, זב/79/א.

לרכסים מצפון אבטין. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,10385 גוש: .12380 בשלמותו: גוש וחלקות: גושים ;762 ולכביש
חלקות: חלקי ,26 ,25 במלואן: חלקות ,10386 גוש: .37 חלקה: חלקי
חלקות: חלקי ,10393 גוש: .21 חלקי חלקה: ,10387 גוש: .24-1
,3 ,2 חלקות: חלקי ,11 ,9-4 במלואן: חלקות ,10394 גוש: .8 ,5
במלואן: חלקות ,10460 גוש: .5 ,2 חלקות: חלקי ,10395 גוש: .12 
חלקות: חלקי ,115-113 ,110 ,105-94 ,92-88 ,86-62 ,60-10 ,8-4

.1 חלקי חלקה: ,10461 גוש: .112 ,108

יח"ד.  לכ–1,200  היישוב הגדלת א. התכנית:  מטרת
לפי (קרמאן) המערבי המתחם את לפתח אפשרות ב.

דונם.  כ–22  של בהיקף  לתעסוקה שטח ג. מפורטת.  תכנית 
בהיקף (קרמאן) המערבי במתחם ותיירות למגורים שטח ד.
של  בהיקף ליישוב  בכניסה למסחר שטח ה.  דונם. כ–13  של 
הקיימת  המקומית הכבישים  מערכת הסדרת  ו. דונם. כ–16 
הכבישים למערכת וחיבורו  היישוב בתחום  והמתוכננת

המתוכננת. והארצית האזורית

למגורים חקלאית שינוי קרקע התכנית: א. הוראות עיקרי
וחלוקה איחוד תכניות להכנת הנחיות ב. כלכליות. ולפעילויות
קרקע. לכל  התכליות המותרות ג. קביעת ותכניות מפורטות.
מרווחי מינימלי, מגרש גודל קביעת - בניה הוראות קביעת ד.
קביעת ו. ופיתוח. בינוי הנחיות קביעת ה. גובהבנינים בניה,

סביבתיות. הנחיות קביעת ז. לביצוע. הנחיות

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

לחוק,   100 סעיף פי על לכך  הזכאי  כל וכן  התכנית,  ידי
של  פרסומה ממועד ימים  60 בתוך התנגדות להגיש רשאי
למשרדי הועדה בעתונים, הפרסומים בין ההודעה המאוחרת
חיפה, ,15 הפלי"ם שד'  חיפה, מחוז ולבניה לתכנון  המחוזית 
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .04-8633433 טל'
טל' ,30030 המכבי כפר זבולון, ולבניה לתכנון  המקומית

.04-8478113

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

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

זבולון מקומי תכנון מרחב

זב/202 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
נהיגה להדרכת מרכז התכנית: שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
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לתכנון ולבניה  המקומית הועדה ובמשרדי חיפה ולבניה מחוז
זב/202. מס' מפורטת תכנית מופקדת זבולון

לכביש מדרום  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
חלקי ,10395 גוש:  וחלקות: גושים זבולון; למחלף בצמוד  70 

.5 חלקה:

חקלאי/נוף א. שינוי ייעוד הקרקע משטח התכנית: מטרת
נהיגה) להדרכת (מרכז  תחבורה לאמצעי לשטח  פתוח כפרי
לצורכי המיועדים קביעת שטחים ולדרך. ב. פתוח פרטי ולשטח
מדריכים, חדר לימוד, כיתות מזכירות,  כגון: ההדרכה מרכז
וחניה. נסיעה לתחבורה, מסלולי מכון ארצי קפיטריה, אחסנה,

בניה. והוראות זכויות קביעת ג.

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
לחוק,   100 סעיף פי על לכך  הזכאי  כל וכן  התכנית,  ידי
של  פרסומה ממועד ימים  60 בתוך התנגדות להגיש רשאי
למשרדי הועדה בעתונים, הפרסומים בין ההודעה המאוחרת
חיפה, ,15 הפלי"ם שד'  חיפה, מחוז ולבניה לתכנון  המחוזית 
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .04-8633433 טל'
טל' ,30030 המכבי כפר זבולון, ולבניה לתכנון  המקומית

.04-8478113

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

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

הכרמל חוף מקומי תכנון מרחב

מכ/362/א מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
עתלית - הרכס התכנית: מתחם שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון  המחוזית הועדה במשרדי והבניה, התשכ"ה-1965 כי
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי חיפה מחוז ולבניה
שינוי מכ/362/א, מס'  מפורטת תכנית מופקדת הכרמל חוף 
ביטול ג/934, ג/555, מכ/201, מכ/344, מכ/325, ג/289, לתכניות

ג/1054. לתכנית

עתלית; גושים צפון ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.28 ,17 ,14 חלקות: חלקי ,15 במלואה: חלקה ,10527 גוש וחלקות:

במלואן:  10534 חלקות גוש: .5 ,2 ,1 במלואן: חלקות ,10528 גוש:
,10535 גוש: .75 ,55 ,24 ,22 ,11 ,6 חלקות: חלקי ,74 ,72-70 ,44 ,43
חלקי ,10539 גוש: .23 ,2 חלקות: חלקי ,29 ,8 ,5 במלואן: חלקות
חלקי ,13 במלואה: חלקה ,10540 גוש: .56 ,22 ,18 ,17 חלקות:
,12576 גוש: .48 ,31 חלקות: חלקי ,10541 גוש: .22 ,15 חלקות:

.42 ,41 ,32 חלקות: חלקי ,43 ,35 במלואן: חלקות

ידי: על  מגורים, לאזורי השטח תכנון התכנית:  מטרת 
(792 יח"ד  יח"ד מגורים שונים ל–932 לאזורי א. חלוקת השטח
קביעת  תוך בניה למגרשי וחלוקתם מיוחד) 140 יח"ד + מגורים
שכונתית מגורים, והבטחת חזות ותנאים לבניית מבני הנחיות
שטחים למטרות שטחים למרכז עסקים ראשי. ג. מתואמת. ב.
ציבור ובניני פתוחים ציבוריים שטחים וביניהם ציבוריות,
מערכת התוויית ד.  פתוחים. ציבוריים בשטחים  משולבים
המועצה להנחיות בהתאם מבנים שימור ה. חדשה. דרכים
בשטח בעלים הסכמת ללא וחלוקה איחוד ו. אתרים. לשימור

לחוק. ז' ג', סימן פרק הוראות פי בתשריט על המסומן

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

לחוק,   100 סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
של  פרסומה ממועד ימים  60 בתוך התנגדות להגיש רשאי
למשרדי הועדה בעיתונים, הפרסומים בין ההודעה המאוחרת
חיפה, ,15 הפלי"ם שד'  חיפה, מחוז ולבניה לתכנון  המחוזית 
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .04-8633433 טל'
,30860 כרמל עין הכרמל, חוף ולבניה לתכנון  המקומית

.04-8136213 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

מרחב תכנון מקומי חיפה

חפ/2230 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה

חיים קרית אלפא, בית ברח' ליגליזציה התכנית:  שם
המערבית

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

חפ/229/ה, חפ/834. חפ/1400, לתכניות שינוי ,2230

אלפא בית רח' חיפה ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
חלקה ,11567 גוש וחלקות: גושים מערבית; חיים קרית .9

.588 ,485 חלקות: חלקי ,353 במלואה:

תוך קיימות  בניה לתוספות ליגליזציה התכנית: מטרת 
הבנין. קווי ושינוי הבניה, זכויות הגדלת

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה
,3327 עמ' התשס"ו, ,5531 הפרסומים  ובילקוט  15/05/2006

.23/05/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
טל' חיפה, ,15 הפלי"ם שד' חיפה, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,04-8633433
מעוניין וכל ,04-8356807 טל' חיפה, ,3 ביאליק רח' חיפה,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

מרחב תכנון מקומי חדרה

חד/1289 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה

פינת הנשיא ברח' שטחים חילופי התכנית:  שם
הלוי יהודה רח' פינת הנשיא ורח' ירושלים רח'

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
חד/ חד/1001, חד/765, חד/837, לתכניות שינוי  חד/1289,

450/ה, חד/450.

מזרחי קטע  חדרה. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
קטע  ירושלים. רח' פינת  82 הנשיא רח' הזהב, גיל בית -
וחלקות:  גושים הלוי; יהודה רח' 15 פינת הנשיא רח' -  מערבי
.52 במלואה: חלקה ,10037 גוש: .13 במלואה: חלקה ,10035 גוש
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הזהב גיל בית פרוייקט הרחבת  א. התכנית: מטרת
הוספת ידי על ,82 הנשיא רח' פינת  ירושלים ברח'  הקיים

ב.  טכנית). (+קומה קרקע קומת מעל 8 קומות של בגובה בנין
ברח'   10037 בגוש   52 בחלקה הפתוח  הציבורי השטח שינוי 
הקיים הפרוייקט הרחבת לצורך מיוחד למגרש ירושלים
רח'  הנשיא 15 פינת 13 בגוש 10035 ברח' בסמוך, ושינוי בחלקה
ציבור. לבניני ולשטח פתוח ציבורי לשטח ממע"ר הלוי  יהודה
הזהב גיל בית של הקיים לבנין מילוט מדרגות חדר תוספת ג.
הוספת  ד. 2.5 מ'. בנין צדדי בקו הכבאות רשות פי דרישת על
הזהב. גיל בית של הקיים לבנין +5.51 במפלס סייעודית מחלקה
הריסת ו. הזהב. גיל בית  של הקיים לבנין  קומה תוספת  ה.
 13 בחלקה מוצע  פתוח ציבורי בשטח קיימים גדר  + מבנה
מ–5 מ'  הזהב גיל בית למגורי קדמי בנין קו שינוי ז. .10035  בגוש

המוצע. המגרש המיוחד בתחום איחוד מגרשים ח. מ'. ל–4

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3048 עמ' התשס"ו, ,5523 הפרסומים  ובילקוט  07/05/2006

.30/04/2006 בתאריך

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

לקהל. פתוחים

עירון מקומי תכנון מרחב

והודעה תכנית אישור הודעת ביטול בדבר הודעה
אישור תכנית  מתוקנת בדבר

 מס' ענ/239/מ/174/במ
גרבייה אל באקה מערב צפון התכנית: שם

תכנית אישור הודעת ביטול  על  הודעה בזה  נמסרת
,4466 הפרסומים בילקוט פורסמה אשר מס' ענ/239/מ/174/במ,
(11)5 לסעיף בהתאם וכי ,12.12.1996 בתאריך ,952 עמ' התשנ"ז,
ובהתאם התש"ן-1990, שעה), (הוראת ובניה תכנון הליכי לחוק
נמסרת התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 117 לסעיף

ענ/239/מ/174/במ. מס' תכנית אישור בדבר הודעה

שכונת באקה-ג'ת.  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
חלקי ,8759 גוש וחלקות: גושים באקה; מערב צפון מגורים
,32 ,31 ,23 ,22 ,16 ,3-1 חלקות: חלקי ,8765 גוש: .35 ,34 חלקות:
חלקות ,8768 גוש: .51 ,36 ,35 חלקות: חלקי ,8766 גוש: .39-37
,8787 גוש: .40-1 במלואן: חלקות ,8769 גוש: .40-12 במלואן:

.1 חלקי חלקה: ,4 במלואה: חלקה

והקצאת שטח חקלאי למגורים א. שינוי  התכנית: מטרת
דרכים בכפר רשת התוויית ציבור. ב. לבניני שטחים לאתרים
חדשות. דרכים  וקביעת  קיימות דרכים הרחבת   הכוללת 
יצירת ד. בתכנית. השונים באזורים בניה הוראות קביעת ג.
התכנית. בתחום הקיימים הבנינים לרישוי חוקית  אפשרות

יח"ד. ה. בניית כ–1,160

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' חיפה, ,15 הפלי"ם שד' חיפה, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,04-8633433
לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-6351789 טל' ,30025 עירון, ערערה

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

שחר יגאל
המחוזית הועדה ראש יושב  
חיפה מחוז ולבניה לתכנון

המרכז מחוז   

השרון הוד מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
מס' הר/3/58/ח

ללא הגג בקומת שטח עיקרי תוספת התכנית: שם
יח"ד מס' תוספת

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

לתכנית הר/3/58/ד. מס' הר/3/58/ח, שינוי

השרון. שדרות הוד ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
חלקי ,6446 גוש וחלקות: גושים  היהלום; רח' פינת  הציונות

(חדש). 318 (ישן), 456 חלקות:

בקומת  עיקרי שטח 40 מ"ר של תוספת התכנית: א.  מטרת
במספר תוספת ללא המבנים) לשני הכל ובסך ו' (בקומה הגג
הסבת ב. .14.6.05 מיום   3872 מס' מהיתר הדיור  יחידות

ו'  בקומה עיקרי לשטח  הגג על חדר משטח  עיקרי מ"ר  60
הסבת ג. המבנים). לשני הכל סך בהיתר, קיימת קומה (קונטור

(כגון  הקיים המבנה עיקרי בקונטור לשטח שירות שטחי 60 מ"ר
וביטול קומתי, לובי חשבון על  הדירתיות הכניסות הרחבת
שטח עיקרי לטובת הגג על לחדר המוביל דירתי מדרגות פנים
הקומתיים הציבוריים השטחים בשינוי העליונה), בקומה
המוסבים העיקריים השטחים כל סך ד. המנחה. לבינוי בהתאם

כל  ובסך מבנה), (80 לכל מ"ר 160 יהיו המגרש לכל והנוספים
מ"ר. ל–4,570 מ"ר מ–4,410 עיקרי בשטח שינוי התכנית

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4755 עמ' התשס"ו, ,5570 הפרסומים  ובילקוט  11/08/2006

.28/08/2006 בתאריך

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

לקהל. פתוחים האמורים

השרון הוד מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' הר/5/413

שינוי מגרשים, לשני החלקה חלוקת התכנית:  שם
מרביים בניה שטחי קביעת מינימלי, מגרש בגודל

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

הר/1/413. תגפ/413, לתכניות שינוי מס' הר/5/413,

רח' השרון. הוד ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
.135 במלואה: חלקה ,6454 גוש: וחלקות: גושים ;52 גוריון בן

בהתאם מגרשים לשני החלקה חלוקת א. התכנית: מטרת
ל–2 יח"ד  מ–950 מינימלי ב. שינוי בגודל מגרש שיתוף. להסכם
בכל  יח"ד  1 בעבור  מ"ר ו–585  מ"ר, ל–414 הר/1/413 בתכנית
המגרשים. לשני מרביים בניה שטחי קביעת ג. זו. בתכנית מגרש
קיים  לבנין בהתאם  135/1 במגרש אחורי בנין  בקו  שינוי  ד.
שינויים  ה. זו. בתכנית מ' ל–7  הר/1/413 תכנית  לפי מ'  מ–8

החדשה. לחלוקה בהתאם צדדיים בנין בקווי
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10/ בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.06/04/2006 בתאריך התשס"ו, הפרסומים 5516, 02/2006 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים האמורים

השרון הוד מקומי תכנון מרחב

מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
הר/24/19/1000

שטחים מגורים ג', קרקע לאזור י התכנית: קביעת שם
פתוחים ציבוריים

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

הר/במ/600. לתכנית שינוי הר/24/19/1000,

רח' השרון הוד ומקומם: בתכנית  הכלולים  השטחים
,6456 גוש וחלקות: גושים היישוב; הכשרת רח' רמתים. דרך

.404 חלקי חלקה: ,401 ,96 במלואן: חלקות

40 על פי  מס' דרך מציר בנין בקו הקלה .1 התכנית: מטרת
ל–20 מ'.  מרתף בנין ובקו מ', ל–29 מ' מ–100 ,3 תמ"א  הוראות
ב.  יח"ד.  80 להקמת ג' מגורים  אזור א. ל: קרקע י  קביעת .2
.3 פתוח. פרטי שטח ד. לדרכים. שטחים ג. פתוח. ציבורי שטח
איחוד בדבר הוראות קביעת ל–40 מ'. 4. דרך רמתיים הרחבת
הבינוי. ועיצוב בינוי בדבר הוראות קביעת .5 בהסכמה. וחלוקה
בדבר הוראות קביעת .7 בניה. היתרי למתן תנאים קביעת .6
קביעת .9 הסביבה. איכות בדבר  הוראות  קביעת .8 הפקעה.
לתחבורה הוראות קביעת .10 תשתית. מערכות בדבר הוראות

וחניה.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,825 עמ' התשס"ה, ,5350 הפרסומים  ובילקוט  28/10/2004

.14/12/2004 בתאריך

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

לקהל. פתוחים האמורים

ושורקות יבנה מקומיים תכנון מרחבי

מח/228 מס' דרך תכנית הפקדת בדבר  הודעה
יבנה למחלף השלמות - 4 מס' דרך התכנית: שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומיות הועדות ובמשרדי המרכז מחוז ולבניה
שינוי מח/228, מס' תכנית דרך מופקדת יבנה ושורקות ולבניה

יב/206. יב/201, זמ/106, יב/600, ,3/62/20 בר/1/95, לתכניות

וחלקות: גושים ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
במלואן: חלקות ,4905 גוש: .16 ,5 ,4 ,2 חלקות: חלקי ,4904 גוש
,5 ,2 חלקות: חלקי ,4907 גוש: .31 ,22 ,6 ,3 חלקות: חלקי ,2 ,1
,7 ,5 ,3 ,2 חלקות: חלקי ,16 ,14 במלואן: חלקות ,4908 גוש: .12

,11 ,4-2 חלקות: חלקי ,13 במלואה: חלקה ,4919 גוש: .13 ,10 ,8
,4922 גוש: .22 ,18 ,13 ,2 חלקות: חלקי ,4921 גוש: .16-14 ,12
,5067 גוש: .6 ,2 חלקות: חלקי ,4939 גוש: .22 ,21 חלקות: חלקי
,5739 גוש: .11 ,9-7 חלקות: חלקי ,5738 גוש: .4 חלקה: חלקי
,4939 גוש שורקות: מקומית ועדה .36 ,35 ,28 ,27 חלקות: חלקי

.6 ,3 ח"ח

מחלף להרחבת תכנונית  מסגרת יצירת התכנית:  מטרת
וקביעת הקרקע, בי שינויים ידי על ,4 מס' דרך  על יבנה 
י שינוי .1 להלן: כמפורט  הדרך, לביצוע והנחיות הוראות 
פתוח ציבורי ושטח מלאכה תעשיה, חקלאי, ב משטחים קרקע
המסומן לפי  בנין קו קביעת  .2 נופי. לטיפול ולשטח לדרך
ומחלפים. הסתעפויות הסדרת .3 רציף. כחול  בקו  בתכנית 

נופי ושיקום סביבתי. קביעת הוראות לטיפול .4

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 כל התכנית, וכן  ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
08- טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה לתכנון
המקומית הועדה יומצא למשרדי ההתנגדות העתק .9788444
,08-9433380 טל' ,70600 יבנה ,3 שד' דואני יבנה, לתכנון ולבניה
ברנר גבעת שורקות, ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי

.60948 ברנר גבעת

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

סבא כפר מקומי תכנון מרחב

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

בעבור עיקרי תוספת שטח התכנית:  שם
הוראות קביעת ב', בקומה מרפסות 3 סגירת

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

כס/ב/2. לתכנית שינוי 2/לו, כס/ב/ מס'

בקעת רח' כפר סבא, ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
.122 במלואה: חלקה ,7606 גוש וחלקות: גושים ;4 יבנאל

בעבור  34.86 מ"ר של עיקרי שטח תוספת .1 התכנית: מטרת
בינוי. הוראות קביעת ב'. 2. בקומה 3 מרפסות סגירת

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,753 עמ' התשס"ז, ,5601 הפרסומים  ובילקוט  24/11/2006

.30/11/2006 בתאריך

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

לקהל. פתוחים
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לוד מקומי תכנון מרחב

לד/752 מס' מקומית מיתאר תכנית אישור

זכויות קביעת לשב"צ, מגורים ג' מאזור התכנית: שם
בשב"צ בניה ומגבלות

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
לד/727, לד/713, לד/1000, לתכניות שינוי לד/752,  מס' 

לד/728.

,3967 גוש - לוד  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.53 ,10 ,9 ח"ח: ,55 ,8 ,7 במלואן: חלקות

ומשטח ג' מגורים שינוי שטח מאזור א. התכנית: מטרת
פתוח. ציבורי ושטח ציבור, לבניני לשטח פתוח  ציבורי
ביטול ג. ציבור. ומגבלות בניה בשטח לבניני זכויות קביעת ב.

בניה. היתרי להוצאת והנחיות תנאים קביעת ד. דרכים.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2773 עמ' התשס"ג, ,5194 הפרסומים  ובילקוט  18/7/2003

.16/6/2003 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,08-9788444
מעוניין וכל ,08-9279967 טל' ,71104 לוד ,1 קומנדו כיכר לוד,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

סבא כפר מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' כס/22/1/טז

הגג על לחדר קביעת זכויות בניה התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי המרכז מחוז ולבניה
כס/22/1/טז, מס'  מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  סבא  כפר 

כס/22/1. כס/1/1/גג, לתכניות שינוי

רח' סבא, כפר ומקומם: בתכנית  הכלולים  השטחים
.482 במלואה: חלקה ,6427 גוש וחלקות: גושים ;17 הכלנית

כ–9.00 מ"ר  של עיקרי בניה שטח תוספת התכנית: מטרת
לשטח על הגג.

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 כל התכנית, וכן  ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .08-9788444
סבא כפר ,135 ויצמן רח' סבא, כפר ולבניה לתכנון  המקומית

.09-7649175 טל' ,44100

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 הפקדת בדבר  הודעה
 מס' נת/600/א/3

למגורים מיוחד ממגורים ייעוד שינוי התכנית:  שם
בניה זכויות הגדלת ושצ"פ, קומות רב מיוחד

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/600/א/3, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת נתניה,

נת/600/א, נת/7/400. לתכניות

גוריון; בן שד' נתניה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.226 במלואה: חלקה ,8253 גושים וחלקות: גוש:

מיוחד מגורים מאזור ייעוד שינוי א. התכנית:  מטרת
הגדלת ב. פתוח. ציבורי ושטח קומות, רב מיוחד מגורים לאזור

יח"ד  מ–40  יח"ד תוספת ג. שירות). + (עיקרי בניה  זכויות
יח"ד. ל–68

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 הפקדת בדבר  הודעה
מס' נת/28/307/ב/1/6

המותרים עיקריים בניה לשטחי תוספת התכנית:  שם
פנימיים) פירים (ביטול קיים מצב להכשרת

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

נת/28/307/ב/1/6 מס' נתניהמופקדת תכנית מיתאר מקומית

אנטוורפן רח' נתניה. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
 694/525 מערב קואורדינטה נתניה; צפון  הויזמנס, קמיל פינת
;X - צפון ,X = 187/275 דרום קואורדינטה ,Y - מזרח ,Y = 
מגרשים: ;476 ,475 במלואן: חלקות ,8274 גוש וחלקות:  גושים

לתכנית נת/28/307/ב. 10 בהתאם ,9

פירים (ביטול עיקריים שטחים תוספת התכנית: מטרת
פנימיים).

בניה  לשטחי 160 מ"ר של תוספת התכנית: הוראות עיקרי
קיים. מצב להכשרת המותרים עיקריים
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ובשעות בימים בתכנית, לעיין רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו  את הרואה  אחר תכנוני פרט  בכל או  בבנין
רשאי  100 לחוק, סעיף פי הזכאי לכך על התכנית, וכן כל ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הועדה למשרדי 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

פתח תקוה מקומי מרחב תכנון

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
מס' פת/66/1268/ב

בינונית בצפיפות ממגורים שינוי התכנית:  שם
ולשצ"פ ג' למגורים

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

לתכנית פת/2000. 66/1268/ב, שינוי

רח' תקוה, פתח ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
במלואן: חלקות ,6376 גוש וחלקות: גושים גיסין;  אבשלום

.97 ,95 חלקות: חלקי ,108-104 ,96 ,30 ,29 ,28 ,23

תכנון מסגרת לקבוע  באה  זו תכנית  התכנית:  מטרת
באמצעות  דיור יחידות  156 בת מגורים שכונת להקמת
מאזור שינוי א. כדלקמן: המקומית המיתאר תכנית שינוי
ציבורי לשטח ג', מגורים לאזור בינונית צפיפות מגורים
ג', מגורים  לאזור מדרכים שינוי ב. פתוח. פרטי ושטח פתוח 
וחלוקה לאיחוד לאזור שטח קביעת ג. פתוח. ציבורי ולשטח
בניה והנחיות הוראות קביעת ד. בעלים. הסכמת ללא  מחדש

קומות. בני 13-12 במבנים דיור ל–156 יחידות

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

.49100 תקוה פתח

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

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

פתח תקוה מקומי מרחב תכנון

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' פת/37/1211

תוספת מיוחד, לג' ב' ממגורים התכנית: שם
תת–קרקעי, בניית מרתף על הגג, חדרים + יח"ד

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

פת/1211. פת/2000, לתכניות שינוי מס' פת/37/1211,

רח' תקוה, פתח ומקומם: בתכנית  הכלולים  השטחים
.182 במלואה: חלקה ,6406 גוש וחלקות: גושים ;90 גנים עין

.181 חלקה: חלקי

מיתאר תכנית לשנות  באה  זו תכנית  התכנית:  מטרת
ב' ממגורים קרקע י  שינוי א.  כדלקמן:  תקוה,  פתח מקומית

על  קומות  5 בן  בבנין יח"ד  19 בניית ב. מיוחד. ג' למגורים
בניית מרתף תת–קרקעי בגבולות על הגג. ג. + חדרים עמודים
(לכיוון - דרום לצד  - צדדיים בנין קווי קביעת  ד. החלקה.

 - צפון לצד הבנין. גובה לכל ל–4.0  מ' מ–5.0 (131  חלקה
מקורות  הבלטת מרפסות לא לקומות א'-ה'. ה. ל–4.5 מ' מ' מ–5.0

פי התקנות. על -

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4671 עמ' התשס"ו, ,5567 הפרסומים  ובילקוט  22/08/2006

.20/08/2006 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 ,49100 פתח תקוה ,1 השניה העליה רח' תקוה, פתח
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

לציון ראשון מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
מס' רצ/1/7/58/1

לצורך המותרים הבניה שטחי הגדלת התכנית:  שם
בחזית הבנין למרפסות שמש קיימות סגירת רצפה

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

לתכנון ולבניה  המקומית הועדה ובמשרדי המרכז ולבניה מחוז
רצ/1/7/58/1, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת לציון ראשון

רצ/מק/7/58/1. רצ/במ/58/1, לתכניות שינוי

רח' לציון ראשון ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
קואורדינטה ;10-12 גורן הרב רחוב  שקמה,  נאות  גורן.  הרב
,178625 דרום קואורדינטה ,Y - מזרח ,653325 מערב
;89 במלואה: חלקה ,5116 גוש וחלקות: גושים ;X -  צפון

בהתאם לתכנית רצ/במ/58/1. 355 מגרש:

לצורך המותרים הבניה שטחי הגדלת התכנית: מטרת
שינוי הבנין ללא שמש קיימות בחזית רצפה למרפסות סגירת

בחזית.

המותרים הבניה שטחי הגדלת התכנית: הוראות עיקרי
ללא הבנין קיימות בחזית שמש רצפה למרפסות סגירת לצורך

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

.03-9547577 טל' ,75264 לציון

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

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

לציון ראשון מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
מס' רצ/39/11/1

כמות הגדלת ל–ג', ב' ממגורים שינוי התכנית: שם
ל–ג' ב' ממגורים בניה זכויות הגדרת יח"ד,

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

רצ/1/1/ג, רצ/11/1. לתכניות שינוי מס' רצ/39/11/1,

רח' לציון, ראשון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.94 במלואה: חלקה גוש 3945, וחלקות: גושים ; 5 הלוחמים

א. המחוזית. הועדה  בסמכות  תכנית  התכנית:  מטרת
יחידות דיור הגדלת כמות ב. ג'. ב' למגורים ממגורים  שינוי 
בניה  זכויות הגדרת ג. דיור. יחידות ל–8  דיור יחידות   מ–2
מ'. ל–3.7 מ' מ–4.0 בנין קדמי קו שינוי ד. ג'. למגורים  ממגורים ב'

מ'. ל–3.5 מ' צדדי מ–3.0 בנין קו ה. שינוי

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4672 עמ' התשס"ו, ,5567 הפרסומים  ובילקוט  10/08/2006

.20/08/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,08-9788444
טל' ,75264 לציון ראשון ,20 הכרמל רח' לציון,  ראשון
ובשעות בימים בה  לעיין רשאי מעוניין  וכל ,03-9547577

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

לציון ראשון מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' רצ/12/55/1

לסגירת עיקרי תוספת שטח התכנית:  שם
שירות מרפסות

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
רצ/במ/55/1/ג. רצ/במ/55/1, לתכניות שינוי מס' רצ/12/55/1,

לציון, שכונת ראשון ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
וחלקות: גושים ;35 ,31 ,29 ,25 ,23 ,21 ,19 מס' רח' השריג כרמים,

.40 במלואה: חלקה ,5039 גוש

שירות מרפסות לסגירת עיקרי שטח תוספת התכנית: מטרת
הבנינים הקיימים. ב–7 ל–132% מ–120%

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1217 עמ' התשס"ו, ,5480 הפרסומים  ובילקוט  15/12/2005

.12/01/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,08-9788444
טל' ,75264 לציון ראשון ,20 הכרמל רח' לציון,  ראשון
ובשעות בימים בה  לעיין רשאי מעוניין  וכל ,03-9547577

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

רחובות מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' רח/49/400

לדירה מקורות מרפסות תוספת התכנית: שם
לפצל ניתן בלבד, לא ליח"ד אחורית  מאושרת

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

רח/400. לתכנית שינוי מס' רח/49/400,

;22 חי"ש רח' רחובות ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.140 במלואה: חלקה ,3700 גוש וחלקות: גושים

בקונטור  מ"ר  65 של עיקרי שטח תוספת התכנית: מטרת
של שטח בלבד. (מזרחית) האחורית ליח"ד הקיים, הבנין

ללא שינוי. יישאר היחידה המערבית

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4119 עמ' התשס"ו, ,5550 הפרסומים  ובילקוט  15/06/2006

.09/07/2006 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 הפקדת בדבר  הודעה
מס' רח/9/8/450

מספר הגדלת יח"ד, מספר הגדלת התכנית: שם
למרפסות תוספת עיקריים, לשטחים תוספת קומות,

מקורות
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 ,9/8/450 מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת רחובות

רח/2000/י, רח/8/450. לתכניות

דוד רח' רחובות, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.970 במלואה: חלקה גוש 3703, וחלקות: גושים ; 10 שמעוני

הגדלת .2 דיור. יחידות מספר הגדלת .1 התכנית: מטרת
תוספת עיקריים. 4. לשטחים 200 מ"ר תוספת .3 קומות. מספר
למרפסות קדמי בנין קו שינוי מקורות. 5. למרפסות 108 מ"ר שטח

מ'. 3
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ב' מגורים מאזור שינוי א.  התכנית: הוראות עיקרי
יח"ד  מ–6  הדיור יחידות מספר הגדלת ב. ג'. מגורים  לאזור
עמודים  על ל–4 קומות הקומות מספר הגדלת ג. למגרש. יח"ד  ל–9
העיקריים  לשטחים 200 מ"ר ד. תוספת חלקית. קומה חמישית +
יח"ד),  לכל (12 מ"ר למרפסות מקורות שטח עיקרי מ"ר 108 +
למרפסות  מ'  3 של שמעוני רח' לחזית מינימלי  בנין קו יותר

מעל זו. זו יהיה מ' וסידורן 4 על יעלה לא שרוחבן ובתנאי

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

.76442 רחובות ,2 ביל"ו 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

רעננה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
מס' רע/525/1

משרדים למסחר מסחר ומשרדים שינוי התכנית: שם
לחניונים מעבר זכויות קביעת מגורים, ו/או

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/525/1, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת רעננה

רע/185/1. רע/2000, לתכניות

הרחובות רעננה. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
במלואן: חלקות ,6586 גוש וחלקות: גושים ורמב"ם;  אחוזה

.391 ,11 ,10 ,7

לאזור ומשרדים מסחר אזור שינוי א. התכנית: מטרת
28 יח"ד. ב. איחוד  של בהיקף מיוחד ומגורים משרדים מסחר,
לחוק ז' סימן ג', פרק פי על  בעלים  בהסכמת מחדש וחלוקה
 391 ,11 ,10 ,7 של חלקות מס' התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון
בינוי. קביעת ג. .1003 ,1002 ,1001 מס'  למגרשים  6586  בגוש

בנין. קווי קביעת בניה .ה. בניה ואחוזי זכויות קביעת ד.

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

לודים מקומי תכנון מרחב

גז/28/393 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

יח"ד, 4 בעבור בהסכמה וחלוקה איחוד התכנית:  שם
ו–2 1 מתחמים לפי שינוי

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
לתכניות שינוי גז/28/393, מס' מפורטת תכנית מופקדת לודים

משמ/90. גז/8/393,

גושים אחיסמך;  ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים 
חלקה ,4764 גוש: .21 ,19 במלואן: חלקות ,4762 גוש וחלקות:

.26 במלואה:

הבעלים בהסכמת  וחלוקה: איחוד  .1 התכנית: מטרת
מתחמים: לפי שינוי  יח"ד. 4 בעבור ז' לחוק ג', סימן פרק לפי
למגרש  מעבר  ושביל מגורים, מגרשי   4 שינוי  -  1 מתחם
מגרשי  ל–4  ציבור  בניני  משטח  שינוי   - 2 מתחם אחורי.
פתוח. ציבורי ושטח משולבת דרך ציבור בניני שטח  מגורים,
הוראות קביעת  .3 התכנית. בשטח בניה הוראות קביעת .2

השטחים. לפיתוח

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

.72444 רמלה ,1 רח' טשרניחובסקי ובניה לודים, לתכנון

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

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

אפק מצפה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' ממ/20/3075

בצמוד שנבנו מחסנים לאפשר מחסנים, התכנית: שם
הדירה של העיקריים השטחים למנין להתווסף לדירות

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

ממ/במ/3075. לתכנית שינוי ,20/3075 מס'

שמואל; גושים גבעת ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
חלקי ,6392 גוש: .183 ,10 ,7 ,5 חלקות: חלקי ,6369 גוש וחלקות:

לתכנית  10/16-20 בהתאם מגרשים: ;41-39 ,37-35 ,30 ,29 חלקות:
 29/6 ממ/במ/3075, לתכנית  בהתאם  183/13-17 ממ/במ/3075,
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ממ/במ/ לתכנית  בהתאם  29/7 ממ/במ/3075, לתכנית בהתאם
30/14 בהתאםלתכנית  בהתאם לתכנית ממ/במ/3075, 30/12 ,3075
35/4 בהתאם  בהתאם לתכנית ממ/במ/3075, 35/3 ממ/במ/3075,
ממ/במ/3075, לתכנית  בהתאם  36/3 ממ/במ/3075,  לתכנית 
ממ/ לתכנית בהתאם 37/10 בהתאם לתכנית ממ/במ/3075, 36/4

בהתאם   39/10 ממ/במ/3075, לתכנית  בהתאם  37/9 במ/3075,
 39/9 בהתאם לתכנית ממ/במ/3075, 39/8 לתכנית ממ/במ/3075,
ממ/במ/ לתכנית  בהתאם  41/5 ממ/במ/3075, לתכנית בהתאם
6/11-13 בהתאם  בהתאם לתכנית ממ/במ/3075, 5/9-10 ,3075

בהתאם לתכנית ממ/במ/3075. 7/2-3 לתכנית ממ/במ/3075,

עד של בסך (מחסנים) שירות שטחי המרת התכנית: מטרת
צמוד  הינו זה ששטח ובתנאי עיקרי לשטח דיור ליחידת 6 מ"ר

בהיתר. ונבנה המגורים בקומות הדירה לשטחי דופן

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

.19/06/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,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

אפק מצפה מקומי תכנון מרחב

ממ/7/5066 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
התכנית: הגדלת שטחי שירות למגרשהודעה שם

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

ממ/במ/5066. ממ/מק/4/5066, לתכניות שינוי ,7/5066

רח' תקוה, גני ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
.1024 במלואה: חלקה גוש 6720, וחלקות: גושים ; 59 הרימון

למגרש  מ"ר ב–40  עיקרי שטח הגדלת  התכנית:   מטרת
14/ב.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,229 עמ' התשס"ו, ,5452 הפרסומים  ובילקוט  09/12/2005

.03/11/2005 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,08-9788444 טל'
וכל ,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 אישור בדבר  הודעה
מס' עח/1/184

חינוך ומוסדות אזורי שירותים מרכז התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף  בהתאם  הודעה, בזה נמסרת   
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
משמ/20(עח), משמ/139(עח), לתכניות שינוי עח/1/184, מס' 

עח/200. עח/191, משמ/77(עח),

בורגתה, עלש. עולש, ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
.40 ,35 חלקות: חלקי ,8096 גוש: וחלקות: גושים  בארותיים;
במלואן: חלקות ,8501 גוש: .21 ,10 ,8 חלקות: חלקי ,8100 גוש:
חלקי ,8502 גוש: .36 ,33 ,31 ,29 ,27 ,12 חלקות: חלקי ,34 ,28

.91-87 חלקות:

ומוסדות אזורי שירותים מרכז  הקמת התכנית: מטרת
ובורגתא בארותיים עולש, היישובים בשטחי קדם חינוך
ייעודי שינוי  .1 ידי: על  חפר, עמק האזורית בתחום המועצה
פתוח, ציבור ציבור, לשטח לבניני חקלאי לשטח מאזור קרקע:
לדרך הנחלים, בגדות נטיעות לאזור לנחל, פתוח, פרטי לשטח
בנחלה לדרך מאזור מגורים דרכים מאושרות, חדשה, להרחבת
פתוח פרטי  משטח  פתוח. ציבורי  לשטח  קיימת מדרך  חדשה, 
חדשה, דרך התוויית מאושרות, דרכים הרחבת .2 חדשה. לדרך
הוראות קביעת  .3 התכנית. בתחום מאושרות דרכים וביטול

בתחום התכנית. והגבלות בניה

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2024 עמ' התשס"ג, ,5172 הפרסומים  ובילקוט  07/03/2003

.06/04/2003 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,08-9788444
מעוניין וכל ,09-8981556 טל' ,40250 רופין מדרשת חפר, עמק
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

אמרני שוקי  
המחוזית הועדה ראש יושב  
המרכז מחוז ולבניה לתכנון

קסם מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
ק/3453  מס'

קיים שלישית למבנה קומה התכנית: תוספת  שם
קומות משתי המורכב

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 לתכנית ק/3453, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת קסם

אפ/1000.

דרום - ברא כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
מזרח ,670/775 מערב קואורדינטה היישוב; למרכז מערבית
וחלקות: גושים ;X - צפון ,197/075 דרום קואורדינטה ,Y - 

לתכנית  בהתאם  64 מגרש: ;64 במלואה: חלקה ,8889  גוש
אפ/1000.

יח"ד. שלישית ותוספת קומה התכנית: תוספת מטרת

מעל שלישית קומה תוספת .1 התכנית: הוראות עיקרי
הקומות  126% בכל הכל סך בניה, אחוזי ותוספת קיים, למבנה
 3 יהיו המגרש שעל כך דיור, יחידת תוספת .2 + שירות). (עיקרי

בניה. הוראות קביעת הקומות. 3. בכל 2 יח"ד במקום יח"ד

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

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

.03-9370492 טל' ,49940 קאסם כפר לתכנון ובניה קסם, 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

שרונים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
מס' הצ/99/1/3

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

הצ/31/1/3/א, הצ/31/1/3. לתכניות שינוי מס' הצ/99/1/3,

גושים פרדסיה;  ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים 
.142 במלואה: חלקה ,8002 גוש וחלקות:

מגורים לאזור א' מגורים מאזור שינוי א. התכנית: מטרת
המנחה,  הבינוי נספח פי על 3 יח"ד הקמת תותר שבו מיוחד א'
הוראות  קביעת  ב. טוריים.  בקוטג'ים  יחידות   4 לחלופין, או,
שימוש והוראות זכויות קביעת  ג. למגורים.  בניה וזכויות

קיים במגרש. צבורי ורישום למקלט

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1804 עמ' התשס"ד, ,5270 הפרסומים  ובילקוט  18/02/2004

.02/02/2004 בתאריך

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

לקהל.

אמרני שוקי  
המחוזית הועדה ראש יושב  
המרכז מחוז ולבניה לתכנון

הצפון מחוז
הגליל תכנון מקומי אצבע מרחב

מפורטת ברמה מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
מס' גנ/16380

לגיטימציה ומתן בניה זכויות תוספת התכנית:  שם
פינה ראש קיימת, לבניה

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
מס' מפורטת  ברמה מפורטת תכנית  מופקדת הגליל  אצבע 

ג/11446. ג/9399, לתכניות שינוי גנ/16380,

גושים פינה;  ראש ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.85-82 חלקות: חלקי ,13943 גוש וחלקות:

בחריגה שנעשתה לבניה לגיטימציה מתן התכנית: מטרת
בניה. היתר וללא המותרות הבניה מזכויות

במגרש. בניה זכויות הגדלת א) התכנית: הוראות  עיקרי
למגרש. יח"ד 2 ג) בנין. קו שינוי 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 כל התכנית, וכן  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
הגלילית, חצור הגליל, אצבע ולבניה לתכנון המקומית הועדה

.04-6800077 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

הגליל תכנון מקומי אצבע מרחב

גנ/16757 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
פינה ראש בניה, זכויות הגדלת התכנית: שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי גנ/16757, מס' מפורטת תכנית מופקדת הגליל אצבע

ג/7447. ג/8600, לתכניות

גושים פינה;  ראש ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.10 חלקי חלקה: ,13942 גוש וחלקות:

במגרש בנין בקווי ושינוי זכויות הגדלת התכנית: מטרת
פינה. ד' ראש הרחבת 12 מס'

שינוי ב. בניה. זכויות הגדלת א. התכנית: הוראות עיקרי
נלווים. ושירותים הוספת בריכת שחיה, ספא ג. בנין. בקווי

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
הגלילית, חצור הגליל, אצבע ולבניה לתכנון המקומית הועדה

.04-6800077 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

שאן בית בקעת מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
ג/16052 מס'

מועצה במושבי חקלאית לא פעילות התכנית:  שם
שאן בית בקעת אזורית

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/16052, מס' מקומית מופקדת תכנית מיתאר שאן בית בקעת
ג/309, ג/7029, ג/במ/150, ג/במ/23, שינוי לתכניות ג/במ/108,

ג/15049. ג/14360, ג/14359, ג/14297, ג/11706,

הרחובות יוסף, בית  ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
תרומות. ירדנה ושדי רוויה, תל תאומים, יוסף, בית

בתחום חקלאיות לא פעילויות הגדרת התכנית: מטרת
למגורים הצמודים החקלאים והשטחים המגורים שטחי

שאן. בית בקעת במשובי

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 

.04-6065850 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

מרחב תכנון מקומי גולן

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
ג/14920  מס'

המחנה של שטח התכנית: רה–תכנון  שם
חרוב כפר קיבוץ

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/14920, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת גולן

ג/11924.

גושים חרוב;  כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
חלקה: 31. 200000 חלקי גוש וחלקות:

המאושר אזור המגורים וחלוקת א. סיווג התכנית: מטרת
ב.  בניה. צפיפות פי  על  מגורים לאזורי ג/11924  בתכנית
דרכים מערכת התוויית ג. ותעסוקה. שירותים למרכז שטח

הקיימת. הדרכים למערכת והתקשרות

ציבור למבני משטח  שינוי א. התכנית: הוראות  עיקרי
התכליות ופירוט קביעת ב. ותעסוקה. שירותים מרכז ב לשטח
התכנית בדבר זכויות הוראות שינוי ג. המותרות לכל קרקע.
בינוי קביעת הנחיות בניה. ה. קביעת הוראות בניה. ד. והגבלות

אדריכלי. ועיצוב

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

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

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

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

המרכזי הגליל מקומי תכנון מרחב

גנ/15144 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
סנאן אבו ,9 מס' דרך רוחב הקטנת התכנית: שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי גנ/15144, מס' מפורטת תכנית מופקדת המרכזי הגליל

ג/6770. לתכנית

גושים סנאן;  אבו ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.76 ,67 ,66 ,63 ,61 ,59 חלקות: חלקי ,18788 גוש וחלקות:

.(9 (כביש מס' דרך רוחב הקטנת מטרת 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 כל התכנית, וכן  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' עכו, המרכזי הגליל ולבניה לתכנון המקומית  הועדה

.04-9912621

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

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

העליון הגליל מקומי תכנון מרחב

ג/16058 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

בניה, זכויות תוספת - 36 משק התכנית:  שם
אליעזר שדה

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/16058, מס' מפורטת תכנית מופקדת  העליון הגליל

גע/מק/053. ג/7613, לתכניות

שדה אליעזר; גושים ומקומם: השטחים הכלולים בתכנית
.27 חלקי חלקה: ,14411 גוש וחלקות:

בנין בקו ושינוי בניה, זכויות הגדלת התכנית: מטרת
שטח הגדלת ב. אפס. בנין בקו מקורה חניה הוספת א. לצורך:

לשטחי  תוספת ו–30 מ"ר העיקרי לשטח תוספת מ"ר ב–20 הבניה
חניה). (בעבור שירות

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
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רשאי  100 לחוק, סעיף פי הזכאי לכך על כל התכנית, וכן  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
פינה ראש  העליון, הגליל ולבניה לתכנון המקומית הועדה 

.12100

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

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

התחתון הגליל מקומי תכנון מרחב

מפורטת ברמה מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
מס' גנ/16459

שרונה ,56 נחלה מגורים, הסדרת 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
מס' מפורטת ברמה מפורטת תכנית מופקדת התחתון  הגליל

ג/4329. לתכנית שינוי גנ/16459,

גושים שרונה;  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
.3 - 1 חלקות: חלקי ,15129 גוש וחלקות:

,56 נחלה בתוך מגורים אזור צורת שינוי התכנית: מטרת
על להקל קרקע, כדי של כל שינוי הגודל שרונה, ללא במושב
מס' תכנית מכח המוקנות הכפר, ענף לפיתוח זכויות מימוש

התקפה. ג/10988

חקלאי מאזור קרקע  שינוי א. התכנית: הוראות  עיקרי
לקרקע א' חלקות - חקלאי ומאזור משק כפרי, ביישוב למגורים

בניה. זכויות קביעת ב. חקלאית.

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

.04-6628210

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 ומעלה נפתלי מעלה אשר, חבל מרחבי תכנון מקומיים

ג/13565 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
כברי יער מתחם התכנית: שם

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

ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
הגליל, ד"נ מעלה הגליל, מעלה מערבי, גליל ד"נ  אשר, מטה
שינוי ג/13565, מס' מפורטת תכנית מופקדת נפתלי מעלה
תמ"א/8, תמ"א/31, תמ"א/22, תמ"א/2, תמ"א/14, לתכניות

ג/11323. ג/4908, ג/3874,

מטה אזורית מועצה ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,18332 וחלקות: גוש גושים יוסף; מעלה אזורית אשר, מועצה
.17 ,8 חלקות: חלקי ,25 ,24 ,20-18 ,7 ,5 ,1 במלואן:  חלקות
.6 ,4 ,3 חלקות: חלקי ,9 ,8 ,5 במלואן: חלקות ,18333  גוש:
,29 ,27 ,11 ,8-6 ,5 ,4 ,3 ,2 במלואן: חלקות ,18359 גוש:
,15 ,12 ,9 חלקות: חלקי ,148 ,138 ,131 ,37  ,  36 ,34 ,30
,140 ,126 ,116 ,114 ,110 ,107 ,100 ,43 ,40 ,33 ,31 ,21 ,16
;42 ,26 במלואן: חלקות ,18360 גוש: .164 ,149 ,144  ,143
במלואן: חלקות ,18362 גוש: .13 חלקה: חלקי  :18361  גוש
.46-44 ,35 ,31 ,16 ,8 חלקות: חלקי ,41 ,28 ,22 ,7 ,4-2 
,14 ,12 במלואן: חלקות ,18600 גוש: .7-4 חלקות: חלקי ,18366  גוש:
.12 חלקי חלקה: ,18605 גוש: .22 ,21 ,16 ,15 חלקות: חלקי ,20-17 
.14-11 חלקות: חלקי ,15 ,10 ,9 במלואן: חלקות ,18606 גוש:
.23 ,14-10 חלקות: חלקי ,34 ,24 במלואן: חלקות ,18607  גוש:
חלקות: חלקי ,18620 גוש: .20-11 ,4 ,3 חלקות: חלקי ,18619 גוש:
,18622 גוש: .30 ,25 ,13 ,12 ,1 חלקות: חלקי ,18621 גוש: .3-1
חלקות: חלקי ,88 במלואה: חלקה ,18625 גוש: .1 חלקה:  חלקי
,9 במלואה: חלקה ,18626 גוש: .94 ,69 ,64 ,63 ,58 ,8 ,7 ,3 ,1
גוש: .50 במלואה: חלקה ,18647 גוש: .36 ,10 ,8 חלקות: חלקי
,22 ,18-16 ,14-1 חלקות: חלקי ,71 במלואה: חלקה ,18648
,4 במלואן: חלקות ,18649 גוש: .39-36 ,32-29 ,27-25 ,23
,28 ,24 ,23 ,20 ,19 ,16 ,6 ,5 ,3 ,2 חלקות: חלקי ,30 ,29 ,27-25
גוש: .91 ,90 ,34 חלקות: חלקי ,18650 גוש: .36 ,34 ,33 ,32 ,31
,41 ,27-25 ,20-17 ,15-13 ,11 ,6-2 במלואן: חלקות ,18651
,22 ,16 ,12 ,10 ,9 ,8 ,7 ,1 חלקות: חלקי ,73 ,72 ,69 ,68 ,52-47
,71 ,70 ,60-53 ,46 ,45 ,43 ,42 ,40 ,39 ,36 ,35 ,34 ,32 ,31 ,24 
חלקי ,12-10 ,8 ,7 במלואן: חלקות ,18652 גוש: .76 ,75 ,74
,18653 גוש: .115 ,114 ,44 ,36 ,35 ,17 ,16 ,14 ,13 ,9 ,6 ,1 חלקות:
חלקות: חלקי ,116 ,67-63 ,31-29 ,26 ,23-8 ,5-1 במלואן:  חלקות
חלקה ,18654 גוש: .115 ,68 ,62 ,41 ,39 ,38 ,37 ,28 ,27 ,25 ,24 ,7 ,6
חלקות: חלקי ,18663 גוש: .62 ,10 ,2 חלקות: חלקי ,1 במלואה:
,23-21 ,5 ,3 ,1 במלואן: חלקות ,18664 גוש: .28 ,18 ,17 ,11 ,10
,76 ,44 ,43 ,41 ,40 ,38 ,20 ,19 ,18 ,7 ,6 ,4 חלקות: חלקי ,122 ,42 
,35-30 ,19-1 במלואן: חלקות ,18665 גוש: .130 ,129 ,124 ,123
,8-6 ,4-1 במלואן: חלקות ,18666 גוש: .28-20 חלקות: חלקי
,132-130 ,128 ,118 ,112 ,107 ,78 ,43 ,36-34 ,27-19 ,17 ,16 ,10 
,40 ,39 ,38 ,37 ,33-30 ,29 ,28 ,15-13 ,9 חלקות: חלקי ,134 ,133
,18667 גוש: .115 ,110 ,109 ,79 ,77 ,69 ,67 ,54 ,53 ,48-44 ,42 ,41
,18668 גוש: .23 ,22 ,5 ,3 חלקות: חלקי ,2 ,1 במלואן: חלקות
,9-6 ,3-1 חלקות: חלקי ,88 ,87 ,62-60 ,56 ,10 במלואן: חלקות
,25 ,4-1 במלואן: חלקות ,18672 גוש: .83 ,66 ,63 ,59 ,58 ,57 ,11
.48 ,47 ,44-42 ,39-37 ,30 ,27 ,26 ,24-22 ,5 חלקות: חלקי ,49 
,78 ,74-72 ,71 ,69-66 ,57 ,55 ,54 במלואן: חלקות ,18675  גוש:
.76 ,75 ,70 ,65 ,64 ,59 ,58 ,37-34 חלקות: חלקי ,80 ,79 
,25 חלקות: חלקי ,37 ,35-31 ,29 ,27 במלואן: חלקות ,18676 גוש:

.12 חלקי חלקה: ,18677 גוש: .41 ,36 ,30 ,26

ושימושים מדוייקים גבולות קביעת א. התכנית: מטרת
הוספת/הרחבת ב. לתמ"א/22. כמפורט/עדכון ליער, עיקריים
המאושרים על אלה לטיפוח טבעי ויער טבעי לשימור יער שטחי
נטע יער  שטח שינוי  ד. גישה. דרכי התוויית  ג.  בתמ"א/22.
אדם. יער נטע לשטח המוגדר כשטח פתוח קיים בפועל,  אדם
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ליער   31 תמ"א פי על  טבע כשמורת המוגדר שטח שינוי  ה.
פי על טבע כשמורת המוגדר שטח שינוי ו. לשימור.  טבעי
לפי  כגן לאומי שטח המוגדר ז. שינוי טבעי לשימור. 8 ליער  תמ"א

בניה. ומגבלות זכויות קביעת ח. טבע. לשמורת 8 תמ"א

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 כל התכנית, וכן  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
מערבי, גליל ד"נ אשר, מטה ולבניה לתכנון המקומית הועדה
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי ,04-9879621 טל'
,04-9979659 טל' מעונה,  הגליל,  מעלה ד"נ הגליל,  מעלה 
נפתלי, מעלה  ולבניה לתכנון המקומית הועדה  ובמשרדי 

.04-9978030 טל' מעלות-תרשיחא, ,1 האורנים רח'

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 תכנון מקומי מעלה מרחב

ג/15834 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
מיוחד לחקלאי מחקלאי שינוי התכנית:  שם

בצוריאל
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/15834, מס' מפורטת תכנית מופקדת הגליל מעלה

ג/10298. ג/2350, לתכניות

גושים צוריאל;  ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים 
.1 חלקי חלקה: ,19908 גוש וחלקות:

קירור. וחדר אריזה בית מבנה הקמת א. התכנית: מטרת
1/2 מאזור חקלאי  מגרש ,1 ח"ח ,19908 בגוש השטח שינוי ב.

מיוחד. חקלאי לאזור

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
מעלה ד"נ  הגליל, מעלה ולבניה לתכנון המקומית הועדה 

.04-9979659 טל' מעונה, הגליל,

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 תכנון מקומי מעלה מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
ג/13489  מס'

ודרך א' למגורים קרקע שינוי התכנית:  שם
הגלילית בג'ת

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
מקומית מיתאר מופקדת תכנית מעלה הגליל ד"נ הגליל מעלה

ג/5052. לתכנית שינוי ג/13489, מס'

גושים ינוח-ג'ת;  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.85 ,11 ,10 ,5 חלקות: חלקי ,18750 גוש וחלקות:

בשכונת  מגורים מגרשי  3 של תכנון התכנית:  מטרת
הגלילית. ג'ת של צפון–מזרחית

חקלאי משטח קרקע שינוי א.  התכנית: הוראות עיקרי
לכל המותרות התכליות קביעת ב. ודרך. שצ"פ א', למגורים
לפיתוח הנחיות קביעת  ד. בניה. הוראות קביעת  ג. קרקע.

הנדסיות. תשתיות

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 כל התכנית, וכן  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
מעלה ד"נ  הגליל, מעלה ולבניה לתכנון המקומית הועדה 

.04-9979659 טל' מעונה, הגליל,

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

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

נהריה מקומי תכנון מרחב

גנ/16608 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
נהריה ,6 גולומב ברח' בניה זכויות הגדלת 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
לתכניות שינוי גנ/16608, מס' מפורטת תכנית מופקדת נהריה

ג/10715. ג/במ/103,

גושים נהריה;  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
.130 חלקי חלקה: ,131 במלואה: חלקה ,18170 גוש וחלקות:

ליח"ד  בניה אחוזי והגדלת 4 יח"ד תוספת התכנית: מטרת
עיקרי הוראות התכנית: .2 א'. בקומה דירות והשלמת קרקע בק'
ועיצוב בינוי הנחיות  בניה, אחוזי תוספת צפיפות,  הגדלת

אדריכלי.

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

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

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

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

צפת מקומי תכנון מרחב

גנ/16125 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
בניה ואחוזי בינוי הוראות בנין, קווי שינוי 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
לתכנית שינוי  גנ/16125, מס'  מפורטת תכנית מופקדת צפת 

ג/552.

וחלקות: צפת; גושים ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
.90 חלקי חלקה: ,54 במלואה: חלקה ,13073 גוש

הוראות שינוי ב. בניה. אחוזי תוספת א. התכנית: מטרת
ואחורי. קדמי בנין קו שינוי ג. בינוי.

לאפשר מנת על בניה  שטחי תוספת א. התכנית:  עיקרי
קו  הקטנת ג. מגורים. 3 קומות תוספת ב. במגרש. יח"ד תוספת

מ'. ל–3 אחורי קו בנין והקטנת מ' ל–4 קדמי בנין

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 כל התכנית, וכן  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
צפת, ,7 ירושלים רח' צפת, ולבניה לתכנון המקומית הועדה

.04-6927467 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

הגליל תכנון מקומי אצבע מרחב

מפורטת ברמה מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
 מס' גנ/16379

פינה ראש בניה, אחוזי תוספת 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
מס' מפורטת  ברמה מפורטת תכנית  מופקדת הגליל  אצבע 

ג/11446. ג/9399, לתכניות שינוי גנ/16379,

גושים  פינה; ראש ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.138 ,105 ,104 ,101 ,100 חלקות: חלקי ,13943 גוש: וחלקות:

בחריגה שנעשתה לבניה לגיטימציה מתן התכנית: מטרת
בניה. היתר וללא המותרות הבניה מזכויות

קו שינוי בניה. ב. אחוזי הגדלת א. הוראות התכנית: עיקרי
יח"ד מגרש. 2 ג. בנין.

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

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

.04-6800077

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

גדז הרצל
המחוזית הועדה ראש יושב  
הצפון מחוז ולבניה לתכנון

הגליל תכנון מקומי אצבע מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
ג/14786  מס'

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

ג/8886. לתכנית שינוי ג/14786, מס'

גושים פינה;  ראש ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.48 חלקי חלקה: ,53 ,2 ,1 במלואן: חלקות ,13939 גוש וחלקות:

הקיים למצב הסטטוטורי המצב התאמת התכנית: מטרת
בפועל.

תכנית לפי מאושרת דרך שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי
דרך מאושרת שינוי ב. ולמגורים. רגל למעבר להולכי ג/8886,

למגורים.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3825 עמ' התשס"ו, ,5542 הפרסומים  ובילקוט  09/06/2006

.19/06/2006 בתאריך

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

לקהל. פתוחים

הגליל תכנון מקומי אצבע מרחב

גנ/15531 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
בניה התכנית: הגדלת אחוזי שם

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

ג/12898. ג/במ/187, לתכניות שינוי גנ/15531,
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הגלילית; גושים חצור ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.2 במלואה: חלקה ,13938 גוש וחלקות:

מתן לצורך  בניה אחוזי  הוספת  א.  התכנית: מטרת 
ללא דו–משפחתי, מגורים במבנה שנבנו לתוספות לגיטימציה
פי על הבניה ואחוזי הבנין המותרים לקווי התאמה ללא היתר,
מותר. כל שטח לסך בניה תוספת אחוזי ב. ג/8919. בתוקף תב"ע

לחוק. 62א(א)4 סעיף על פי הבנין שינוי בקווי ג.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2557 עמ' התשס"ז, ,5657 הפרסומים  ובילקוט  27/03/2007

.30/04/2007 בתאריך

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

לקהל. פתוחים

אלונים גבעות מקומי תכנון מרחב

גנ/15509 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה

קרקע התכנית: הגדלת אחוזי בניה, כיסוי  שם
בנין אחוזי והקטנת

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

ג/7676. לתכנית שינוי גנ/15509,

גושים מנדא;  כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
חלקי חלקה: ,17689 גוש: .23 חלקי חלקה: ,17571 גוש וחלקות:

.14

ל–200%, מ–144% אחוזים הגדלת א.  התכנית: מטרת
בנין קווי הקטנת  ב. ל–68%. מ–36% קרקע כיסוי והגדלת

מ',  ל–1.5  מ' מ–3 אחורי מ', 3 במקום  0.77 מ' יהיה קדמי  לפי:
מ'. מ–3 מ' ל– 1.35 דרומי צדדי מ', ל–2.10 מ' מ–3 צפוני צדדי

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1635 עמ' התשס"ז, ,5629 הפרסומים  ובילקוט  19/01/2007

.15/02/2007 בתאריך

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

לקהל.

הגלבוע מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
ג/12342  מס'

יחזקאל התכנית: הרחבת כפר שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
ג/12331, ג/1760, ג/8184, ג/4508, לתכניות שינוי ג/12342, מס'

ג/13311. ג/12932,

כפר יחזקאל; גושים ומקומם: השטחים הכלולים בתכנית
,31 ,30 חלקות: חלקי ,59 במלואה: חלקה ,20593 גוש  וחלקות:

,(150) ,(149) ,(143) חלקות:  חלקי  ,23085 גוש: .78 ,58 ,56 ,(35)
,171 ,160 ,(159) ,(158) ,(157) ,(156) ,(155) ,(154) ,(153) ,(152) ,(151)
,23086 גוש: .226 ,225 ,224 ,223 ,222 ,221 ,220 ,219 ,218 ,217
,(44) ,(36) חלקות: (35), 84, חלקי ,83 ,(38) (37) במלואן:  חלקות
,98 ,97 ,82 ,81 ,(63) ,(62) ,(61) ,(60) ,(59) ,(51) ,(48) ,(47) ,(46) ,(45)
חלקות ,23087 גוש: .159 ,153 ,152 ,151 ,150 ,143 ,125 ,124 ,99
,(48) ,(47) ,(46) ,48 חלקות: (28) 146, חלקי ,145 ,(63) ,(43)  במלואן:
,(79) ,(78 ) ,76 ,(76) ,75 ,74 ,73 ,85 ,(67) ,(66) ,(65) ,64 ,(55) ,(49)
,142 ,141 ,140 ,139 ,117 ,(95) ,(94) ,(93) ,(92) ,(90) ,(89)  ,82 ,81
.110 ,(36) חלקות:  חלקי  ,23088 גוש: .157 ,150 ,148 ,144 ,143 
חלקות מספרי  הם  סוגריים בתוך הרשומים חלקות  (מספרי 

ישנות).

ל–70  תכנונית מסגרת קביעת א. התכנית: מטרת
הנחלות כמות השלמת  לצורך הקיימות,  על נוספות  נחלות
ועל החקלאות, משרד הרשות לתכנון של ידי על המאושרות
מתן אפשרות ולצורך ישראל, מקרקעי מנהל עם חוזה חכירה פי
קביעת ב. לחוק. 145ז' סעיף לפי מכוחה, בניה היתרי להוצאות
קביעת ג. התכנית. בתחום בניה  והוראות  מותרים, שימושים
וחלוקת ד. איחוד הקרקע. של מחדש לאיחוד וחלוקה הוראות
ז', סימון ג', פרק בהתאם להוראות בעלים, בהסכמת מגרשים

התשכ"ה-1965. והבניה, התכנון לחוק

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4309 עמ' התשס"ה, ,5441 הפרסומים  ובילקוט  19/08/2005

.27/09/2005 בתאריך

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

לקהל. פתוחים

המזרחי הגליל מקומי תכנון מרחב

ג/14577 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
נין בכפר אבות בית התכנית: שם

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

ג/14577.

וחלקות: גושים נין;  ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
.32 ,8 חלקות: חלקי ,5 במלואה: חלקה ,17207 גוש

הסדרת ב. לבית אבות. שטחים א. הקצאת התכנית: מטרת
התכנית. בתחום והולכי רגל לכלי רכב הדרכים מערכת

חקלאי משטח קרקע שינוי א.  התכנית: הוראות עיקרי
בניה ומגבלות זכויות קביעת ב. ולדרך. אבות לבית לשטח

התכנית. בתחום

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3358 עמ' התשס"ה, ,5414 הפרסומים  ובילקוט  22/05/2005

.07/07/2005 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
מעוניין וכל ,04-6772333 טל' תבור, כפר המזרחי, הגליל ולבניה
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.
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העליון הגליל מקומי תכנון מרחב

ג/15136 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
אליפלט ללולים, שטח התכנית: שם

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

ג/10059. לתכנית שינוי ג/15136,

גושים אליפלט;  ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים 
חלקי חלקה: ,13557 גוש: .5 ,1 חלקות: חלקי ,13555 גוש וחלקות:

.2

משטח שינוי ב.  לולים.  חוות הקמת א.  התכנית:  מטרת
לפיתוח למתן הוראות קביעת ג. מיוחד. חקלאי חקלאי לשטח

מיוחדת. דרך חקלאית ד. התוויית בניה. היתרי

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

.08/11/2006 בתאריך

לתכנון המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,17511 הממשלה, נצרת עילית קרית דרך ולבניה מחוז הצפון,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל'
בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,12100 ראש פינה הגליל העליון,

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

התחתון הגליל מקומי תכנון מרחב

גנ/15864 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה

שוורץ, מיכה שם על ,54 נחלה התכנית:  שם
שדמות דבורה

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

ג/13618. ג/10988, ג/5907, לתכניות שינוי גנ/15864,

דבורה; גושים שדמות ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.1 חלקי חלקה: ,15121 גוש: .1 חלקי חלקה: ,15120 גוש וחלקות:

אפשרות מתן ב. בנין. קווי שינוי א. התכנית: מטרת
זו. מפורטת תכנית  של אישור ידי על בנחלה, לולים   להקים
אדריכלי. ועיצוב בינוי הנחיות קביעת ג. בניה. הוראות קביעת  ב.

קביעת הנחיות לפיתוח תשתיות הנדסיות. ד.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,952 עמ' התשס"ז, ,5607 הפרסומים  ובילקוט  01/12/2006

.24/12/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
רשאי מעוניין  וכל  ,04-6628210 טל' התחתון, הגליל  ולבניה
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין

לקהל.

אשר חבל מקומי תכנון מרחב

ג/13283 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה

הזיו גשר חוות לולים, התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 

ג/3326. ג/6540, לתכניות שינוי ג/13283,

גושים הזיו;  גשר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.28 חלקות: 4, 19010 חלקי גוש וחלקות:

הקמת לצורך מיוחד מחקלאי שינוי א. התכנית: מטרת
ג. לולים. חוות מיוחד להקמת שינוי לחקלאי ב. לולים. חוות
תכליות קרקע קביעת ד. היתר. להוצאת והנחיות קביעת בינוי

. לכל המותרות

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3845 עמ' התשס"ה, ,5427 הפרסומים  ובילקוט  12/06/2005

.17/08/2005 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
וכל ,04-9879621 טל' מערבי, גליל ד"נ אשר, מטה ולבניה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

הגליל לב מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
ג/12744 מס'

הגדלת ציבור, למבני שטח הרחבת התכנית:  שם
סכנין מערב בדרום דרך, תוואי וביטול בניה זכויות

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

ג/668. לתכנית שינוי ג/12744, מס'

מערב דרום סח'נין. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,72-70 במלואן: חלקות ,19318 גוש וחלקות: גושים   סכנין;
חלקות: חלקי ,138 ,131 ,130 ,126 ,123 ,108-97 ,91-85 ,80-74

.133 ,127 ,47 ,45 ,15

בית ספר. לבניית שטח ציבורי הרחבת מטרת התכנית:

ציבור, לבניני שטח הרחבת א. התכנית: הוראות עיקרי
משטח   19318 גוש   15 מחלקה חלק ושינוי מדרך, חלק ביטול
לשטח  משצ"פ  123 חלקה שינוי  ב. א'. למגורים  ציבור בניני 
וביטול  לשצ"פ א' 108 ממגורים חלקה שינוי  ג. לבניני ציבור.

מדרך. חלק

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3908 עמ' התשס"ו, ,5544 הפרסומים  ובילקוט  09/10/2006

.25/06/2006 בתאריך

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

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

הגליל לב מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר  הודעה
ג/13960 מס'

משטח חקלאי ומגורים א'  שם התכנית: שינוי 
לתחנת תדלוק במערב עראבה

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית  מיתאר  תכנית  דחיית  בדבר  התשכ"ה-1965, והבניה, 
בעיתונים  פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה ג/13960  מס'
עמ' התשס"ו, ,5544 הפרסומים  ובילקוט  09/06/2006 בתאריך

ג/7240. לתכנית שינוי ,25/06/2006 בתאריך ,3908
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גושים עראבה;  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
חלקות ,19384 גוש: .46 במלואה: חלקה ,19382 גוש וחלקות:

.27 ,4 ,3 חלקות: חלקי ,2 ,1 במלואן

לתחנת ומגורים שירותי דרך משטח שינוי  התכנית: מטרת
לתכנית שינוי והמהווה ומגורים זעירה ומלאכה ומסחר, דלק
ג/9906  לתכנית תואמת והתכנית מאושרת, ג/7240 מס' מיתאר

מאושרת.

ולא בנין להקמת יינתן היתר התכנית: לא הוראות עיקרי
לכל בתשריט המסומן באזור הנמצאים בנין או קרקע כל ישמשו
התכליות ברשימת המפורטות  לתכליות אלא  שהיא, תכלית

הבנין. נמצאת הקרקע או אותו האזור שבו לגבי

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים

נהריה מקומי תכנון מרחב

ג/14760 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
בלפור בניה ברח' אחוזי התכנית: הגדלת  שם

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

ג/10715. ג/במ/103, לתכניות ג/14760,שינוי

גושים נהריה;  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
.84 חלקי חלקה: ,58 במלואה: חלקה ,18173 גוש וחלקות:

תכנית לפי ג' מגורים מאזור שינוי א. התכנית: מטרת
מיוחד. מגורים  לאזור  ג/10715, ,103 ג/במ/ ג/851,  מיתאר
בניה והוראות מגבלות זכויות,  מחדש  קובעת התכנית ב.

וחניה בתחומה. תנועה פתרון תסדיר התכנית בתחומה. ג.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,577 עמ' התשס"ז, ,5597 הפרסומים  ובילקוט  03/11/2006

.20/11/2006 בתאריך

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

מרחב תכנון מקומי נצרת

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

ג/14037  מפורטת מס'
נצרת מאושרת: ביטול תכנית דרך התכנית: שם

תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה על בזה נמסרת
ביום  בעיתונים  פורסם הפקדתה שדבר  ג/14037  מס' מפורטת 
,828 עמ' התשס"ה, ,5350 הפרסומים  ובילקוט  21/10/2004
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם וכי ,14/12/2004 בתאריך
המחוזית הועדה  במשרדי מופקדת  התשכ"ה-1965, והבניה, 
לתכנון המקומית הועדה ובמשרד הצפון מחוז ולבניה לתכנון

לתכנית  שינוי ג/14037, מס' מפורטת  תכנית נצרת ולבניה 
ג/6710.

וחלקות: נצרת; גושים ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
,36-32 ,27-25 חלקות: חלקי ,45 במלואה: חלקה ,16509  גוש
חלקי ,16538 גוש: .83 ,81 חלקות: חלקי ,16510 גוש: .41-38

.35 ,28 ,1 חלקות:

המאושרת. ג/6710 תכנית ביטול התכנית: מטרת

תכנית לפי דרך תוואי ביטול  התכנית:  הוראות עיקרי
הקודם. והחזרת הקרקע ל ג/6710

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

100 לחוק,  פי סעיף על לכך הזכאי כל וכן הנ"ל, הפקדת התכנית
של  פרסומה ממועד ימים  60 בתוך התנגדות להגיש רשאי
למשרדי הועדה בעיתונים, הפרסומים בין ההודעה המאוחרת
יומצא העתק התנגדות מחוז הצפון. לתכנון ולבניה המחוזית
טל' נצרת נצרת, ולבניה לתכנון המקומית הועדה  למשרדי

.04-6459200

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 נצרת

גנ/15646 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
בניה וזכויות בהוראות שינוי התכנית: שם

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

ג/11810. ג/2634, ג/387, לתכניות שינוי גנ/15646,

וחלקות: נצרת; גושים ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
חלקות: חלקי ,16563 גוש: .39 ,15 חלקות: חלקי ,16562  גוש:

.27 ,12-10

מיוחד למגורים קיים בניה מאזור שינוי א. התכנית: מטרת
הוראות וזכויות קביעת ג. תשריט. לפי בנין בקווי ב. שינוי ודרך.

קיימת. לבניה לגיטימציה למתן בניה

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,578 עמ' התשס"ז, ,5597 הפרסומים  ובילקוט  10/11/2006

.20/11/2006 בתאריך

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

שמונה תכנון מקומי קרית מרחב

ג/12957 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה

לאזור מסחרי שינוי מאזור התכנית:  שם
מבני ציבור עם מסחרי משולב

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

ג/7115. לתכנית שינוי ג/12957,
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כיכר שמונה. קרית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.56 חלקי חלקה: ,13109 גוש וחלקות: גושים צה"ל;

קיים. למבנה קרקע  התאמת א. התכנית:   מטרת
במבנה משולב מסחרי לשטח ציבור מבני משטח קרקע שינוי ב.

בניה. הוראות קביעת ג. ציבור.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1872 עמ' התשס"ג, ,5167 הפרסומים  ובילקוט  08/12/2004

.18/03/2003 בתאריך

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

לקהל. פתוחים

הגליל תכנון מקומי אצבע מרחב

ג/14128 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
דרוז תחנת מיתקן הנדסי, התכנית: שם

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

ג/6540. לתכנית שינוי ג/14128,

ליד איילת פינה. ראש ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
וחלקות: גושים צפון: 770.425; נ.צ. ; 253.825 מרכזי: נ.צ. השחר;

.18 חלקי חלקה: ,13814 גוש

תחנה - הנדסי מיתקן בעבור שטח הקצאת התכנית: מטרת
קרקע שינוי ב. השונים. לים שטחים קביעת א. מקורות. של
תחנת טיפול במי - הנדסיים למיתקנים משטח חקלאי לשטח
הדרך בצד  הבנין קו שינוי ג.  מקורות.  של לחקלאות השקיה 
ומגבלות  זכויות קביעת  ד. הדרך.  מציר מטר ל–25  מטר מ–75

התכנית. בתחום למבנים בניה

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4876 עמ' התשס"ו, ,5573 הפרסומים  ובילקוט  01/09/2006

.04/09/2006 בתאריך

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

לקהל. פתוחים

הגליל תכנון מקומי אצבע מרחב

מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר  הודעה
ג/8889 מס'

למיתאר, שינוי מתנ"ס, הקמת התכנית:  שם
טובא–זנגריה

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מיתאר תכנית דחיית בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
בתאריך בעיתונים פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה ג/8889,
,2393 עמ' התשנ"ו, ,4393 הפרסומים ובילקוט  ,21/1/1996

.22/3/1996 בתאריך

טובא–זנגריה. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים

.3 חלקי חלקה: ,13960 גושים וחלקות: גוש:

וצירוף ציבור, למבני ממסחרי שינוי א. התכנית: מטרת
מוסדות ליד מתנ"ס הקמת לצורך קיים ציבור מבני ממגרש חלק

ציבור. לצורכי הקרקע חלוקה ורישום של שינוי ב) החינוך;

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

לקהל. פתוחים

בית הכרם בקעת מקומי מרחב תכנון

מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר  הודעה
ג/8248  מס'

נחף התכנית: תכנית מיתאר, 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/8248  מס'
עמ' התשנ"ו, ,4419 הפרסומים  ובילקוט  28/05/1996 בתאריך

תמא/19. תמ"א, לפי אישור ,18/06/1996 בתאריך ,3614

וחלקות: גושים ; נחף ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,19126 ,19125 ,19122 ,19121 ,19119 ,19118 בחלקיות: גושים
,19141 ,19135 ,19134 ,19133 ,19132 ,19131 ,19130 ,19129 ,19127

.19143 ,19142

ולבניה לפיתוח לקבוע הנחיות ותנאים א. התכנית: מטרת
מערכת את ב. להתאים היישוב. שונים בתחום שטחים י של
אזור מלאכה תכנון ג. בשטח. הקיים במצב הדרכים בהתחשב
למגורים לבניה נוספים ד.  שטחים הכפר. במזרח זעירה ותעשיה

ולמבני ציבור.

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

לקהל.

אלונים גבעות מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר הודעה

ג/12904 מס'

דרום–מזרחית שכונת 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/12904  מס'
התשס"ד, ,5296 הפרסומים  ובילקוט  18/04/2004  בתאריך
ג/6720, ג/2416, לתכניות שינוי ,11/05/2004 בתאריך ,2848 עמ'
ג/984,  ג/1494, ג/6794, ג/11556, ג/9297, ג/10788, ג/4289,

ג/13583. ג/12826, ג/12361, ג/2441, ג/3092/ג, ג/8273, ג/5244,

גושים אעבלין;  ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים 
במלואן: חלקות ,12205 גוש: ,12209 בשלמותם: גושים וחלקות:
במלואן: חלקות ,12206 גוש: .78 ,73 ,70-68 חלקות: חלקי ,77-74
,24 ,13-11 ,8 חלקות: חלקי ,114 ,113 ,112-43 ,39-37 ,23-14
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-10 ,8-5 ,3 במלואן: חלקות ,12207 גוש: .42-40 ,36-34 ,31
.105 ,95 ,67 ,25 ,9 ,4 ,2 ,1 חלקות: חלקי ,94-88 ,66-26 ,20 
,56 ,53-48 ,18 ,17 ,15-9 ,7-1 במלואן: חלקות ,12208 גוש:
.61 ,60 ,58 ,55 ,54 ,47 ,45 ,20 ,19 ,16 ,8 חלקות: חלקי ,59 ,57 
,36 ,35 חלקות: חלקי ,82 ,48-43 ,34-1 במלואן: חלקות ,12211 גוש:
,49-41 ,38-36 במלואן: חלקות ,12212 גוש .81 ,80 ,50 ,49 ,42 ,41 
,67 ,63 ,40 ,39 ,35-32 ,29 חלקות: חלקי ,70-68 ,66-64 ,62-50

.76 ,73-71

אעבלין ביישוב אורבני קטע  תכנון  א. התכנית: מטרת
בקרקעות השימושים והסדרת רציף, כחול בקו המתוחם
שבתחום מהקרקעות חלק שינוי   התכנית. שבתחום
ציבוריים. ושטחים מגורים לשטחי  חקלאי משטח  התכנית
התחבורה הקיימת, מערכת הסדרת ג. בניה. קביעת הוראות ב.

למתן היתרי בניה. תנאים קביעת ד. והצעת דרכים חדשות.

לקרקע חקלאית קרקע שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי
פתוחים, ציבוריים שטחים ציבור, למבני שטחים מגורים,
קרקע.ג. לכל המותרות התכליות ועדכון קביעת ב. ודרכים.
בניה, מרווחי צפיפות, - קביעת בניה וזכויות הוראות קביעת
קביעת ה. אדריכלי. ועיצוב בינוי הנחיות קביעת ד. בנינים. גובה
ביטול דרכים - התחבורה מערכת הסדרת ו. הנחיות סביבתיות.
מפורטות תכניות הטמעת ז. וחדשות. חלופיות דרכים והצעת
הוראות קביעת ח. התכנית. מתחם של הכללי במערך נקודתיות

בניה. היתרי למתן

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

לקהל.

אלונים גבעות מקומי תכנון מרחב

מקומית מתאר תכנית דחיית בדבר  הודעה
ג/12905 מס'

דרום–מערבית שכונה התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
בעיתונים פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה ג/12905, מס'
התשס"ה, ,5343 הפרסומים  ובילקוט  24/09/2004  בתאריך
ג/6139, ג/, לתכניות שינוי ,14/11/2004 בתאריך ,443 עמ'
ג/2881, ג/8273, ג/984, ג/6794, ג/3355, ג/1956, ג/7537, ג/9297,

ג/13234. ג/11683, ג/6141,

גושים אעבלין;  ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים 
,87-72 ,70-68 ,24-21 במלואן: חלקות ,12207 גוש:  וחלקות:
,95 ,90 ,89 ,71 ,67 ,45 ,43 ,25 ,20 ,2 ,1 חלקות: חלקי ,104-96
,8-6 חלקות: חלקי ,62 ,46-21 במלואן: חלקות ,12208 גוש: .105
,8 במלואן: חלקות ,12210 גוש: .61 ,60 ,58 ,55 ,54 ,47 ,20 ,19 ,16 
,51  ,  50 ,20 ,19 ,9 ,7 חלקות: חלקי ,83 ,76 ,49-21 ,18 ,15-10 
 ,48 חלקות: חלקי ,12211 גוש: .82 ,81 ,77 ,75 ,72 ,69 ,66 ,61 ,60

.81 ,49

אעבלין ביישוב אורבני קטע  תכנון  א. התכנית: מטרת
בקרקעות השימושים והסדרת רציף כחול בקו המתוחם
שבתחום מהקרקעות חלק ייעוד שינוי התוכנית. שבתחום
ציבוריים. ושטחים מגורים  לשטחי חקלאי  משטח  התכנית

הקיימת הסדרת מערכת התחבורה הוראות בניה. ג. קביעת ב.
למתן היתרי בניה. תנאים קביעת ד. והצעת דרכים חדשות.

חקלאית קרקע ייעוד  שינוי א.  התוכנית: הוראות  עיקרי
פתוחים ציבוריים ציבור,שטחים למבני למגורים,שטחים לקרקע
קרקע. ייעוד לכל ועדכון התכליות המותרות קביעת ב. ודרכים.
מרווחי צפיפות, קביעת  - בניה  וזכויות  הוראות  קביעת ג.
אדריכלי. ועיצוב בניה הנחיות  קביעת ד.  בנינים. גובה  בניה,
התחבורה מערכת  הסדרת ו. סביבתיות. הנחיות קביעת  ה.
הטמעת ז. וחדשות. חלופיות דרכים והצעת דרכים, ביטול -
התכנית. מתחם של הכללי במערך נקודתיות מפורטות תכניות

בניה. היתרי למתן הוראות קביעת ח.

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

לקהל.

העליון הגליל מקומי תכנון מרחב

ג/13006 מס' מפורטת תכנית דחיית בדבר  הודעה
אירוח ביתני כורזים התכנית: שם

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

בעיתונים בתאריך  פורסמה הפקדתה דבר ג/13006 שהודעה על
,3798 עמ' התשס"ג, ,5215 הפרסומים  ובילקוט  01/08/2003

ג/7104. ג/3844, לתכניות שינוי ,14/08/2003 בתאריך

גושים כורזים;  ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים 
.13934 ,13929 ,13928 ,13642 ,13641 בחלקיות: גושים וחלקות:

כורזים ביישוב אירוח יחידות הקמת התכנית: מטרת
 296 יעלה על לא שמספרן התכנית: ובלבד הוראות לפי עיקרי

יחידות.

לתכנון המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,17511 הממשלה, נצרת עילית קרית דרך ולבניה מחוז הצפון,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל'
בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,12100 ראש פינה הגליל העליון,

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

אשר חבל מקומי תכנון מרחב

ג/6878 מס' מפורטת תכנית דחיית בדבר  הודעה
העמק בית לקיבוץ מפורטת תכנית 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/6878,
,2619 עמ' התשנ"ה, ,4292 הפרסומים  ובילקוט  26/02/1995

תמא/19. תמ"א לפי אישור .23/03/1995 בתאריך

גושים העמק;  בית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.18481 ,18480 בחלקיות: גושים וחלקות:

קרקע ועתודות אזורים קביעת א. התכנית: מטרת
בניה הוראות קביעת ב. התכנית. בתחום שונים לשימושים
ומבני ציבור, שירותים מבני האדם, מגורי המסדירות את שונות
רשת התוויית ג. הבניה. מותרת שבהם באזורים ותעשייה משק
תנאים, הנחיות קביעת ד. וסיווגם. למיניהם, כבישים, דרכים
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ואיחוד ביטול ה. התכנית. מבצע את יחייבו אשר פיתוח ושלבי
קיימים. וגושים חלקות

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
וכל ,04-9879621 טל' מערבי, גליל ד"נ אשר, מטה ולבניה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

הגליל לב מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר  הודעה
ג/3299 מס'

דיר חנא - למגורים שינוי 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/3299  מס'
עמ' התשל"ט, ,2554 הפרסומים  ובילקוט  15/08/1979 בתאריך

.16/08/1979 בתאריך ,2033

גושים חנא;  דיר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.21 ,20 במלואן: חלקות ,19418 גוש וחלקות:

למגורים. מחקלאי השטח שינוי התכנית: מטרת

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

לקהל.

מרחב תכנון מקומי משגב

ג/12713 מס' מפורטת תכנית דחיית בדבר הודעה

ופלך התכנית: כביש גישה לתובל שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית דחיית בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
בעיתונים פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה ג/12713,
עמ' התשס"ד, ,5268 הפרסומים  ובילקוט  23/1/2004 בתאריך

.27/1/2004 בתאריך ,1756

,18906 גוש כישור - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
,12 ח"ח ,18908 גוש .;45 ,41 ,40 ,37 ,35 ,34 ,31-26 ,22 ,16 ח"ח
,35-33 ,19 ,17 ח"ח ,18909 גוש .35-31 ,29 ,28 ,22-20 ,18 ,17

.46-42 ,40-38

תובל ליישובים גישה כביש סלילת א. התכנית: מטרת
כישורית, למדרשת צמתים/הסתעפויות הסדרת כוללת ופלך,
לתת כדי הנדרשת דרך סלילת ב.  ופלך. תובל אסד, אל דיר
שינוי ג. ופלך. תובל יישובים להרחבת לתכניות נאות מענה

לדרך. השונות הקרקעות

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
וכל מעוניין רשאי ,04-9990102 טל' משגב, ד"נ משגב, ולבניה
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין

לקהל.

נהריה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר  הודעה
ג/7355  מס'

נהריה - בניה אחוזי הגדלת 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/7355  מס'
עמ' התשנ"ו, ,4423 הפרסומים  ובילקוט  23/05/1996 בתאריך

.30/06/1996 בתאריך ,3851

וחלקות: הכלולים בתכנית ומקומם: נהריה; גושים השטחים
במלואה: 323. 18146 חלקה גוש

בניה. בקווי והקטנה בניה  אחוזי הגדלת  התכנית:  מטרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,17511 הממשלה, נצרת עילית קרית דרך ולבניה מחוז הצפון,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל'
בימים בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-9879827 טל' נהריה,

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

נהריה מקומי תכנון מרחב

מקומית מתאר תכנית דחיית בדבר  הודעה
ג/8442 מס'

למבנה שינוי ,8442 מס' התכנית: תכנית  שם
ציבור מרפאה, נהריה

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

בעיתונים  פורסמה הפקדתה דבר על 8442 שהודעה ג/ מספר:
התשנ"ה, ,4308 הפרסומים  ובילקוט  02/05/1995  בתאריך

.01/06/1995 בתאריך ,3427 עמ'

גושים נהריה;  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
.196 ,195 חלקות: חלקי ,18172 גוש: וחלקות:

בשטח הנכללות החלקות איחוד א. התכנית:  מטרת
ממסחר/מגורים   196 מס' חלקה ייעוד שינוי ב. התכנית.
ישורון. כיוון רח' שינוי במרחק קו הבנין אל ג. רפואי.   למוסד
כמשמעותה מלאה" "חניה - החניה מקומות מספר מיצוי ד.
ובמרתף, הניתן להשגה בקומת הקרקע (עמודים) - זו בתכנית
גבהים קביעת ה. זו. לקומה מתחת הנמצא המגרש, שטח כל על
בשלבים והריסה לבניה ו. אפשרות מותר. קומות ומספר מותרים

הבנויים. החלקים תפעול תוך

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

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

נהריה מקומי תכנון מרחב

ג/10250 מס' מפורטת תכנית דחיית בדבר  הודעה
נהריה שירות, הגדלת שטח התכנית: שם

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית דחיית בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 
בעיתונים פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה ג/10250,
עמ'  התשנ"ט, ,4765 הפרסומים  ובילקוט  18/06/1999 בתאריך

.09/06/1999 בתאריך ,3781
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גושים נהריה;  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
.133 במלואה: חלקה ,18170 גוש וחלקות:

ל–51% כולל  השירות שטחי את להגדיל א. התכנית: מטרת
להגדיל נפרדת, רישום כיחידת ומשרד לאחסון קיים מרתף

גובה  את לשנות לשטח עיקרי ל–110% בלי את אחוזי הבניה
הבנין גובה  את לשנות ובלי  ל–110%, עיקרי לשטח הבניה
כשטח ייחשב במרתף  המשרד שטח  המותרת. הצפיפות  ואת
ובטבלה, בתשריט מיועדת לקומה המסומנת התוספת ב. עיקרי.
ג' לאזור מגורים מאזור שינוי באמצעות זאת כל ולמרתף בלבד,

מגורים מיוחד.

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

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

עכו מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר  הודעה
ג/8021  מס'

עכו גנים, נווה 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/8021, מס'
עמ' התשנ"ז, ,4471 הפרסומים  ובילקוט  08/11/1996 בתאריך

.26/12/1996 בתאריך ,1079

וחלקות: עכו; גושים ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
חלקות: חלקי ,35 ,34 ,31 ,30 במלואן: חלקות ,18103  גוש
,38 ,23 ,22 ,8 חלקות: חלקי ,18104 גוש: .37 ,36 ,33 ,32 ,29 

.116 ,115

 2 הפיכת א. התנועה: בהסדרי שינוי .1 התכנית: מטרת
להולכי שביל הפיכת ב. הולכי רגל. לשביל משולבים רחובות
הפיכת .3 בנין. גדלי מגרשים וקווי שינוי .2 משולב. לרחוב רגל
המותרים. השימושים והגדרת פתוח, פרטי לשטח משצ"פ חלק

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

לקהל.

גדז הרצל
המחוזית הועדה ראש יושב  
הצפון מחוז ולבניה לתכנון

הדרום מחוז   

אשדוד מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
113/101/02/3 מס'

ו–16 15 ,14 במגרשים שינויים התכנית:  שם
המרינה באזור

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
,113/101/02/3 מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת אשדוד

.70/101/02/3 לתכנית שינוי

אזור אשדוד. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
רצוף; כחול בקו בתשריט כמסומן  התכנית:  גבולות המרינה;
,2079 גוש: .35 ,12 ,11 חלקות: חלקי ,2072 גוש וחלקות: גושים

.14 חלקה: חלקי

בעניין   14 מס' במגרש בבינוי שינוי .1 התכנית: מטרת
מרחקים: המרבי. והגובה ביניהם והמרחקים המבנים העמדת

בין  מ'.  ל–44  מ' מ–9 המגרש: של  הצפוני לגבול המגדל  בין
מ'.  ל–4  מ' מ–6 המגרש: של המערבי  לגבול הנמוכה  הבניה
מ'  ל–86  מ' מ–81 מרבי: גובה  מאושרים.  בנין קווי  לפי   והכל
25 מ"ר  של תוספת .2 הגג). על ומיתקנים מכונות חדרי כולל (לא
מקורות  מרפסות ו–16 בעבור 15 ,14 מס' במגרשים יח"ד לכל
המותרים. השירות משטחי בהתאם והפחתה עיקרי,  כשטח
קביעת .4 מס' 16. 15 למגרש מס' ממגרש עיקרי שטח העברת .3

 15 מס' במגרשים למפלס הכניסה עיקריות מתחת בניה זכויות
ובמסגרת  בניית דירות מתחת למפלס הכניסה, לאפשר ו–16 כדי

הקיימות. הבניה זכויות כל סך

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'
,77100 אשדוד ,12 הבנים רח' אשדוד, ולבניה לתכנון המקומית

.08-8545304 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

טוביה באר מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
17/118/03/8  מס'

ביצרון במושב שינויים 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 ,17/118/03/8 מס' מפורטת תכנית מופקדת טוביה באר

.101/02/8 ,118/03/8 ,10/118/03/8 לתכניות

בעלים. מגרשים בהסכמת וחלוקת וחלוקה: איחוד איחוד

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

מושב ביצרון, בתחום ומקומם: השטחים הכלולים בתכנית
;402 147ג, ,83 71א, ,71 מגרשים: טוביה; באר אזורית מועצה
גושים רצוף;  כחול בקו בתשריט  כמסומן  התכנית: גבולות 

.76 ,71 ,70 ,62 ,59 ,58 במלואן: חלקות ,2763 גוש וחלקות:

מגורים  מאזור  76 מגרש של שינוי א.  התכנית: מטרת
א  מגורים אזור  ב  מגרשים  2 והקמת חקלאי,  ביישוב 
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מס' במגרש ציבור לבניני שטח הרחבת ב. .(316 ,315  (מגרשים
שיוכים  החלפת ג. טכניים. ומיתקנים  חשמל חדר לצורך  402
.83 מס' מגרש עם יוחלף 71א מגרש של למגרש. מקומו קניינים
עם יחד ויהווה 71א כמס'  ימוספר  קיים במצב   83 מס'  מגרש 
בניה. מגרש 71א וזכויות תכנון לצורך 71 מגרש אחד מגרש מס'
איחוד  ד. עצמאי. מגרש ויהווה  83 במס' ימוספר קיים במצב
בניה שטחי קביעת ה. בעלים. בהסכמת מגרשים וחלוקת
שטח  מ"ר   200 מתוכם  מ"ר ל–343  א' מגורים לאזור  מרביים
ביישוב מגורים לאזור מרביים  בניה שטחי  קביעת ו. עיקרי.
שטחי  קביעת ז. עיקרי. שטח מתוכם 450 מ"ר ל–750 מ"ר חקלאי
מתוכם 248 מ"ר  ל–558 מ"ר ציבור לבניני לשטח מרביים בניה
לאזורי אדריכלי ועיצוב בינוי הנחיות קביעת ח. עיקרי. שטח
לכל המגרשים קביעת תנאים למתן היתרי בניה המגורים. ט.
בשטחים המותרים  השימושים  קביעת  י. בתכנית.  הכלולים 

ציבור. ולבניני למגורים

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 כל התכנית, וכן  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'

.08-8503404 טל' טוביה, באר 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

טוביה באר מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
8/135/03/8 מס'

חצב במושב 181 ,35 במגרשים שינויים 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 ,8/135/03/8 מס' מפורטת תכנית מופקדת טוביה באר

.135/03/8 לתכנית

חצב, בתחום מושב ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
בתשריט כמסומן התכנית: גבולות טוביה; באר אזורית מועצה
,8 במלואה: חלקה ,2245 גוש וחלקות: גושים רצוף; כחול בקו

.23 חלקה: חלקי

וגבולותיו המגורים מגרש  שטח הסדרת  התכנית: מטרת
הסדרת האזור התקפה. התכנית לפי קיימות בהתאמה לזכויות
וחלוקת איחוד א. למושב. והמשוייך לנחלה המשוייך החקלאי
חלקה חקלאי משטח שינוי חלק בעלים. ב. בהסכמת מגרשים
(מגרש  חקלאי ביישוב מגורים לאזור 181 חלק) מס' (מגרש ב'
מאזור חקלאי  חקלאי שטח של שימוש שינוי ג. 35 חלק).  מס'
(מגרש 181  ב' חלקה חקלאי לאזור 35 חלק) (מגרש מס' חלקה א'
חלקה שטח חקלאי מאזור חקלאי ד. שינוי שימוש של חלק). א'
מס' 35  (מגרש א' חלקה חקלאי לאזור 181 חלק) מס' (מגרש ב'
131 לאזור חקלאי  מס' מדרך לציבור מעבר זכות קביעת ה. חלק).
קביעת  ו. ההנדסי. המיתקן לאזור עד 181 א'), (מגרש ב' חלקה

(35 (מגרש חקלאי ביישוב מגורים באזור המרביים הבניה שטחי
עיקריים.  שטחים מתוכם 13% המהווים המגרש, ל–20% משטח
(מגרש א' חלקה החקלאי המרביים באזור הבניה שטחי קביעת ז.
המרביים  שטחי הבניה המגרש.ח. קביעת ל–35% משטח (35 מס'
המגרש.  ל–50% משטח ב') 181 (מגרש ההנדסי למיתקן באזור
לתשתיות. כלליות והנחיות השימושים התכליות, קביעת ט.
למתן התנאים קביעת הנדסיים.יא. למיתקנים אזור קביעת י.

התכנית. ביצוע שלבי קביעת יב. בניה. היתרי

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

רשאי  100 לחוק, סעיף פי הזכאי לכך על כל התכנית, וכן  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'

.08-8503404 טל' טוביה, באר 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

אילות חבל מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
2/126/03/12 מס'

- וחיון התכנית: שמורת טבע נחלים קצב  שם
גדולים לשמורת טבע נחלים הרחבה

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה
מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת  אילות חבל  ולבניה
,14 תמ"א ,22 תמ"א להוראות 9ד', לסעיף בהתאם ,2/126/03/12 

תממ14/4 שינוי 39.

 90 כביש בין ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
חיון וקצב, הנחלים באזור גדולים, נחלים מוכרזת לשמורת טבע
התכנית:כמסומן גבולות אילות; חבל אזורית מועצה בתחום
חלקי ,39094 גוש וחלקות: גושים רצוף; כחול בקו בתשריט
חלקי ,39101 גוש: .2 ,1 חלקות: חלקי ,39095 גוש: .2 ,1 חלקות:

בעבודה. גוש ,39102 גוש: .6-4 ,2 ,1 חלקות:

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

טבע.  22 לשמורת תמ"א לשימור לפי טבעי , יער לשנות .2 .1965
וחציבה כרייה  בשטחי יער וחציבה, כרייה אזור , לשנות  .3
החי, על לשמור טבע. 4. 14 לשמורת /4 וקרקע חקלאית בתממ

הטבעי. והדומם במצבם הצומח

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 כל התכנית, וכן  ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
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,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .08-6263791 טל'

.08-6355819 טל' אילות, חבל 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

רהט מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
1/419/03/17 מס'

14 בשכונה 14 במגרש שינויים 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 ,1/419/03/17 מס' מפורטת תכנית מופקדת רהט

.15/223/02/17 לתכנית בהתאמה 7/במ/166,

,14 שכונה רהט,  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
כחול בקו בתשריט כמסומן  התכנית:  גבולות ;14 מס' מגרש 

(חלק). 1 חלקה: ,100231/12 גוש וחלקות: גושים רצוף;

 14 מס' במגרש  הבניה זכויות הגדלת התכנית: מטרת 
הבניה  שטחי קביעת ב. במגרש. 4 יח"ד א. קביעת כמפורט להלן:
המהווים   60% מתוכם  מ"ר,  126  + ל–68%  במגרש המרביים
בניה. היתרי למתן התנאים  קביעת ג.  עיקריים.  שטחים

התכנית. שלבי ביצוע קביעת ד.

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 כל התכנית, וכן  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'

.08-9914874 טל' רהט, 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
4/285/03/7 מס'

הבשור עין ומלאכה, תעשיה אזור 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 ,4/285/03/7 מס' מפורטת תכנית מופקדת שמעונים

.285/03/7 לתכנית

הבשור. עין  מושב ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
כמסומן התכנית: גבולות אשכול; אזורית מועצה בתחום
חלקי ,100312 גוש וחלקות: גושים רצוף; כחול בקו בתשריט

.10 חלקה:

של בהיקף ומלאכה תעשיה אזור הקמת א. התכנית: מטרת
בעלים. מגרשים בהסכמת וחלוקת ב. איחוד בניה. מ"ר 19,200 
ומלאכה, תעשיה  ליזור  משק  ממבנה  קרקע  שינוי  ג.
בניה. ומגבלות  הנחיות זכויות, קביעת ד. תדלוק.  ותחנת 

בניה. היתרי למתן תנאים קביעת ה.

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 כל התכנית, וכן  ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .08-6263791 טל'

.08-6899696 טל' שמעונים, ולבניה לתכנון המקומית

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

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

שמעונים מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
16/311/03/7 מס'

בנגב ערערה - 62 בשכונה 2א מגרש 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 ,16/311/03/7 מס' מפורטת תכנית מופקדת שמעונים

.3/310/02/7 ,10/311/03/7 לתכניות

וחלוקה. ללא איחוד וחלוקה: תכנית איחוד

היתרים להוציא ניתן שמכוחה תכנית והרשאות: היתרים
הרשאות. או

בנגב. ערערה ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
מערב קואורדינאטה ;62 מס' בית ,204 רחוב 2א, שכונה
;X203/825 - צפון דרום קואורדינאטה ,Y563/900 -  מזרח
גושים רצוף;  כחול בקו בתשריט  כמסומן  התכנית:  גבולות 

במלואה: 7. חלקה 100048 בהסדר, גוש וחלקות:

א' מגורים באזור הבניה אחוזי הגדלת התכנית:  מטרת
במגרש. קווי הבנין המגרש, ושינוי משטח ל–100%

המרביים הבניה שטחי קביעת .1 התכנית: הוראות עיקרי
מ''ר   930 מתוכם  מ''ר,  ל–1000  א' מגורים  לאזורי  במגרש 
והשימושים. התכליות קביעת .2 עיקריים. שטחים  המהווים
התנאים קביעת  .4 אדריכלי. ועיצוב בינוי הנחיות קביעת .3

ביצוע התכנית. קביעת שלבי .5 בניה. היתרי למתן

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  לחוק, 100 סעיף פי הזכאי לכך על כל התכנית, וכן  ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
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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

465/03/7 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
פארק חצרים - חירום לשעת עלמין 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
כפיפות ,465/03/7 מס' מפורטת תכנית מופקדת שמעונים

.2/305/02/7 תמ"א19, לתכניות

בהסכמת מגרשים וחלוקת איחוד וחלוקה: איחוד
הבעלים.

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

חצרים בתחום פארק ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
בתשריט כמסומן התכנית: גבולות שמעון; בני אזורית מועצה

(נגב). 100268/1 גוש וחלקות: גושים רצוף; כחול בקו

לשעת עלמין לבית מפורטת תכנית הכנת .1 התכנית: מטרת
קביעת .3 בניה. וזכויות מגבלות הנחיות, קביעת .2 חרום.

וזכויות בניה. בניה היתרי תנאים למתן

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 כל התכנית, וכן  ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .08-6263791 טל'

.08-6899696 טל' שמעונים, ולבניה לתכנון המקומית

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

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

שמעונים מקומי תכנון מרחב

466/03/7 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
אסף נחל מתחם יערות התכנית: שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה, 
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה
התאמה ופירוט ,466/03/7 מס' מפורטת תכנית מופקדת שמעונים

מתמא/16. גריעה תמא/22, ,14/4 תממ ,19 משד לתכניות

מערבית - אסף נחל ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
מרכזי:  נ"צ אשכול; אזורית מועצה בתחום  232  לכביש
בתשריט כמסומן התכנית: גבולות ;146.000 צפון ,586.000 מזרח
,1 חלקות: חלקי ,100319 גוש וחלקות: גושים רצוף; כחול בקו
,37 ,31 ,30 ,14 ,13 ,9-7 ,5 ,3 ,2 במלואן: חלקות ,100320 גוש: .2
,43-41 ,39 ,36 ,33 ,32 ,16 ,15 ,12-10 ,6 ,4 חלקות: חלקי ,44 ,40 
,12 ,11 חלקות: חלקי ,13 במלואה: חלקה ,100321 גוש: .50 ,45
,100338/3 גוש: .3-1 חלקות: חלקי ,400060 גוש: .17 ,16 ,14 

.1 חלקי חלקה: ,100338/4 גוש: .5 ,3-1 חלקות: חלקי

להוראות בהתאם היער גבולות דיוק .1 התכנית: מטרת
מעמד מתן  .3 חקלאות. שטחי ותיחום הגדרה .2 תמ"א/22.
בתמ"א/22. נכללים שאינם קיימים ליערות  סטטוטורי
טיפוח 5 פיתוח אתרי נופש. 6. ייעור חדשים. הגדרת שטחי .4

יער. דרכי הגדרת .8 טבעי. מרעה טיפוח .7 הנוף.

.2 ליער. קרקע חקלאית שינוי .1 התכנית: הוראות עיקרי
לפי השונים היער בסוגי המותרות התכליות של יתר פירוט
קביעת .4 דרכים. קביעת  .3 היער. גבולות וקביעת תמ"א/22,

התכנית. לביצוע תנאים

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 כל התכנית, וכן  ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .08-6263791 טל'

.08-6899696 טל' שמעונים, ולבניה לתכנון המקומית

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

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

מרחב תכנון מקומי אילת

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
92/101/02/2  מס'

אילת - פארק סנטרל מתחם התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

.49/101/02/2 שינוי לתכנית ,92/101/02/2 מס'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

פארק אילת. ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
בתשריט כמסומן התכנית: גבולות העיר; מרכז אזור ,10 בנימין
מוסדר; לא בשטח רישום וחלקות: גושים רצוף; כחול בקו

.40004 בחלקיות: גושים

ונופש  1 ממלונאות במגרש מס' שינוי א. מטרת התכנית:
הגדרת ב. מיוחד. ומגורים נופש  מלונאות משולב לאזור
ונופש ומתחם מתחם למלונאות :1 מס' תתי–מתחמים במגרש

אכסון  ו–170 יחידות דיור, יחידות 76 קביעת ג. מיוחד. למגורים
ותכסית. מרבי קומות מספר גובה, לשינוי הוראות  ומלונאי.
הים. פני  מעל  מ'  37.8 עד לבניה גובה מגבלת קביעת .1  ד.

תכסית  קביעת ל–6 קומות. 3 . קומות מ–4 קומות מספר שינוי .2
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המותר המרבי הגובה מגבלת קביעת ה. .80% עד ומגורים למלון
הדרום–מזרחי  בקצה מ' ל–25  הבניה גובה הגבלת לפי  לבניה
(הנובעים  שלו הצפון–מערבי בקצה מ'  45 ועד המגרש של
הנחיות קביעת באילת).  האזרחי התעופה שדה  של מקיומו
רעש למתחם האזור  של שיוכו בשל אקוסטי נספח  להכנת

.60 LDN מעל המוערך

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2568 עמ' התשס"ז, ,5657 הפרסומים  ובילקוט  15/03/2007

.30/04/2007 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה  לתכנון 
ובניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,08-6263791 טל'
מעוניין וכל ,08-6367114 טל' אילת, ,1 חטיבת הנגב אילת, רח'
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

אשדוד מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
20/115/03/3 מס'

אשדוד - צפוני תעשיה אזור התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 

.11/115/03/3 שינוי לתכנית ,20/115/03/3

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

אזור תעשיה אשדוד. ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
כמסומן התכנית: גבולות רכבת; שלוחת - אשדוד צפוני
חלקי ,2026 גוש וחלקות: גושים רצוף; כחול בקו בתשריט
.21 חלקי חלקה: ,12 ,11 במלואן: חלקות ,2027 גוש: .38 חלקה:

.50 חלקי חלקה: ,2298 גוש: .40 חלקי חלקה: ,2028 גוש:

בי שינויים ידי על תעשיה אזור הקמת התכנית: מטרת
וקביעת בעלים, בהסכמת מגרשים וחלוקת איחוד קרקע,

בניה. ומגבלות הנחיות

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1508 עמ' התשס"ה, ,5365 הפרסומים  ובילקוט  03/12/2004

.08/02/2005 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,08-6263791 טל'
וכל ,08-8545304 טל' ,77100 אשדוד ,12 הבנים רח'  אשדוד, 
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

שבע באר מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
23/211/03/5  מס'

בקע,  נחל - שכונת בניה בזכויות שינוי התכנית:  שם
באר שבע

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

5/במ/63. 5/במ/4/63, לתכניות שינוי ,23/211/03/5

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

שכונת שבע. באר ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
בקו בתשריט כמסומן התכנית: גבולות אגון; רוט רח' בקע, נחל
.32 ,31 במלואן: חלקות ,38314 וחלקות: גוש גושים כחול רצוף;

.46 חלקי חלקה: ,38 ,37 במלואן: חלקות ,38317 גוש:

במגרשים מרביים בניה היקפי הגדלת .1 התכנית:  מטרת
עיקריות  למטרות א'  מגורים לאזור  המיועדים  B416 ,A411 
.B416 במגרש ל–162 מ''ר ,A411 במגרש ל–142 מ''ר מ''ר 130 מ–
B416 במגרש שירות למטרות מרביים בניה היקפי הגדלת .2 
במגרש למצללה: בנין קווי קביעת .3 מ''ר.  ל–24  מ''ר  מ–21
שינויים .4 קדמי.   0.1 - B416 במגרש  צדדי, מ'  0.0 - A411

.B416 ,A411 למגרשים בינוי בנספח

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1788 עמ' התשס"ז, ,5633 הפרסומים  ובילקוט  26/01/2007

.26/02/2007 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,08-6263791  טל'
,08-6463807 טל' שבע, באר ,2 בגין רח' מנחם באר שבע, ולבניה
שהמשרדים ובשעות בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין וכל

לקהל. פתוחים האמורים

מצפה רמון מקומי מרחב תכנון

136/03/27 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה

שיש, למחצבת מפורטת תכנית התכנית:  שם
מצפה רמון

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
/27 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

136 /03

צפונית רמון, מצפה ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
התכנית: גבולות ;182000/505500 נצ"מ רמון; למצפה מזרחית
,39048 גוש וחלקות: גושים רצוף; כחול בקו בתשריט כמסומן

.2 ,1 חלקות: חלקי

ייעוד של שיש .2. וחציבה 1. שטח לכרייה התכנית: מטרת
הגישה לדרך שטח ייעוד .3 ואחסונו. טפל בחומר לטיפול שטח
העבודות בתום והחציבה הכריה שטח הסדרת .4 האתר. אל
לשיקום הקרן ידי על ולשיקום להסדרה שטחים ייעוד .5 בו.

מחצבות.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,835 עמ' התשס"ה, ,5350 הפרסומים  ובילקוט  05/11/2004

.14/12/2004 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
ולבניה לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,08-6263791 טל'
,08-6586493 טל' 8 מצפה רמון 80600, גוריון רמון, שד' בן מצפה
שהמשרדים ובשעות בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין וכל

לקהל. פתוחים האמורים
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שמעונים מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
2/125/03/7 מס'

קיבוץ עין השלושה - תעשיה אזור התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 

.125/03/7 שינוי לתכנית ,2/125/03/7

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

עין השלושה. מועצה ומקומם: השטחים הכלולים בתכנית
כחול בקו בתשריט כמסומן התכנית: גבולות אשכול; אזורית
,39 ,23 ,22 ,10 חלקות: חלקי ,100313 גוש וחלקות: גושים רצוף;

.40

 5.27) משק  לבניני משטח ייעוד שינוי  .1 התכנית: מטרת
דרך  דונם),  0.0081) מגורים דונם), 20.31) חקלאי שטח דונם),
לאזור  דונם),  0.64) פתוח פרטי ושטח דונם), 1.12) חדשה
(בשטח  חדשה/מוצעת  ודרך דונם)   21.63 (בשטח  תעשיה
תכנית לאיחוד התכנית 27.36 דונם. 2. שטח הכל סך 5.09 דונם)
לחוק ז' סימן ג', פרק לפי בעלים, בהסכמת חלקות של וחלוקה
דרכים קביעת .4 בניה. הוראות קביעת .3 והבניה. התכנון

חדשות.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1273 עמ' התשס"ז, ,5619 הפרסומים  ובילקוט  29/12/2006

.24/01/2007 בתאריך

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

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

שמעונים מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
5/129/03/7 מס'

הנר אור דרך גישה לקיבוץ התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 

.1/129/03/7 ,303/02/7 לתכניות שינוי ,5/129/03/7

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

מועצה הנר.  אור ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
בקו בתשריט כמסומן התכנית: גבולות הנגב; שער אזורית
.31 חלקה: חלקי  ,2826 גוש וחלקות:  גושים רצוף;  כחול 

.4-2 חלקות: חלקי ,2828 גוש:

דרך להתוויית  תכנונית מסגרת יצירת התכנית: מטרת 
וקביעת הקרקע, שינויים בייעודי על ידי הנר אור לקיבוץ גישה

הדרך. לביצוע הוראות

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4529 עמ' התשס"ו, ,5562 הפרסומים  ובילקוט  21/07/2006

.02/08/2006 בתאריך

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

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

שמעונים מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
3/280/03/7 מס'

הרחבה - סופה קיבוץ התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 

.280/03/7 שינוי לתכנית ,3/280/03/7

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

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

סופה, קיבוץ  סופה. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
כחול. בקו בתשריט כמסומן התכנית: גבולות מגורים; אזור

.3 חלקי חלקה: ,100306 גושים וחלקות: גוש:

כ–600 מ''ר  א', בני מגרשי מגורים 20 הקמת התכנית: מטרת
שינוי ידי אזור מגורים, על באזור שייעודו המאושר אחד, כל

א'. מגורים לאזור מגורים מאזור הקרקע ייעוד

מגורים בקיבוץ הרחבת שטחי .1 התכנית: הוראות עיקרי
קיימות,  92 יח''ד הכוללת תכנונית מסגרת יצירת ידי על סופה,
הכל 112 יח''ד,  סך מתוכננות, קהילתיות 20 יח''ד של ותוספת
ושביל מגורים  שייעודם מאזורים קרקע ייעודי שינוי ידי  על
ושצ"פ. דרכים  א', מגורים שייעודם לאזורים רגל  להולכי 
בפועל. מגורים מבני למיקום בהתאם מגורים שטח הסדר .2
מערכת יצירת .4 איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים. .3
משולבות ודרכים מוצעות דרכים הכוללת פנימית דרכים
ציבוריים שטחים קביעת .5 קיימות. דרכים על הנסמכות
שבילים משחקים, מגרשי כולל  הציבור,  לרווחת פתוחים
והפרדה. חיץ תשתיות ומעבר ניקוז, ושטחי רגל,  להולכי
בתחום הקרקע לייעודי בניה ומגבלות זכויות הנחיות, קביעת .6

בניה.. היתרי למתן תנאים קביעת .7 התכנית.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4705 עמ' התשס"ו, ,5568 הפרסומים  ובילקוט  20/07/2006

.23/08/2006 בתאריך

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

שמעונים מקומי תכנון מרחב

493/03/7 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה

חצרים מוטורי פארק התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 

.2/305/02/7 שינוי לתכנית ,493/03/7
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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

- חצרים פארק ומקומם: בתכנית  הכלולים  השטחים
מועצה אזורית בני שמעון, צפונית ,575500/174350 מרכזי נ"צ
.2 חלקה חלקי ,100257/3 גוש וחלקות: גושים חצרים; לקיבוץ
.5 חלקה חלקי ,100269/1 גוש .1 חלקה חלקי ,100268/4 גוש
גבולות ;1 חלקה חלקי ,400056 גוש .1 חלקה חלקי ,400055 גוש

רצוף. כחול כמסומן בתשריט בקו התכנית:

מתחם להקמת תכנונית מסגרת יצירת .1 התכנית: מטרת
מוטורי ספורט תיירותי, פארק  הכולל  שונות, לאטרקציות
בעלים. בהסכמת מגרשים וחלוקת איחוד .2 ונופש.  מלונאות 
קביעת .4 השונים. לייעודים ושימושים תכליות קביעת .3
.6 וחניות. דרכים הסדרת .5 ומגבלות הבניה. זכויות, הנחיות

 8,500 עד של תותר בניה ומסחר נופש משולב מלונאות, באזור
מ"ר.   1,000 עד בניה תותר לנהגים הדרכה מגרש באזור מ"ר.
10,000 מ"ר.  של בניה תותר מוטורי וספורט לאטרקציות  באזור

בניה. היתרי למתן תנאים קביעת .7

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4767 עמ' התשס"ו, ,5570 הפרסומים  ובילקוט  11/08/2006

.28/08/2006 בתאריך

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

לקהל. פתוחים שהמשרדים האמורים ובשעות בימים

תמר מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
254/03/10/א  מס'

המלח ים ברום חברת התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 

.100/02/10 לתכנית כפיפות 254/03/10/א,

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

מפעלי סדום,  ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים 
זיכיון  פי  על  שטח  N549.00 ,E235.000 מרכזי נ.צ. המלח;  ים
בתשריט כמסומן התכנית: גבולות ;4 ,3 ,2 ,1 המלח; מגרשים: ים

.1 חלקי חלקה: ,39687 גוש וחלקות: גושים רצוף; כחול בקו

תעשיה לאזור תכנונית  מסגרת יצירת התכנית:  מטרת
לא .1 בניה כדלקמן: מרכיביה, וקביעת הנחיות על כל כימית
וחלוקת איחוד  .2 בתכנית. הקרקע בייעודי שינויים יחולו
וקביעת בניה,  זכויות תוספת  .3 הבעלים. בהסכמת מגרשים

והבניה. התכנון לפי חוק להרחבת תשעיה בניה הנחיות

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,876 עמ' התשס"ז, ,5604 הפרסומים  ובילקוט  23/11/2006

.12/12/2006 בתאריך

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 

ולבניה  לתכנון המקומית הועדה במשרדי וכן ,08-6263791 טל'

בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,08-6688841 טל' זהר,  נוה תמר, 
האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

שדרות מקומי תכנון מרחב

תכנית הפקדת הודעת ביטול בדבר  הודעה
21/במ/58/א מס'

צפונית שכונה התכנית: שם
תכנית הפקדת הודעת ביטול בדבר הודעה בזה נמסרת
לסעיף בהתאם הפקדתה, דבר על שהודעה 21/במ/58/א, מס'
התש"ן-1990, שעה),  (הוראת  ובניה תכנון הליכי  לחוק  (3)5
התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89 לסעיף ובהתאם 
הפרסומים ובילקוט  ,19/01/1992 בתאריך בעיתונים פורסמה

.30/01/1992 בתאריך ,1940 עמ' התשנ"ב, ,3968

שכונה שדרות.  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
.1885 גוש: חלקי וחלקות: גושים צפונית;

שכונת להקמת תכנונית  מסגרת יצירת התכנית:  מטרת
בניה. קרקע ובמגבלות בייעודי שינויים ידי קביעת על מגורים,

הועדה במשרדי בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
שבע באר ,4 התקוה רח' הדרום, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית
לתכנון המקומית הועדה  ובמשרדי ,08-6263791 טל' ,84100
בימים ,08-6892745 טל' שדרות, כיכר הנשיא, שדרות, ולבניה

פתוחים לקהל. האמורים ושעות שהמשרדים

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

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

בע"מ אופנה - מירבל
(51-367873-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח

שכל  18.7.2007 לאחר שהתכנסה ביום הנ"ל, החברה המנין של
21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
למפרקת אביב, תל ,12 זליג מרח' ,008036543 מרים הלפרין, ת"ז

החברה.

מפרקת הלפרין, מרים

בע"מ (ישראל) שוקולדס מי
(51-255036-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח

שכל  17.7.2007 לאחר שהתכנסה ביום הנ"ל, החברה המנין של
21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
תקוה, פתח ,17 יצחק ריינס הרב מרח' ,027865542 ת"ז שרף, חנה



20.8.2007 התשס"ז, באלול ו' ,5705 הפרסומים 4026          ילקוט
הממשלתי במדפיס והודפס המשפטים, משרד רשומות, במח' סודר ISSN 0334-3030 חדשים  24.82 שקלים המחיר

למפרקת החברה.

מפרקת חנה שרף,

בע"מ סנטריק לונג
(51-158665-3 (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
החברים  שכל 17.7.2007 לאחר ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מראש,  ימים  21 של מוקדמת הודעה לקבל זכותם על ויתרו
אבי מזור, את את החברה מרצון ולמנות לפרק התקבלה החלטה

החברה. למפרק שוהם, ,5 תמר מרח' ,056164460 ת"ז

מפרק מזור, אבי

בע"מ גלבוע ניהול ומימון א.
מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שכל  15.5.2007 לאחר שהתכנסה ביום הנ"ל, החברה המנין של
21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,

החברה. למפרק ,003156213 אורי גלבוע, ת"ז

מפרק גלבוע, אורי

בע"מ לבריאות וכושר תזונה - ברות
(51-270601-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שכל  31.7.2007 לאחר שהתכנסה ביום הנ"ל, החברה המנין של
21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
החברה. למפרקת ,20103 גילון ,006205926 ת"ז שמר, ציונה בת

מפרקת שמר, ציונה בת

בע"מ באלנס אופל
(51-315625-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שכל  15.7.2007 לאחר שהתכנסה ביום הנ"ל, החברה המנין של
21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
אביב, תל ,13 מרח' ברוך אגדתי ,056134265 ת"ז מזרחי, יהושע

החברה. למפרק

מפרק יהושע מזרחי,

בע"מ פיקל - נבות דבורה ד"ר
(51-335454-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח

שכל  15.7.2007 לאחר שהתכנסה ביום הנ"ל, החברה המנין של
21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
קיסריה, ,8 האתרוג מרח' ,56641129 ת"ז נבות-פיקל, דבורה

למפרקת החברה.

מפרקת נבות-פיקל, דבורה

(1986) בע"מ והשקעות שווק מנוסה
(51-114752-2 (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

החברים  שכל 15.7.2007 לאחר ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מראש,  ימים  21 של מוקדמת הודעה לקבל זכותם על ויתרו
לוי, יובל את את החברה מרצון ולמנות לפרק החלטה התקבלה

החברה. למפרק גן, רמת ,18 מרח' תרע"ד ,054082334 ת"ז

מפרק לוי, יובל

בע"מ לספורט שפרעם מרכז
(51-284148-7 (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

החברים  שכל 15.7.2007 לאחר ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מראש,  ימים  21 של מוקדמת הודעה לקבל זכותם על ויתרו
כארם את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה

למפרק החברה. שפרעם, מידאן משכ' אל ,59002972 ת"ז סובח,

מפרק כארם סובח,

בע"מ ופיקהולץ השקעות בינלאומיות עיד
(51-361054-3 (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

החברים  שכל 15.7.2007 לאחר ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מראש,  ימים  21 של מוקדמת הודעה לקבל זכותם על ויתרו
את נסראת ולמנות מרצון החברה את לפרק התקבלה החלטה

החברה. למפרק ,25140 מעיליא מכפר ,050100981 עיד, ת"ז




