
רשומות

הפרסומים ילקוט

חובת עליהן תחול שלא משרות קביעת בדבר  הודעות
2556   .................. (מינויים) המדינה שירות חוק לפי מכרז

שבתוספת לרשימת המשרות הוספת משרות על  הודעה
2556 האמור...................................................   החוק לפי לחוק

2557   ... בין–ארצי לאימוץ בעמותה הכרה חידוש על הודעה

הנאצים רדיפות חוק נכי לפי בוועדות עררים חבר  מינוי
2557 בתי דין מינהליים...................................................   וחוק

המקומיות הרשויות חוק לפי ערר בוועדות חבר  מינוי
2557   ...................................... מינהליים דין בתי וחוק (ביוב)

החברות כללי לפי המייעצת לוועדה חברה  מינוי
2557   .................. ושכרם) חשבון רואי (מינוי הממשלתיות

2557 על הגביה..................................   וממונה גביה מינוי פקידת

הפיקוח ארגון חוק לפי בדבר נוגע מוסד על  הודעה
2557   ......................................................................... העבודה על

2557 והשגחה)..........   (טיפול הנוער חוק לפי סעד פקידי מינוי

2558 החוק האמור........................   לפי פקידות סעד שינוי מינוי

2558 החוק האמור.......................   לפי פקידות סעד ביטול מינוי

בענייני (סדרי דין הסעד חוק לפי פקידת סעד  מינוי
2558 ונעדרים)...........................................   חולי נפש קטינים,

2558   ................... פקודת המבחן לפי לנוער מבחן מינוי קצינות

 

2558 החוק האמור..............   לפי למבוגרים מבחן מינוי קצינות

חוק הביטוח לפי הממוצע בשכר שינויים  הודעות בדבר

2559   ................................................................................. הלאומי

2559 המחירים................................   על מפקחת מינוי על הודעה

2559 המחירים......................................................   ועדת חברי מינוי

בדבר הסכם הביניים חוק יישום לפי מתן צו על הודעות

2559   ..... פעילות) (הגבלת עזה ורצועת המערבית הגדה

2560 מפלגות.   מימון לפי חוק הארכת מועדים בדבר החלטה

2560 דין לעבודה...........   בית סמכותו של רשם הודעות בדבר

2561   . חשבון רואי חוק לפי משמעתי בדיון החלטה על הודעות

2561   ..................... הניוקסל במחלת נגועים אזורים על הכרזות

2561   .......... הניוקסל במחלת נגועים אזורים על הכרזה ביטול

חוק לפי ברשות מקומית מינוי מפקח על  הודעה

2561   ....................................................... המינהליות העבירות

2562 התכנון והבניה...........................................   חוק הודעות לפי

2610 מוות...............................................   הצהרות חוק לפי הודעה

2610 בית המשפט.......................   ידי על חברות בקשות לפירוק

2612   ................................................................ הודעות מאת הציבור

עמוד                              עמוד         

2 באפריל 2008 5790 התשס"ח ב' באדר  כ"ו
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עליה תחול שלא משרה קביעת בדבר  הודעה
חובת מכרז

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

המדינה  שירות 21 לחוק לסעיף בזה, כי בהתאם מודיעים
הצעת  פי ועל  החוק),  - (להלן התשי"ט-11959  (מינויים),
מכרז מחובת לפטור הממשלה החליטה המדינה, שירות ועדת
ראש האגף הביטחוני- את משרת  לחוק, 19 סעיף לפי  פומבי 
של מיוחד הליך שיקוים לגביה הביטחון, בתנאי במשרד מדיני
בהחלטות נקבעו פעולתה שעקרונות מועמדים, לאיתור ועדה
345 מיום 14 בספטמבר 1999 ומס' 2541 מיום 29  מס' הממשלה
למינוי תנאים בדבר  בהודעה שפורסמו  כפי ,2002 בספטמבר
כמפורט יהיה והרכבה פומבי2, מכרז מחובת בפטור למשרות

להלן:

ראש; יושב - נציגו או הביטחון משרד של הכללי המנהל -

או נציגו; המדינה נציב שירות -

ממשרדו, עובד בכיר משרד החוץ, או הכללי של המנהל -
המנהל בהמלצת  המדינה  שירות נציב ידי  על שימונה 

משרד החוץ; הכללי של

עובד בכיר או השירותים החשאיים לשעבר, אחד מראשי -
הכללי המנהל ידי על שימונה הנ"ל, בשירותים לשעבר
שירות המדינה; נציב בעצה אחת עם משרד הביטחון, של

הנוגעים בתחומים והיכרות ידע בעל אקדמיה, איש -
הביטחון משרד של הכללי המנהל ידי על שימונה בדבר,

המדינה. שירות נציב בהסכמת

(5 במרס 2008) באדר א' התשס"ח כ"ח
 (3—274 (חמ

יחזקאל עובד  
מזכיר הממשלה __________

.86 עמ' התשי"ט, 1  ס"ח

400 ועמ' 712. עמ' התשס"ג, 2   י"פ

עליה תחול שלא משרה קביעת בדבר  הודעה
חובת מכרז

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

המדינה  שירות 21 לחוק לסעיף בזה, כי בהתאם מודיעים
ועדת  הצעת פי ועל החוק), - התשי"ט-11959 (להלן (מינויים),
פומבי מכרז מחובת לפטור הממשלה החליטה המדינה, שירות
הביטחון  על ראש אגף הממונה משרת את 19 לחוק, סעיף לפי
הליך לגביה שיקוים בתנאי (מלמ"ב), הביטחון במערכת
נקבעו שעקרונות פעולתה מועמדים, ועדה לאיתור של מיוחד
345 מיום 14 בספטמבר 1999 ומס' 2541  מס' הממשלה בהחלטות
תנאים בדבר בהודעה שפורסמו כפי 29 בספטמבר 2002, מיום
יהיה והרכבה פומבי2, מכרז מחובת בפטור למשרות למינוי

להלן: כמפורט

ראש; יושב - נציגו או הביטחון משרד של הכללי המנהל -

או נציגו; המדינה נציב שירות -

היועץ ידי  על שימונה לממשלה, המשפטי היועץ נציג  -
לממשלה; המשפטי

__________
.86 עמ' התשי"ט, 1  ס"ח

400 ועמ' 712. עמ' התשס"ג, 2   י"פ

בכיר אגף לשעבר, או ראש הביטחון הכללי של משרד המנהל -
שימונה היחידה, בעבודת הבקיא הביטחון במשרד לשעבר
עם בהתייעצות של משרד הביטחון הכללי המנהל ידי על

המדינה; שירות נציב

עובד בכיר או השירותים החשאיים לשעבר, אחד מראשי -
המדינה, שירות נציב  שימנה הנ"ל, בשירותים  לשעבר

הביטחון; משרד של הכללי המנהל עם בהתייעצות

(5 במרס 2008) באדר א' התשס"ח כ"ח
 (3—274 (חמ

יחזקאל עובד  
מזכיר הממשלה

עליה תחול שלא משרה קביעת בדבר  הודעה
חובת מכרז

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

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

הלאומית  החירום רשות מנהל משרת את 19 לחוק, סעיף לפי
של מיוחד הליך לגביה בתנאי שיקוים (רח"ל), הביטחון במשרד
בהחלטות נקבעו פעולתה שעקרונות מועמדים, לאיתור ועדה

345 מיום 14 בספטמבר 1999 ומס' 2541 מיום 29  מס' הממשלה
למינוי תנאים בדבר  בהודעה שפורסמו  כפי ,2002 בספטמבר
כמפורט יהיה והרכבה פומבי2, מכרז מחובת בפטור למשרות

להלן:

ראש; יושב - נציגו או הביטחון משרד של הכללי המנהל -

או נציגו; המדינה נציב שירות -

שיש עובד או אחד ממשרדי הממשלה, של הכללי המנהל -
שירות נציב ידי על שימונה לתחום, ישירה נגיעה לו

המדינה;

ידי המנהל הכללי על שימונה לשעבר, אלוף פיקוד עורף -
שירות המדינה; נציב עם בהתייעצות משרד הביטחון, של

הנוגעים בתחומים והיכרות ידע בעל אקדמיה, איש -
הביטחון משרד של הכללי המנהל ידי על שימונה בדבר,

המדינה. שירות נציב בהסכמת

(5 במרס 2008) באדר א' התשס"ח כ"ח
 (3—274 (חמ

יחזקאל עובד  
מזכיר הממשלה __________

.86 עמ' התשי"ט, 1  ס"ח

400 ועמ' 712. עמ' התשס"ג, 2   י"פ

המשרות הוספת משרות לרשימת על הודעה
לחוק שבתוספת

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

המדינה  שירות לחוק  23 סעיף פי על כי בזה, מודיעים
הממשלה  הוסיפה החוק), - (להלן התשי"ט-11959  (מינויים),
שבתוספת המשרות לרשימת להלן המפורטות המשרות את

לחוק.

__________
.86 עמ' התשי"ט, 1  ס"ח
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המשרות: להלן

הביטחון; במשרד הביטחוני-מדיני האגף ראש (1)

הביטחון; במשרד (רח"ל) הלאומית החירום רשות מנהל (2)

הביטחון במערכת הביטחון על הממונה האגף ראש (3)
(מלמ"ב).

(5 במרס 2008) באדר א' התשס"ח כ"ח
 (3—1173 (חמ

יחזקאל עובד  
מזכיר הממשלה

לאימוץ בין–ארצי בעמותה הכרה על חידוש הודעה
ילדים, התשמ"א-1981 חוק אימוץ לפי

התשמ"א- ילדים,  אימוץ לחוק  28כב לסעיף בהתאם
"מזל" לעמותת חודשה ההכרה שניתנה כי מודיע אני ,11981
במדינת בין–ארצי באימוץ לפעול ,(58-034130-3 רישום (מס'

אוקראינה2.

(27 במרס 2008) התשס"ח ב' באדר כ' מיום זו הכרה תוקף
שנתיים. למשך

(18 במרס 2008) באדר ב' התשס"ח י"א
 (3—2820 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.445 עמ' התשס"ד, ;293 עמ' התשמ"א, 1  ס"ח

.3192 עמ' התשס"ו, 2   י"פ

בוועדות עררים מינוי חבר
הנאצים, התשי"ז-1957 רדיפות חוק נכי  לפי
התשנ"ב-1992 מינהליים, דין בתי חוק ולפי

הנאצים,  רדיפות נכי לחוק  16 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
דין בתי לחוק  5(א) וסעיף  החוק),  - (להלן  התשי"ז-11957 
ת"ז זהבי, יוסף  את ממנה  אני התשנ"ב-21992, מינהליים,

החוק. לפי עררים בוועדות לחבר ,4047411

שנים. המינוי לשלוש תוקף
(4 במרס 2008) באדר א' התשס"ח כ"ז

 (3—100 (חמ
פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.212 עמ' התשל"ח, ;103 עמ' התשי"ז, 1  ס"ח

.90 עמ' התשנ"ב, 2   ס"ח

ערר בוועדות חבר מינוי
חוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ"ב-1962  לפי

התשנ"ב-1992 מינהליים, דין בתי חוק ולפי

המקומיות  הרשויות לחוק  29 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
לחוק  ו–12  5 וסעיפים  - החוק)  (להלן (ביוב), התשכ"ב-11962 
הפנים, שר המלצת ולפי התשנ"ב-21992, מינהליים,  דין  בתי
ערר בוועדות לחבר ,077093417 ת"ז חכם, יעקב את ממנה אני

.103/02 תיק וע במחוז הצפון, לעניין לפי החוק

שנים. המינוי לשלוש תוקף
(4 במרס 2008) באדר א' התשס"ח כ"ז

 (3—810 (חמ
פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.96 עמ' התשכ"ב, 1  ס"ח

.90 עמ' התשנ"ב, 2   ס"ח

המייעצת לוועדה חברה מינוי
חשבון ושכרם), רואי (מינוי הממשלתיות כללי החברות לפי

התשנ"ד-1994

החברות לכללי  2(ב)(3) סעיף לפי  סמכותנו בתוקף 
אנו התשנ"ד-11994, ושכרם), רואי חשבון (מינוי הממשלתיות
לחברה המשפטים, משרד  עובדת קלעי, אריאלה  את ממנים
החברות רשות בפני להמליץ שתפקידה המייעצת, בוועדה
חשבון רואה של מינויו  ביטול  או מינויו  בדבר  הממשלתיות
חשבון רואי של שכרם  קביעת ובדבר ממשלתית,  לחברה

ממשלתיות. לחברות

המינוי. המינוי לארבע שנים מיום חתימת כתב תוקף

(2 בפברואר 2008) התשס"ח א' באדר א'
 (3—124 (חמ

בר–און רוני  
האוצר שר __________

.590 עמ' התשנ"ד, 1  ק"ת

על הגביה וממונה גביה מינוי פקידת
(גביה) המסים פקודת לפי

(גביה)1  המסים לפקודת (1)2 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
ואת גביה לפקידת ,55094999 ת"ז דנטס, רותי את ממנה אני
במועצה הגביה על לממונה ,001651470 ת"ז יניב,  עודד 
מכוח המוטלת כללית ארנונה גביית לעניין זבולון, האזורית
יעדי להשגת חקיקה  (תיקוני המדינה במשק ההסדרים  חוק

המגיעים  חובה תשלומי וגביית התשנ"ג-21992  התקציב),
דין. פי על זבולון, האזורית למועצה

(12 במרס 2008) התשס"ח ב' באדר ה'
 (3—18 (חמ

בר–און רוני  
האוצר שר __________
.46 עמ' התשל"ג, ס"ח ;1374 ב', עמ' כרך 1  חוקי א"י,

.10 עמ' התשנ"ג, 2   ס"ח

בדבר נוגע מוסד על הודעה
העבודה, התשי"ד-1954 על הפיקוח חוק ארגון לפי

בדבר הנוגע מוסד היא גוריון בן אוניברסיטת כי מודיע אני
העבודה1. על הפיקוח ארגון לחוק 28(א) סעיף לעניין

(17 במרס 2008) התשס"ח ב' באדר י'
 (3—150 (חמ

ישי אליהו  
והתעסוקה המסחר התעשיה שר __________

.202 עמ' התשי"ד, 1  ס"ח

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

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

לעניין החוק האמור:

עפולה עיריית - 037565843 ת"ז פז, לימור

עפולה עיריית - 040257644 עינב שחר, ת"ז

__________
.52 עמ' התש"ך, 1  ס"ח
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ירושלים עיריית - 038617833 שירה מאיר, ת"ז

לציון. ראשון עיריית - 54105119 עדנה אורבוך, ת"ז

(11 במרס 2008) התשס"ח ב' באדר ד'
 (3—142 (חמ

הרצוג יצחק  
              שר הרווחה והשירותים החברתיים

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

והשגחה),  (טיפול הנוער 30 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
הסעד פקידות  של מינויין את משנה אני  התש"ך-11960,
משה2, עזרה שביעל בן כך האמור החוק מטה לעניין הרשומות

אזורית  "מועצה יבוא "אופקים" במקום -  032149114 ת"ז
יבוא  "עפולה" במקום - 028405116 ת"ז אזוב3, וברויטל אשכול"

מגידו". אזורית "מועצה

(11 במרס 2008) התשס"ח ב' באדר ד'
 (3—142 (חמ

הרצוג יצחק  
הרווחה והשירותים החברתיים __________  שר

.52 עמ' התש"ך, 1  ס"ח

2  י"פ התשס"ד, עמ' 3921.

.4360 עמ' התש"ס, 3  י"פ

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

והשגחה),  (טיפול הנוער 30 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
ת"ז אנגלנדר2, נגה של מינויה את מבטל אני התש"ך-11960,
במועצה האמור, החוק לעניין  סעד לפקידת ,024380057

שמעון. בני האזורית

(11 במרס 2008) התשס"ח ב' באדר ד'
 (3—142 (חמ

הרצוג יצחק  
הרווחה והשירותים החברתיים __________  שר

.52 עמ' התש"ך, 1  ס"ח

2  י"פ התשס"ח, עמ' 1636.

סעד פקידת מינוי
ונעדרים), נפש חולי קטינים, בענייני דין (סדרי הסעד חוק לפי

התשט"ו-1955

בענייני  דין (סדרי הסעד 9 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
את ממנה אני התשט"ו-11955, ונעדרים),  נפש חולי קטינים, 
החוק לעניין סעד  לפקידת ,026147967 ת"ז נסרין, אבוליל

ירושלים. במחוז האמור,

(11 במרס 2008) התשס"ח ב' באדר ד'
 (3—143 (חמ

הרצוג יצחק  
הרווחה והשירותים החברתיים __________  שר

.126 עמ' התשט"ו, 1  ס"ח

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

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

האמור: החוק לעניין לנוער

והצפון שבע באר מחוז

036297810 שירי לניס ניר, ת"ז

מחוז תל אביב

037290210 שרית גרמסני, ת"ז

.033823287 ת"ז סופר-ישראלי, לינור

(11 במרס 2008) התשס"ח ב' באדר ד'
 (3—141 (חמ

הרצוג יצחק  
הרווחה והשירותים החברתיים __________  שר
התשל"א, ס"ח ;312 עמ' ,14 נוסח חדש ישראל,  1  דיני מדינת

עמ' 88.  

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

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

למבוגרים:

ירושלים מחוז

306614090 ת"ז בז'רנו, גל

043467513 הילה ליבסקינד, ת"ז

והצפון חיפה מחוז

033065855 ת"ז עוכל, שאדיה

038657102 ת"ז חמיש, תמר

310541453 ת"ז אנה, בונין

034372052 ענבל מרחב, ת"ז

והדרום שבע באר מחוז

035929504 לילך כחלון, ת"ז

037529948 ענבל ישראל, ת"ז

066113994 מיכל אליעזר, ת"ז

015957749 ת"ז לילך, וולדבאום

022624704 ויקי בראל, ת"ז

מחוז תל אביב

031397656 ת"ז סגל, קרן

046268728 מודי סורדו, ת"ז

(11 במרס 2008) התשס"ח ב' באדר ד'
 (3—141 (חמ

הרצוג יצחק  
הרווחה והשירותים החברתיים __________  שר
התשל"א, ס"ח ;312 עמ' ,14 נוסח חדש ישראל,  1  דיני מדינת

עמ' 88.  
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הממוצע בשכר שינוי בדבר הודעה
משולב], התשנ"ה-1995 הלאומי [נוסח חוק הביטוח לפי

[נוסח  הלאומי הביטוח לחוק ו–2  1 לסעיפים בהתאם
החל  כי מודיע אני החוק), - (להלן התשנ"ה-11995  משולב], 
חלו שינויים בשכר (1 בינואר 2007) י"א בטבת התשס"ז ביום

כדלקמן: השינויים בחוק2, כמשמעותו הממוצע

השכר ;2.3% של  בשיעור עליה - לחוק  1 סעיף לעניין (1)
7,445 שקלים חדשים במקום 7,277 שקלים  הוא הממוצע

חדשים;

השכר ;2.1% של  בשיעור עליה - לחוק  2 סעיף לעניין (2)
7,537 שקלים חדשים במקום 7,383 שקלים  הוא הממוצע

חדשים.

(23 במרס 2008) באדר ב' התשס"ח ט"ז
 (3—435 (חמ

הרצוג יצחק  
הרווחה והשירותים החברתיים __________  שר

.207 עמ' התשנ"ה, 1   ס"ח

.200 עמ' התשס"ו, 2   י"פ

הממוצע בשכר שינוי בדבר הודעה
משולב], התשנ"ה-1995 הלאומי [נוסח חוק הביטוח לפי

[נוסח  הלאומי הביטוח לחוק ו–2  1 לסעיפים בהתאם
החל  כי מודיע אני החוק), - (להלן התשנ"ה-11995  משולב], 
חלו שינויים בשכר (1 בינואר 2008) כ"ג בטבת התשס"ח ביום

כדלקמן: השינויים בחוק2, כמשמעותו הממוצע

השכר ;1.9% של  בשיעור עליה - לחוק  1 סעיף לעניין (1)
7,583 שקלים חדשים במקום 7,445 שקלים  הוא הממוצע

חדשים;

השכר ;1.7% של  בשיעור עליה - לחוק  2 סעיף לעניין (2)
7,663 שקלים חדשים במקום 7,537 שקלים  הוא הממוצע

חדשים.

(23 במרס 2008) באדר ב' התשס"ח ט"ז
 (3—435 (חמ

הרצוג יצחק  
הרווחה והשירותים החברתיים __________  שר

.207 עמ' התשנ"ה, 1   ס"ח

.2559 עמ' התשס"ח, 2   י"פ

המחירים על מפקחת מינוי על הודעה
ושירותים, התשנ"ו-1996 מצרכים מחירי על חוק פיקוח לפי

פיקוח לחוק 2(א) סעיף סמכותי לפי בתוקף מודיע כי אני
ביום מיניתי התשנ"ו-11996, ושירותים, מצרכים מחירי על
ת"ז דור, עין דפנה את (20 במרס 2008), באדר ב' התשס"ח י"ג
והבטיחות כלכלה במשרד התחבורה אגף מנהלת ,024133621

המחירים. על למפקחת בדרכים,

בטל. - המחירים2 על למפקח ירושלמי אברהם של מינויו

(20 במרס 2008) באדר ב' התשס"ח י"ג
 (3—2715 (חמ

שאול מופז  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים   __________

.192 עמ' התשנ"ו, 1   ס"ח

.2292 עמ' התשס"ד, 1   י"פ

המחירים ועדת חברי מינוי
ושירותים, התשנ"ו-1996 מצרכים מחירי על חוק פיקוח לפי

לחוק פיקוח 3(א)(2) סעיף סמכותי לפי בתוקף מודיע כי אני
את ממנה אני התשנ"ו-11996, ושירותים, מצרכים מחירי על
במשרד המחירים על המפקחת ,024133621 דור, ת"ז דפנה עין

ברוני  ואת  המשרד), - (להלן  בדרכים2  והבטיחות התחבורה
המחירים, המשרד, לחברי ועדת עובדת ,307353383 ת"ז חירמן,

בתפקידים במשרד. משמשים עוד הם כל

(20 במרס 2008) באדר ב' התשס"ח י"ג
 (3—2715 (חמ

סיטרמן גדעון  
משרד של הכללי המנהל

התחבורה והבטיחות בדרכים   __________
.192 עמ' התשנ"ו, 1   ס"ח

.2292 עמ' התשס"ד, 1   י"פ

צו מתן על הודעה
המערבית ורצועת הגדה בדבר הביניים הסכם חוק יישום לפי

התשנ"ה-1994 פעילות), (הגבלת עזה

הסכם יישום לחוק 3(ג) סעיף לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
פעילות), (הגבלת עזה ורצועת המערבית הגדה בדבר הביניים

השר  לידיעת שהובא לאחר כי החוק), - התשנ"ה-11994 (להלן
התשס"ח בכסלו  י"ד  ביום כי השר) - (להלן הפנים  לביטחון 
בירושלים אמבסדור במלון לקיים כוונה יש (24 בנובמבר 2007)
בחסותה שעניינה או הפלסטינית או מטעמה של הרשות אסיפה
לעסקים כלכלית תכנית בירושלים/הצגת הפיתוח אסטרטגיית
כלשהי בצורה  הקשור  דבר כל  ו/או  העיר במזרח  ערביים 
כנדרש בכתב, היתר לכך שניתן מבלי וזאת אלה, לעניינים

 23) התשס"ח בכסלו י"ג ביום השר הוציא לחוק, 3(א) בסעיף
- המורה לחוק 3(ב) סעיף לפי צו (2007 בנובמבר

אמבסדור במלון האמורה האסיפה את לקיים שלא א.
ישראל; מדינת בתחומי אחר מקום בכל או בירושלים

או או המחזיק באסיפה הפועל המפעיל, אדם המנהל, לכל ב.
קיום האסיפה את למנוע במקום, החצרים שהוא בעל מי
בכל או בכתובת האמורה קיומה את המשך לאפשר לא או

ישראל. מדינת בתחומי אחרת כתובת

(9 במרס 2008) התשס"ח ב' באדר ב'
 (3—2824 (חמ

חדד דניאל  
פנים לביטחון מזכיר

__________     המשרד לביטחון הפנים
.22 עמ' התשנ"ח, ;40 עמ' התשנ"ו, ;85 עמ' התשנ"ה, 1   ס"ח

צו מתן על הודעה
המערבית ורצועת הגדה בדבר הביניים הסכם חוק יישום לפי

התשנ"ה-1994 פעילות), (הגבלת עזה

הסכם יישום לחוק 3(ג) סעיף לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
פעילות), (הגבלת עזה ורצועת המערבית הגדה בדבר הביניים

השר  לידיעת שהובא לאחר כי החוק), - התשנ"ה-11994 (להלן
או התשס"ח בטבת ו' ביום השר) כי - (להלן הפנים לביטחון

__________
.22 עמ' התשנ"ח, ;40 עמ' התשנ"ו, ;85 עמ' התשנ"ה, 1   ס"ח
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יש (15 בדצמבר 2007 או 16 בדצמבר 2007) התשס"ח בטבת ז'
שבשכונת ואדי חוסייני במכללת הינד אל במלון כוונה לקיים
או מטעמה או של הרשות הפלסטינית אסיפה בירושלים ג'וז
מבלי שניתן וזאת הירושלמים", הצעירים בחסותה "לפרלמנט
ביום לחוק, הוציא השר 3(א) בסעיף כנדרש בכתב, היתר לכך
לחוק 3(ב) סעיף לפי צו (13 בדצמבר 2007) התשס"ח בטבת ד'

- המורה

חוסייני אל הינד במכללת האמורה האסיפה את לקיים שלא א.
ישראל; מדינת בתחומי אחר מקום בכל או בירושלים

או או המחזיק באסיפה הפועל המפעיל, אדם המנהל, לכל ב.
קיום האסיפה את למנוע במקום, החצרים שהוא בעל מי
בכל או בכתובת האמורה קיומה את המשך לאפשר לא או

ישראל. מדינת בתחומי אחרת כתובת

(9 במרס 2008) התשס"ח ב' באדר ב'
 (3—2824 (חמ

חדד דניאל  
פנים לביטחון מזכיר

     המשרד לביטחון הפנים

צו מתן על הודעה
המערבית ורצועת הגדה בדבר הביניים הסכם חוק יישום לפי

התשנ"ה-1994 פעילות), (הגבלת עזה

הסכם יישום לחוק 3(ג) סעיף לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
פעילות), (הגבלת עזה ורצועת המערבית הגדה בדבר הביניים
השר  לידיעת שהובא לאחר כי החוק), - התשנ"ה-11994 (להלן
 16) התשס"ח ז' בטבת כי ביום - השר) הפנים (להלן לביטחון
בירושלים חכואתי בתאטרון  לקיים  כוונה יש (2007 בדצמבר
לכבוד בחסותה או מטעמה או הפלסטינית הרשות של אסיפה
בכתב, היתר לכך שניתן מבלי וזאת הפלסטיני, המורה יום
התשס"ח בטבת ביום ז' הוציא השר לחוק, 3(א) בסעיף כנדרש

- המורה לחוק 3(ב) סעיף לפי צו (16 בדצמבר 2007)

חכואתי בתאטרון האמורה  האסיפה  את  לקיים שלא א.
ישראל; מדינת בתחומי אחר מקום בכל או בירושלים

או או המחזיק באסיפה הפועל המפעיל, אדם המנהל, לכל ב.
קיום האסיפה או למנוע במקום, החצרים שהוא בעל מי
בכל או בכתובת האמורה קיומה את המשך לאפשר לא או

ישראל. מדינת בתחומי אחרת כתובת

(9 במרס 2008) התשס"ח ב' באדר ב'
 (3—2824 (חמ

חדד דניאל  
פנים לביטחון מזכיר

__________     המשרד לביטחון הפנים
.22 עמ' התשנ"ח, ;40 עמ' התשנ"ו, ;85 עמ' התשנ"ה, 1   ס"ח

צו מתן על הודעה
המערבית ורצועת הגדה בדבר הביניים הסכם חוק יישום לפי

התשנ"ה-1994 פעילות), (הגבלת עזה

הסכם יישום לחוק 3(ג) סעיף לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
פעילות), (הגבלת עזה ורצועת המערבית הגדה בדבר הביניים
השר  לידיעת שהובא לאחר כי החוק), - התשנ"ה-11994 (להלן
התשס"ח בטבת  כ"ג ביום כי  השר)  - (להלן הפנים לביטחון 

הלאומית הרשות במשרדי לקיים כוונה יש (2008 בינואר   1)
כאמלה בבניין הרשות), - (להלן בסמים למלחמה העליונה
עדנאן בהשתתפות אסיפה שבירושלים ג'וז ואדי שבשכונת
לכבוד בחסותה או מטעמה או הפלסטינית הרשות של חוסייני,
בכתב, היתר לכך שניתן מבלי וזאת הפלסטיני, המורה יום
התשס"ח בטבת כ"ב ביום השר הוציא לחוק, 3(א) בסעיף כנדרש

- המורה לחוק 3(ב) צו לפי סעיף (31 בדצמבר 2007),

הרשות במשרדי  האמורה האסיפה את לקיים שלא  א.
ישראל; מדינת בתחומי אחר מקום בכל או בירושלים

או או המחזיק באסיפה הפועל המפעיל, אדם המנהל, לכל ב.
קיום האסיפה את למנוע במקום, החצרים שהוא בעל מי
בכל או בכתובת האמורה קיומה את המשך לאפשר לא או

ישראל. מדינת בתחומי אחרת כתובת

(9 במרס 2008) התשס"ח ב' באדר ב'
 (3—2824 (חמ

חדד דניאל  
פנים לביטחון מזכיר

     המשרד לביטחון הפנים

מועדים הארכת בדבר החלטה
מפלגות, התשל"ג-1973 חוק מימון לפי

התשל"ג-11973  מפלגות, מימון לחוק 10(ו) לסעיף בהתאם
המדינה, מחליטה עם מבקר ולאחר התייעצות - החוק), (להלן
התשס"ח ב' באדר י"ח יום עד להאריך הכנסת של הכספים ועדת
הבאים השוטפים החשבונות מסירת מועד את (25 במרס 2008)

המדינה: מבקר לידי הסיעות ידי על

באייר ג' ביום המתחילה לתקופה השוטפים החשבונות (1)
התשס"ז בטבת י' ביום והמסתיימת (1 במאי 2006) התשס"ו

(31 בדצמבר 2006);

בטבת י"א ביום המתחילה לתקופה השוטפים החשבונות (2)
בטבת כ"ב ביום והמסתיימת (2007 בינואר   1) התשס"ז

(31 בדצמבר 2007). התשס"ח

(11 במרס 2008) התשס"ח ב' באדר ד'
 (3—66 (חמ

מיסז'ניקוב סטס  
__________     יושב ראש ועדת הכספים

.52 עמ' התשל"ג, 1   ס"ח

לעבודה בית דין רשם של בדבר סמכותו הודעה
שבסמכות התובענות לעבודה (הגדלת סכום הדין בית צו לפי

התשמ"ח-1988 הרשם),

לעבודה הדין  בית לצו  2(ג) סעיף להוראות  בהתאם 
התשמ"ח-11988, הרשם), שבסמכות התובענות סכום (הגדלת

באפריל   1) התשס"ח ב' באדר כ"ה  מיום החל  כי מודיע אני
הדין בית רשם של שבסמכותו התובענות של הסכום ,(2008

שקלים חדשים. ל–37,900 הוגדל לעבודה

(30 במרס 2008) באדר ב' התשס"ח כ"ג
 (3—730 (חמ

גל משה  
מנהל בתי המשפט         __________

התשס"ו, י"פ ;2636 עמ' התשס"א, י"פ ;590 עמ' התשמ"ח,  1   ק"ת

.2195 עמ' התשס"ז, י"פ עמ' 2597;  __________
.22 עמ' התשנ"ח, ;40 עמ' התשנ"ו, ;85 עמ' התשנ"ה, 1   ס"ח
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משמעתי בדיון החלטה על הודעה
חשבון, התשט"ו-1955 חוק רואי לפי

חשבון,  רואי לחוק  13 לסעיף בהתאם בזה מודיעים
התשס"ח  בחשוון כי ביום כ"ז החוק), - התשט"ו-11955 (להלן
ברואה לנזוף חשבון, רואי מועצת החליטה (8 בנובמבר 2007),
המקרה, נסיבות בשל ,00889892 ת"ז ביבלה, משה חשבון
בהתנהגות אשם אותו שמצאה לאחר למטה, המתוארות
ותקנה  12 לחוק לפי סעיף המקצוע, כבוד את שאינה הולמת
כבוד הולמת את שאינה (התנהגות חשבון לתקנות רואי 1א(1)

התשכ"ה-21965. המקצוע),

את וידא לא ביבלה משה חשבון רואה המקרה: נסיבות
עמותה של ביקורת ועדת דוח על שחתמו האנשים זהות
על החתומים אלה  אינם כי שהתברר מי של שמות  והוסיף

האמור. הדוח

(14 בפברואר 2008) התשס"ח א' באדר ח'
 (3—61 (חמ

שילה משה  
ראש מועצת רואי חשבון יושב    __________

.26 עמ' התשט"ו, 1   ס"ח

.2240 עמ' התשכ"ה, 2   ק"ת

משמעתי בדיון החלטה על הודעה
חשבון, התשט"ו-1955 חוק רואי לפי

חשבון,  רואי לחוק  13 לסעיף בהתאם בזה מודיעים
 12) בטבת התשס"ח ג' ביום כי - החוק), (להלן התשט"ו-11955
סמכותה מתוקף רואי חשבון, מועצת החליטה ,(2007 בדצמבר

כרואה  ששימש על חשבון, ברואה לנזוף לחוק  12 סעיף לפי
עבור השנים השנתיות האגרות את שילם שלא חשבון, למרות
כי  מדגישה המועצה לחוק;  5 בסעיף כנדרש ,2006 עד   2003
שלא למרות מתמחה החשבון רואה  אימן האמורה בתקופה

חשבון. כרואה לשמש רשאי היה

(14 בפברואר 2008) התשס"ח א' באדר ח'
 (3—61 (חמ

שילה משה  
ראש מועצת רואי חשבון יושב    __________

.26 עמ' התשט"ו, 1   ס"ח

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

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

הניוקסל: מחלת

ברדיוס הנמצא אחר מקום וכל יראון קיבוץ אביבים, מושב
אביבים. ממושב קילומטרים 3 של

(23 במרס 2008) באדר ב' התשס"ח ט"ז
 (3—126 (חמ

חיימוביץ משה  
השירותים הווטרינריים מנהל  __________

.84 עמ' התשמ"ה, 1   ס"ח

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

חיים  בעלי מחלות 18 לפקודת לפי סעיף בתוקף סמכותי
במושב הלולים כל על מכריז אני התשמ"ה-11985, חדש], [נוסח
במושב מצויה הניוקסל  ומחלת הואיל נגועים אזורים  דישון

דישון.

(19 במרס 2008) באדר ב' התשס"ח י"ב
 (3—126 (חמ

חיימוביץ משה  
השירותים הווטרינריים מנהל  __________

.84 עמ' התשמ"ה, 1   ס"ח

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

חיים  בעלי מחלות 18 לפקודת לפי סעיף בתוקף סמכותי
 2 ,1 חוות מספר על אני מכריז התשמ"ה-11985, חדש], [נוסח
הנמצא  אחר מקום כל ועל אשלים לקיבוץ בסמוך ו–3 המצויות
 1 ובחווה מס'  הואיל נגועים אזורים 3 ק"מ מהם, של ברדיוס

הניוקסל. מחלת מצויה

(19 במרס 2008) באדר ב' התשס"ח י"ב
 (3—126 (חמ

חיימוביץ משה  
השירותים הווטרינריים מנהל  __________

.84 עמ' התשמ"ה, 1   ס"ח

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

חיים  בעלי מחלות 18 לפקודת לפי סעיף בתוקף סמכותי
על  ההכרזה2  את מבטל אני התשמ"ה-11985, חדש], [נוסח

הניוקסל: במחלת להלן כאזורים נגועים המפורטים האזורים

עלמה. מושב .1

עלמה. ממושב ק"מ 3 של ברדיוס הנמצא אחר מקום כל .2

(18 במרס 2008) באדר ב' התשס"ח י"א
 (3—126 (חמ

חיימוביץ משה  
השירותים הווטרינריים מנהל  __________

.84 עמ' התשמ"ה, 1   ס"ח

.1644 עמ' התשס"ח, 2   י"פ

מקומית ברשות מפקח מינוי על הודעה
המינהליות, התשמ"ו-1985 חוק העבירות לפי

העבירות  לחוק  5 בסעיף הסמכות בתוקף כי מודיע אני
ת"ז סלומון, שושן את מיניתי התשמ"ו-11985, המינהליות,
המועצה), - (להלן להבים המקומית המועצה עובד ,079710638
המינהליות העבירות לעניין  תפקידו  למילוי  הכשרה שקיבל
ופיקוח כלבת  (קנס - המינהליות המנויות בתקנות העבירות

המועצה. בתחום למפקח - התשס"ז-22007 כלבים), על

(16 במרס 2008) התשס"ח ב' באדר ט'
 (3—1923 (חמ

אלי לוי  
המועצה המקומית להבים ראש   __________

.1018 עמ' התשס"ח, י"פ ;31 עמ' התשמ"ו, 1   ס"ח

.1126 עמ' התשס"ז, 2   ק"ת
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והבניה, חוק התכנון לפי הודעות
התשכ"ה-1965

ירושלים מחוז
ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
5276/א  מס'

לשם בניה קביעת בינוי לתוספת התכנית:  שם
גונן שכ' ,49 הפלמ"ח רח' קיימות, יח"ד הרחבת

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

5276/א. מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

גונן, שכונת  ירושלים. ומקומם:  בתכנית  הכלולים השטחים 
בין אורך החדשה: ישראל רשת לפי קואורדינטות ,49 הפלמ"ח רח'
הגבולות לפי הכל ;630/275-630/200 בין רוחב ,219/900-219/800
חלקות ,30007 גוש: וחלקות: בקו כחול; גושים בתשריט המסומנים

.207 ,31 במלואן:

לאזור  מיוחד   1 מגורים שטח שינוי א. התכנית: מטרת
תוספת .1 בשטח: האלה  הבינויים קביעת ב. מיוחד. מגורים 
והצפונית הדרומית החזית באזור ו–ב' א' קרקע בקומות בניה
ג') (קומה הגג על בניה תוספת .2 קיימות. יח"ד הרחבת לשם
בשטח. לקיים ובהתאם הבינוי לנספח בהתאם הרחבת  לשם
תוספת ד. כאמור. הבניה לתוספות חדשים בניין קווי קביעת ג.
מ"ר  ל–2,689.00  המרביים הבניה שטחי וקביעת מ"ר, 418.50
שטחי  מ"ר ו–139.71  עיקריים שטחים  מ"ר 2,504.76 (מתוכם
היתר למתן וקביעת תנאים  בינוי  הוראות  קביעת  ה.  שירות).
הקומות מספר וקביעת חלקית, קומה תוספות ו. בשטח. בניה
חלקית). עליונה (קומה חלקית  מרתף  קומת מעל קומות  ל–4

להריסה. וקירות מדרגות בגין הוראות קביעת ז.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה 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 הוועדה

.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
5834/ג  מס'

גבעת המטוס - צפוני מתחם התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה, 

ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה
שינוי 5834/ג, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים

8773/א. ,8113 ,6977 ,6914 ,3488 ,2317 ,5253 ,1513 לתכניות

שכונת ירושלים.  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
חברון לדרך ממערב הרכבת, לכביש מדרום שטח צפפא, בית
בין שטח חלקות; מספרי ללא דרכים  המטוס, לגבעת וממזרח
קואורדינטות בין שטח ,628/375-627/625 רוחב קואורדינטות
בתשריט המסומנים הגבולות לפי הכל ;220/450-219/500 אורך
.4 - 1 במלואן: חלקות ,30128 גוש: וחלקות: גושים כחול; בקו
במלואן: חלקות ,30258 גוש: .21 ,20 ,16 ,15 ,5 חלקות:  חלקי
,106 - 75 ,70 - 65 ,62 ,61 ,55 ,41 - 32 ,30 - 21 ,14 - 11 ,6 - 1
,10 ,8 חלקות: חלקי ,225 - 220 ,217 - 214 ,211 ,184 ,140 ,118
,116 ,114 ,112 ,110 ,107 ,74 ,73 ,64 ,60 ,54 ,49 ,48 ,42 ,20 ,15
.219 ,218 ,213 ,212 ,209 - 205 ,183 ,181 ,180 ,159 ,158 ,149 ,117 
חלקות: חלקי ,57 - 54 ,52 - 44 ,8 במלואן: חלקות ,30283 גוש:
,37  -  1 במלואן: חלקות ,30286 גוש: .104 ,59 ,58 ,41 ,40 ,4 
חלקי חלקה: ,123 - 118 ,116 - 114 ,111 ,109 - 91 ,89 - 78 ,76 - 39
.106 ,9 - 6 ,1 חלקות: חלקי ,2 במלואה: חלקה ,30287 גוש: .38 

.3 ,2 חלקות: חלקי ,1 במלואה: חלקה ,30288 גוש:

המאושרים ייעודי הקרקע במערך א. שינוי התכנית: מטרת
להלן: כמפורט חדשים קרקע ייעודי  מערך וקביעת  בשטח,
ו/או למוסד לשטח פתוח ציבורי משטח שטח ייעוד שינוי .1

לאזור מגורים 3  1 מיוחד, לשטח מגורים לאזור לשטח מגורים
5 לשטח  שינוי ייעוד משטח לאזור מגורים .2 ולדרכים. מיוחד
מגורים  לאזור לשטח 3 מיוחד ואזור מגורים ,3 מגורים לאזור
לשטח  ציבור, לבנייני  לשטח פתוח,  ציבורי לשטח  מיוחד,  2
.3 ולדרכים. רגל להולכי ציבוריים  למעברים  מסחרי, לאזור
ציבור ושטח  3 לשטח לבנייני מגורים לאזור משטח ייעוד שינוי
לשטח ציבורי מגורים מיוחד משטח לאזור שינוי ייעוד .4 לדרך.

לשטח  מיוחד  1 מגורים לאזור  משטח  ייעוד  שינוי  .5 פתוח.
תמ"מ1  לפי עירוני מיישוב שטח ייעוד שינוי .6 .3 מגורים לאזור
לשטח תעשיה שטח משטח לאזור ייעוד שינוי .7 למוסד. לשטח
ייעוד שינוי .8 משולב. מסחרי  לאזור  ולשטח  ציבור  לבנייני 
מסחרי. ולאזור  מיוחד  3 מגורים לאזור לשטח לדרך  משטח
פתוח. ציבורי לשטח טבע לשמורת משטח ייעוד שינוי .9 
לאזור מגורים ,3 מגורים לאזור חדשים קרקע ייעודי קביעת ב.

לאזור  לאזור מסחרי משולב, 3 מיוחד, לאזור מגורים 2 מיוחד,
ציבוריים לשטחים למוסד, ציבור, לשטח לבנייני לשטחים מסחרי,
ציבוריים ולמעברים לדרכים הנדסי, למיתקן לשטח פתוחים,
המגורים, בנייני להקמת מנחה בינוי קביעת ג. רגל. להולכי
לנספחי בהתאם התכנית בשטח המסחר ובנייני הציבור, בנייני
הקומות המרבי, מספר לרבות בינוי, הוראות קביעת הבינוי. ד.
הדיור יחידות מספר המרביים, הבניין קווי המרבי, הבניה גובה
המיועדים המגרשים בשטחי המרביים הבניה ושטחי המרבי,
המיועדים בשטחים  המותרים השימושים  קביעת ה.  לבניה.
תנאים קביעת ז. מסחריות. חזיתות קביעת ו. ציבור. לבנייני
פיתוח, הוראות קביעת ח.  בשטח התכנית. בניה היתרי למתן
פתוחים, ציבוריים בשטחים לבניה, המיועדים בשטחים לרבות
מערך קביעת ט. הדרכים. ובשטחי פתוחים, פרטיים בשטחים
דרכים התוויית  לרבות  התכנית, בשטח והחניות  הדרכים 
ביטול דרכים רגל, להולכי ציבוריים מעברים חדשות, התוויית
חניה ותפרוסת תקני ראיה, לשדות שטחים מאושרות, קביעת
למיתקנים שטחים קביעת י. התכנית. בשטח החניה מקומות

בינוי להקמתן. הנדסיים והוראות

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
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נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה 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 הוועדה

.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
6687  מס'

קומות בניינים רבי משטח ייעוד התכנית: שינוי שם
גולומב קרית יובל, רח' למוסד (דיור מוגן), לשטח

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה
,6687 מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

3296/א. ,3296 ולתכניות ,5/08/9 לתרש"צ שינוי

שכונת ירושלים.  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
שבין השטח גולומב, רחוב .3 גואטמאלה רחוב יובל, קרית
רוחב קואורדינטות לבין ,629/810 - 629/675 אורך קואורדינטות
בקו בתשריט המסומנים הגבולות לפי הכל ;217/050 - 216/825

.85 ,83 במלואן: חלקות ,30413 וחלקות: גוש: כחול; גושים

רבי בניינים  משטח  שטח ייעוד  שינוי  א. התכנית:  מטרת 
ב. שינוי ייעוד שטח .85 בחלקה מוגן) (דיור למוסד לשטח קומות
מועדון בעבור עיקרי לשטח קיימת מקורה חניה בקומת שירות
הבינוי. לנספח בהתאם בינוי קביעת ג. .83 בחלקה  חברים
יח"ד  מ–160  לקשישים  הדיור יחידות מספר הגדלת  ד. 
קווי בניין  וקביעת מאושרים, בניין קווי ביטול ל–321 יח"ד. ה.
קומות ומספר בניה גובה קביעת ו. כאמור. לבניה חדשים
קומות   3 מעל  קומות ו–12  קומות ל–10 85 בחלקה מרבי
תוספת ,85 בחלקה  מ"ר  20.150 תוספת ז. תת–קרקעיות.  חניה
בשטח לבניה הבניה המרביים שטחי וקביעת בחלקה 83,  971 מ"ר
למתן היתר  תנאים וקביעת בינוי הוראות קביעת 36.910 מ"ר. ח.

בשטח. בניה

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה 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 הוועדה

.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
7192  מס'

לפיתוח מפורטות הוראות קביעת התכנית:  שם
כרם עין שכ' ,2610 מס' תכנית לפי

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה
,7192 מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

3451/ב. ,5168 ,3660 ,2610 לתכניות שינוי

עין שכ' ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
למתחם ומצפון כרם, ועין המעיין לרחובות ממערב שטח כרם,
סמטת את הרחובות השאר בתוכו בין שטח הכולל המסקוביה.
הניקבה; האורן, הבאר ומעגן האחיות, שביל השבילים, הגבעה,
215/450-215/ בין ישראל החדשה:אורך לפי רשת קואורדינטות
לפי הגבולות המסומנים הכל ;630/680-630/350 בין רוחב ,100

כחול. בקו בתשריט

התכנית שבתחום השטח חלוקת א. התכנית: מטרת
ושימור פיתוח  לבינוי, הוראות  וקביעת  חדשים, למגרשים 
להלן: כמפורט הקרקע ייעודי במערך שינוי ב.  בתחומם.
לשטח מורכב, מגורים לאזור מגורים מאזור שטח ייעוד שינוי .1
ציבורי ולשטח רגל, להולכי ציבורי ולמעבר כפרית לדרך למוסד,
פתוח לאזור מגורים. ציבורי משטח שינוי ייעוד שטח .2  פתוח.
ציבורי להולכי ולמעבר לדרך כפרית מדרך שטח שינוי ייעוד .3
תוספת ,609-601 במגרשים  חדשות יח"ד  19 יצירת ג.  רגל.

מספר  קביעת ד. דיור. הכל 67 יחידות סך קיימות, ל–48 יח"ד
הקומות המרביים, מספר הבניה שטחי הדיור המרבי, יחידות
לבניה המיועדים בשטחים המרביים הבניין וקווי המרבי
ושיפוץ שיקום  פיתוח, בינוי, הוראות קביעת ה. בתכנית. 
חזיתות, לשימור קביעת הוראות בתכנית. ו. הכלולים בשטחים
דרכים ז. התוויית נוספים. נוף ואלמנטי עצים, טרסות בניינים,
שבהם שטחים וקביעת ציבוריים להולכי רגל, ומעברים כפריות
וגדרות מבנים בגין ח. קביעת הוראות הרחב. לציבור חניה תותר

חדשה. חלוקה ט. להריסה.

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

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה 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 הוועדה

.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
9025  מס'

לבניין בינוי וקביעת אזור ייעוד שינוי התכנית: שם
חנינה בית קומת חניה, מעל קומות 3 חדש בן

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה
,9025 מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

3000/ב, במ/3457/א. לתכניות שינוי

בית חנינה ירושלים. ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
נרקיס)  עוזי האלוף (דרך  1 מס' לכביש  ממערב עדסה חי  -
החדשה: ישראל רשת לפי קואורדינטות חיזמה. לדרך ודרום
הכל ;637/110-637/085 בין רוחב ,222/430-222/395 אורך בין
וחלקות: גושים כחול; בקו בתשריט המסומנים הגבולות לפי

.5 במלואה: חלקה ,30614 גוש: בהסדר:

חדש. מגורים לבניין בינוי קביעת .1 התכנית:  מטרת
5 מיוחד ומשטח נוף פתוח, לאזור  שינוי ייעוד מאזור מגורים .2
שטחי קביעת .4 חדש. בניין בעבור בינוי קביעת .3 .2 מגורים
ו–261  שטחים עיקריים מ"ר 760 מ"ר מהם 499 של בהיקף בניה
בניין קווי וקביעת הבניין קווי שינוי .5 שירות. שטחי מ"ר

קומת  מעל קומות ל–3  מרבי קומות  מספר קביעת  .6 חדשים.
קביעת .8 למגורים. שימושים בעבור החלקה קביעת .7 חניה.
היתר למתן תנאים קביעת .9 התכנית. למימוש ביצוע שלבי

בניה.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו את  הרואה אחר תכנוני פרט בכל  או בבניין
רשאי  לחוק,  100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה 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 הוועדה

.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
9818  מס'

מיוחד,  6 למגורים ממגורים ייעוד שינוי התכנית: שם
חדשה, ג'בל מוכבר יח"ד תוספת קומה ליצירת

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה
,9818 מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

2683/א. לתכנית שינוי

שכונת ירושלים.  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
,223/425-223/350 בין אורך  קואורדינטות אלמכבר, ג'בל 
הגבולות לפי הכל ;628/875-628/825 בין רוחב קואורדינטות

כחול. בקו בתשריט המסומנים

לאזור   6 מגורים מאזור  ייעוד  שינוי  .1 התכנית: מטרת
תוספת א. בשטח: האלה הבינויים קביעת .2 מיוחד. מגורים
קיימות. יח"ד הרחבות לשם וראשונה  קרקע בקומת  בניה
תוספת ג. חדשה. יצירת יח"ד שלישית לשם קומה תוספת ב.
האמור כל אחד. כיסה חדר יצירת לשם חלקית עליונה קומה
שטחי קביעת .3 בשטח. ולקיים הבינוי לנספח בהתאם לעיל

עיקריים  שטחים מ"ר  475.00 מהם  מ"ר,  531 של בהיקף  בניה
חדשים לתוספת בניין קביעת קווי שירות. 4. שטחי ו–56.00 מ"ר
מספר הגדלת 3 יח"ד. 6. הכל אחת, סך יח"ד תוספת של .5 בניה.
קביעת .7 מרתף.  קומת  מעל קומות  ל–4  קומות מ–2 הקומות
התכנית. למימוש ביצוע שלבי קביעת .8 מגורים. בעבור שימוש
מהיתר מפלסים שינוי .10 בניה. היתר למתן תנאים קביעת .9

.47515 בניה

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

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה 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 הוועדה

.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
10298  מס'

לקבלת בניה עבירות הכשרת התכנית:  שם
שועפט בניינים, ב–2 חנויות ו–2 יח"ד, 11 הכל סך

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה
,10298 מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

במ/3456/א. לתכנית שינוי

רחוב ירושלים. ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
משה שד לכביש וממערב שועפאט לכביש מזרח שועפט.
שבין השטחים  החדשה: ישראל רשת  לפי קואורדינטות דיין. 
רוחב קואורדינטות לבין ,222/250-222/175 אורך קואורדינטות
בקו בתשריט המסומנים הגבולות לפי הכל ;635/700-635/600

.15 במלואה: חלקה ,30550 וחלקות: גוש: כחול; גושים

שתי קיים בניין בניה, עבירות הכשרת .1 התכנית: מטרת
מגורים, כדי לקבל למסחר + קרקע שמיועדת קומות מעל קומת

יח"ד,   4 להכשיר  כדי  2 בניין והכשרת ,1 מס'  בבניין יח"ד  7
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ממגורים ייעוד שינוי ו–4 חנויות. 2. יח"ד 11 הכל הכשרת סך
קומות מספר הגדלת .3 מסחרית.  וחזית מיוחד  1 למגורים   5
בינוי קביעת קומת קרקע. 4. ל–3 קומות מעל קומות מ–2 מרביים

בניין  ו–4 חנויות. יח"ד 7 :1 מס' בניין קיימים: בניינים שני  בעבור
בהיקף בניה שטחי קביעת הכל 11 יח"ד. 5. סך 4 יח"ד, :2 מס'

שירות  ו–67.5 שטחי עיקריים שטחים 1,659 מ"ר מהם 1,591.5 של
מהם  מ"ר   686 של בהקיף בניה שטחי וקביעת ,1 מס'  לבניין
לבניין מס' 2. שירות ו–90 מ"ר שטחי עיקריים, שטחים מ"ר 596
אחוזי הגדלת .7 בניין חדשים. בניין וקביעת קווי שינוי קווי .6
חניה בגין הוראות קביעת .9 יחידות.   5 של תוספת .8  בניה.
למימוש  ביצוע שלבי קביעת  10 מעליה. וגינון תת–קרקעית
הוראות מתן .12 בניה. היתר למתן תנאים קביעת .11 התכנית.
וגדרות מבנים  בגין הוראות קביעת  .13 חדשה. לחלוקה 

להריסה.

ובשעות בימים בימים בתכנית, לעיין רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה 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 הוועדה

.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
11275  מס'

2 יח"ד, שינוי ייעוד  תוספת התכנית:  שם
עמוד אל ראס ב', למגורים 1 ממגורים

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה
,11275 מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

.3085 לתכנית שינוי

ראס שכונת ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
קואורדינטה ,Y-630/900 - מזרח מערב קואורדינטה עמוד,
בתשריט המסומנים הגבולות לפי הכל ;X- 23/825 - צפון דרום

כחול. בקו

חלק קומות ושתי קיים בניין הכשרת .1 התכנית: מטרת
שינוי .2 ושלישית. שניה קומות ותוספת  היתר, עם ממנו
תוספת קביעת .3 ב1. למגורים מיוחד 5 ממגורים קרקע ייעוד

עיקריים  מהם 887.10 שטח 963.72 מ"ר, של בניה בהיקף  שטחי
מ–2 קומות  קומות מספר הגדלת שירות. 4. שטחי ו–66.60 מ"ר
קביעת .5 יח"ד.  ל–4  יח"ד מ–2 יח"ד מס'  והגדלת קומות,  ל–4
היתר למתן תנאים קביעת .6 התכנית. למימוש ביצוע שלבי

מבנה להריסה. בגין קביעת הוראות .7 בניה.

 1 ממגורים קרקע ייעוד שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי
של תוספת ג. בניה. אחוזי  קביעת  ב.  ב. מגורים  לאזור  מיוחד

. יח"ד הכל 4 לקבל סך כדי גבי 2 יחידות מאושרות על  2 יח"ד
ומקומות שירותים  כולל השטח לפיתוח הוראות קביעת  ד.

חניה.

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

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה 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 הוועדה

.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
11362  מס'

 1 יח"ד של תוספת קווי בניין, שינוי התכנית: שם
טור אבו חדשה,

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה
,11362 מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

.62 1864/א, עמ/9, לתכניות שינוי

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

שכונת ירושלים.  ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים 
הכל ;Y 630/200 קואורדינטה ,X 875/221 קואורדינטה טור, אבו
וחלקות: גושים כחול; בקו  בתשריט המסומנים  הגבולות לפי

.29982 בחלקיות: לא מוסדר, גוש בשטח רישום

2 קומות,  תוספת של בניה עבירת הכשרת התכנית: מטרת
בחלקה.  יח"ד  5 הכל בסך אחת, יח"ד תוספת קומה, תוספת
שטחים  מ"ר  372 מתוכם  מ"ר  387 הינם השטחים  תוספת 
עיקרי  מ"ר  152% הינם המוצעים הבניה אחוזי  עיקריים.

מרבי. מ"ר ו–158%

בהיקף בניה בניה, שטחי קביעת א. התכנית: הוראות עיקרי
מ"ר  ו–36.50  עיקריים שטחים  מ"ר 825 מהם  מ"ר   861.50 של
חדשים. בניין קווי וקביעת הבניין קווי שינוי ב. שירות.  שטחי
הכל  סך בחלקה, קיימות גבי 2 יח"ד על 3 יח"ד של תוספת  ג.
קביעת  ה.  התכנית.  למימוש ביצוע שלבי קביעת ד.  יח"ד.   5

תנאים למתן היתר בניה.

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

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

.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
11488  מס'

של 6 יח"ד  תוספת 3 קומות, של תוספת התכנית: שם
6 ישעיהו רח' גאולה, שכ' חדשות,

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה
,11488 מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

.1206 לתכנית שינוי

רחוב ירושלים. ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
ישראל החדשה: רשת לפי קואורדינטות שכונת גאולה; .6 ישעיהו
הכל ;632/550-632/500 בין  רוחב  220.750-220.700 בין אורך 
וחלקות: גושים כחול; בקו  בתשריט המסומנים  הגבולות לפי

.64 ,63 במלואן: חלקות ,30065 גוש:

קומות  ל–3  מעל קומות  3 של תוספת .1 התכנית: מטרת
3 לאזור  שינוי ייעוד מאזור מגורים .2 מעלית. ובניית מאושרות,
בעבור בינוי קביעת .3 מסחרית.  חזית עם מיוחד  3 מגורים
997.14 מ"ר,  של בהיקף בניה שטחי תוספת קביעת .4 מגורים.
שינוי .5 שירות.  ו–269.16 שטחי עיקריים שטחים 727.98 מהם
הבניה לקונטור בהתאם חדשים בניין קווי וקביעת הבניין קווי
מספר הגדלת הכל 13 יח"ד. 7. סך 6 יח"ד, של תוספת .6 המוצעת.
ומחסנים.  מקלט קומת מעל קומות ל–6  קומות מ–3  הקומות
לקו הבניין מעבר המרפסת הבלטה של תותר בחזית המערבית .8
התרת .9 הקיימת. לחזית ובהתאם הבינוי לנספח בהתאם
פיתוח קביעת לגינון. 10. המגרש 20% משטח של פנויה תכסית
שימושים קביעת .11 איכלוס. טופס  למתן  תנאי  יהא  השטח
התכנית. למימוש  ביצוע שלבי קביעת  .12 מגורים.  בעבור
בגין הוראות קביעת .14 בניה. היתר למתן תנאים קביעת .13

להריסה. גדרות

ובשעות בימים בימים בתכנית, לעיין רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה 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 הוועדה

.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
11560  מס'

תוספת קיים לשם בניה למבנה התכנית: תוספת שם
יח"ד חדשות, שועפט 4

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה
,11560 מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

במ/3456/א. לתכנית שינוי

רחוב ירושלים. ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
אורך החדשה:  ישראל רשת לפי קואורדינטות  שעפט; 
מדרך וחלק ,635/375-635/300 בין רוחב ,222/625-222/525 בין
בתשריט המסומנים הגבולות לפי הכל (מתרוקה); מספר ללא

.60 במלואה: חלקה ,30552 גוש: וחלקות: גושים כחול; בקו

שינוי .2 קיים. למבנה בניה  תוספת .1 התכנית: מטרת
מאזור ייעוד שינוי א. להלן: כמפורט הקרקע ייעוד במערך

משטח  ייעוד שינוי ב. מיוחד. מגורים לאזור 5 מיוחד מגורים
 4 לתוספת בינוי  קביעת  .3 מיוחד. מגורים לאזור  פתוח נוף
חדשות,  יח"ד  4 תוספת לשם הקיים, למבנה עליונות קומות
תוספת קביעת .4 בשטח. ולקיים הבינוי לנספח בהתאם הכל
שטחים   1,173.1 מהם  מ"ר,  1,351.10 של בהיקף בניה  שטחי
קווי קווי הבניין וקביעת שינוי שירות. 5. ו–178 שטחי עיקריים
מספר הגדלת .7 חדשות.  יח"ד  4 של תוספת .6 חדשים. בניין
קביעת .8 ה-0.00. מפלס מעל קומות ל–6 קומות מ–2 הקומות
בינוי וקביעת קביעת הוראות .9 התכנית. למימוש ביצוע שלבי

תנאים למתן היתר בניה בשטח.

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

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה 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 הוועדה

.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
4920/ג מס'  מפורטת

מיוחד מסחרי מאזור ייעוד שינוי התכנית:  שם
רמת דניה,  90 יח"ד, שכונת ולשצ"פ,  למגורים

גלבר א. רח'
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה
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מפורטת ברמה מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה
,62 4920/א, 1149/א, ,1042 ,4920 לתכניות שינוי 4920/ג, מס'

4920/ב.

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

הרחובות ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
חלקות ,30190 גוש: וחלקות: גושים וגלבר; גולומב פן, אבל
חלקה ,30413 גוש: .221 ,17 חלקות: חלקי ,19 ,18 במלואן:

.119 חלקי חלקה: ,121 במלואה:

רמת בשכונת  איכותיים מגורים תוספת התכנית: מטרת 
מיוחד, מסחרי מאזור הקרקע ייעוד שינוי באמצעות דניה

ולשצ"פ. למגורים לשטח לדרך ושטח

מאזור השטח ייעוד שינוי .1 התכנית: הוראות עיקרי
קביעת .2 ולשצ"פ. ושטח לדרך לשטח למגורים מיוחד מסחרי
השירות. שטחי היקף וקביעת העיקריים, הבניה שטחי  היקף
ייעודי הקרקע. בתשריט למפורט בהתאם בניין קביעת קווי .3 
תנאים קביעת .5 בבניינים. המגורים קומות  מספר קביעת .4
בהסכמת למגרשים חלוקה הוראות .6 בניה. היתר למתן

הבעלים.

ובשעות בימים בימים בתכנית, לעיין רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו את  הרואה אחר תכנוני פרט בכל  או בבניין
רשאי  לחוק,  100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה 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 הוועדה

.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
8518/א מס'  מפורטת

קיים מגורים למבנה שטחים הגדלת התכנית: שם
15 רח' הכפיר בשכונת מנחת,

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

.62 לתכניות במ/1998/ב, 8518/א, שינוי מס'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

רחוב ירושלים. ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
קואורדינטה ,X 217/435 קואורדינטה מנחת, 175 .שכונת הכפיר
הכחול; בקו בתשריט המסומנים הגבולות לפי הכל ;Y 628/625

.45 חלקי חלקה: ,30457 מוסדר: גוש: גושים וחלקות:

קביעת ב. במגרש. הגדלת שטחי בניה א. התכנית: מטרת
השפ"פ. בשטח המבנה ביטול ג. יח"ד. להרחבת תנאים

הקרקע ייעודי מערך שינוי התכנית: הוראות עיקרי
 4 מגורים מאזור  קרקע  של ייעוד  שינוי  .1 להלן: כמפורט 
בקרקע. המותרים השימושים קביעת .2 ג'. למגורים מיוחד
בינוי. הנחיות ב. הבניין. בקווי שינוי א. בניה: הוראות  קביעת

שטחים  335 מ"ר של בהיקף מרביים בניה שטחי תוספת קביעת ג.
פיתוח הוראות קביעת ה. אדריכלי. לעיצוב הנחיות ד. עיקריים.
תקשורת, ניקוז, ביוב, כגון : דרכים, ושירותים תשתיות הכוללות

לביצוע. שלבים והנחיות קביעת וכו'. ו. גז, חשמל,

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

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה 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 הוועדה

.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
8685 מס'  מפורטת

לבניין קומה ותוספת בניה, תוספת התכנית: שם
אלטאקי חאתם ג'ראח, שיח שכ' קיים,

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

.2639 שינוי לתכנית ,8685 מס'

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

שיח שכונת ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
ישראל רשת  לפי קואורדינטות אלטאוי; חאתם רחוב ג'ראח, 
-632/900 בין רוחב ,222/050-222/015 בין אורך  החדשה:
כחול; בקו בתשריט המסומנים  הגבולות  לפי הכל ;632/935

.39 ,17 במלואן: חלקות ,30527 גושים וחלקות: גוש:

חדשה קומה ותוספת בניה, תוספת .1 התכנית: מטרת
בינוי קביעת .2 מגרשים. והתאמת מגורים למטרת קיים לבניין
תוספת קביעת .3 חדשה. ותוספת קומה דיור, הרחבת  בעבור
קביעת .4 עיקריים.  שטחים מ"ר  124 של בהיקף בניה  שטחי
היתר למתן תנאים קביעת .5 התכנית. למימוש ביצוע שלבי
קביעת .7 להריסה. בניין/גדרות בגין הוראות קביעת .6 בניה.
ל–2 קומות  הקומות מספר קביעת .8 אחת. ליח"ד יח"ד מספר
הסכמה. ללא חדשה וחלוקה איחוד .9 .00 המפלס  מעל

מיוחדים. למקומות למגורים בשטח שימוש קביעת .10
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ובשעות בימים בימים בתכנית, לעיין רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה 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 הוועדה

.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

ברמה מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
8920/א מס' מפורטת

ברחוב והרחבת דיור יח"ד שתי התכנית: תוספת שם
אדוניהו הכהן, שכונת הבוכרים

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

.62 ,3276 2432/א, לתכניות שינוי 8920/א, מס'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

אדניהו רחוב בתכנית ומקומם: ירושלים. הכלולים השטחים
,633/425  - מערב  Y קואורדינטה הבוכרים; שכונת .42 הכהן
המסומנים הגבולות  לפי  הכל ;220/725  - צפון  X קואורדינטה
חלקות ,30101 גוש: מוסדר: וחלקות: גושים כחול; בקו בתשריט

.91 ,90 במלואן:

והרחבת קומות תוספת בניה, תוספת התכנית: מטרת
דיור.

לאזור   3 מגורים מאזור  שינוי  .1 התכנית: הוראות עיקרי
דיור  יחידות מ–8  הדיור יחידות מספר הגדלת .2 ג. מגורים
הקומות מספר  הגדלת  .3 דיור.  יחידות ל–10   מאושרות
בינוי קביעת .4 מחסנים.  קומת מעל קומות ל–5  קומות מ–3
בהתאם קיימות, דיור יחידור הרחבת לשם בניה לתוספות

הבינוי. לנספח

ובשעות בימים בימים בתכנית, לעיין רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה 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 הוועדה

.02-6296811 טל' ירושלים,

תתקבל  לתכנית לא התנגדות לחוק, 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב, הוגשה כן אם אלא תידון ולא

ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

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

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית ברמה מיתאר תכנית הפקדת הודעה בדבר
9596 מס'  מפורטת

מגורים למבנה וגובה שטח תוספת התכנית: שם
7 מס' רח' אילת יהודה, שכ' מחנה קיים,

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

.3839 שינוי לתכנית ,9596 מס'

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

אילת רחוב ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
ישראל החדשה: רשת לפי קואורדינטות יהודה; שכונת מחנה .7
תצ"ר ;632/275-632/225 בין רוחב ,220/075-220/025 בין  אורך 
כחול; בקו בתשריט המסומנים  הגבולות  לפי הכל ;849-07 מס'

.109 במלואה: חלקה ,30045 גושים וחלקות: גוש:

קיים. מגורים למבנה וגובה שטח תוספת .1 התכנית:  מטרת
תוספת קביעת .3 קיים. במבנה דיור הרחבת בעבור בינוי קביעת .2
מהם  הקיים,  הבינוי כולל מ"ר   168.32 של בהיקף בניה   שטחי
גובה שינוי שירות. 4. שטחי ו–12.32 מ"ר שטחים עיקריים מ"ר 156

מ').   809.14 אבסולוטי:  (גובה + מ' ל–9.08  + מ' מ–8.60 הגג  קצה
לפטיו. חדשים  בניין קווי  וקביעת לפטיו, הבניין  קווי שינוי  .5 
בעבור שימוש קביעת .7 בניה. היתר למתן תנאים קביעת .6

מגורים.

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

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה 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 הוועדה

.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
10159 מס'  מפורטת

מעל  4 קומות חדש, בניין ובניית הריסה התכנית: שם
מיכה רח' אברהם, כרם שכ' יח"ד, 4 חניה ומחסנים, קומת

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

.62 שינוי לתכנית ,10159 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

כרם שכ' ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
מזרח  מערב -  Y קואורדינטה ;17 ,15 מיכה רחוב  אברהם,
-633/000 צפון  דרום -  X קואורדינטה ,220/650-220/625 
כחול; בקו בתשריט המסומנים  הגבולות  לפי הכל ;633/050

.128 ,107 במלואן: חלקות ,30081 מוסדר: גוש: גושים וחלקות:

קיים בניין להריסת בינוי קביעת א. התכנית: מטרת
ומחסנים.  חניה קומת מעל 4 קומות בן ובמקומו בניית בניין חדש

וחלוקה. איחוד ב.

בניין להריסת בינוי קביעת א. התכנית: הוראות עיקרי
חניה  מעל קומת 4 קומות בן חדש בניין בניית ובמקומו קיים
ל–539.24 מ"ר  וקביעתם בשטח הבניה שטחי הגדלת ב. ומחסנים.
עיקריים.  שטחים ו–385.24 מ"ר שירות שטחי מ"ר 154.00  מתוכם
כאמור. הבניה, תוספות להקמת ביצוע שלבי קביעת  ג.
בניה היתר למתן תנאים  וקביעת  בינוי  הוראות  קביעת ד.
תכסית קביעת ו. להריסה. מבנה בגין הוראות קביעת ה.  בשטח.
בגין הוראות קביעת ז. .20% של בהיקף פנויה  תת–קרקעית 

הבעלים. בהסכמת מחדש וחלוקה איחוד

ובשעות בימים בימים בתכנית, לעיין רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה 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 הוועדה

.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
10384/א מס'  מפורטת

אשכולי אהרון ברמות, רח' הרחבת יח"ד התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה
מפורטת ברמה מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

2625/א. ,4982 לתכניות שינוי 10384/א, מס'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
קואורדינטה ;108 אשכולי אהרון רחוב רמות,  שכונת
הגבולות לפי הכל ;Y - 635/500 קואורדינטה ,X - 218/550
מוסדר: וחלקות: גושים  כחול; בקו בתשריט   המסומנים

.6 חלקי חלקה: ,30714 גוש:

דיור יחידות להרחבת  בניה  תוספות  התכנית:  מטרת
קיימות.

מגורים מאזור  ייעוד  שינוי  .1 התכנית: הוראות עיקרי
כאמור. קווי בניין לבניה קביעת .2 ג2. מגורים לאזור מיוחד

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

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה 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 הוועדה

.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
11690 מס'  מפורטת

למגורים, חדש בניין הקמת התכנית:  שם
זריק אבו שעפאת, יח"ד, 5 תוספת

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

במ/3456/א. לתכנית שינוי ,11690 מס'

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

רחוב ירושלים. ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
לפי קואורדינטות זריק; אבו  רח'  שעפאת, שכונת שעפט.
בין אורך ,636/150-636/120 בין רוחב החדשה:  ישראל   רשת
בקו בתשריט המסומנים הגבולות לפי הכל ;221/867-221/825

.44 במלואה: חלקה ,30548 וחלקות: גוש: כחול; גושים

שינוי .2 למגורים. חדש בניין הקמת .1 התכנית: מטרת
בינוי קביעת .3 מגורים 2. לאזור 5 מיוחד מגורים מאזור ייעוד

בהתאם לנספח  חניה, קומת 3 קומות מעל בן חדש בניין בעבור
מהם  מ"ר   1,527 של בהיקף בניה שטחי קביעת .4  הבינוי.
קווי שינוי שירות. 5. שטחי ו–595 מ"ר שטחים עיקריים מ"ר 932

דיור.  5 יחידות של תוספת .6 חדשים. וקביעת קווי בניין הבניין
שלבי קביעת .8 למגורים. שימושים בעבור החלקה קביעת .7
בניה. היתר למתן תנאים קביעת .9 התכנית. למימוש  ביצוע

בניינים וגדרות להריסה. קביעת הוראות בגין .10
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ובשעות בימים בימים בתכנית, לעיין רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה 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 הוועדה

.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
11789 מס'  מפורטת

קומה, להשלמת דיור הרחבת התכנית:  שם
ילין 16 אבינועם רח' 2 יח"ד, ותוספת

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

.62 שינוי לתכנית ,11789 מס'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

רחוב ירושלים. ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
שערי הרחובות בין ישראל  בית שכונת .16 ילין אבינועם
קואורדינטה ,X - 220/990 קואורדינטה ויואל;  חבקוק   פינה,
כחול; בקו הגבולות המסומנים בתשריט לפי הכל ;Y 632/930
חלקה ,30083 גוש: מוסדר:  לא בשטח רישום וחלקות: גושים 

.23 במלואה:

להשלמת דיור, להרחבת בינוי קביעת התכנית: מטרת
קביעת חניה תוך חדשות וליח"ד חדשות קומות קומה, לתוספת

להריסה. בינוי קביעת בניין. קו ושינוי

מאזור שטח ייעוד שינוי א. התכנית: הוראות  עיקרי
תוספות  חזית מסחרית. ב. קביעת מגורים ג' עם 3 לאזור מגורים
קומה להשלמת בניה תוספות  קביעת ג. דיור.  להרחבת בניה
יחידות דיור וקביעת הקיים, לבניין מעל חדשות ולשתי קומות
חזית עם למגורים המותרים השימושים  קביעת ד. חדשות.
חניה ה. קביעת הבינוי. בנספח למסומן הכל בהתאם מסחרית,
תנאים קביעת ו. החלקה. בתחום החדשות הדיור ליחידות
השלבים קביעת ח. קביעת בינוי להריסה. ז. בניה. היתר למתן
להרחבת למעלה מלמטה תבוצע הבניה לביצוע: וההתניות
תוכל הבניין, בחזיתות הבניה לתוספות ותלות קשר ללא הדיור,

בנפרד. להתבצע הגג על הבניה

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

נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה 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 הוועדה

.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
11829/א מס'  מפורטת

דיור ויחידות קומות שטחים, תוספת התכנית: שם
רוממה שכונת ,4 יעקב זכרון ברח'

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

.62 ולתכנית לתרש"צ/5/03/2, שינוי 11829/א, מס'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

רחוב זכרון ירושלים. ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.45 במלואה: חלקה ,30234 גוש: וחלקות: גושים ;4 יעקב

חדשה, יח"ד תוספת קיימות, יח"ד הרחבת התכנית: מטרת
הקיים בשטח. לבניין התאמת התכנית

 1 מגורים מאזור ייעוד שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי
קביעת הוראות בניה ג. אחת. יח"ד תוספת ב. לאזור מגורים ב'.

בניה. שטחי לתוספת

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

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה 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 הוועדה

.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 ברמה מיתאר תכנית הפקדת הודעה בדבר
11927 מס'  מפורטת

קומות מספר הגדלת בניין, בקווי שינוי התכנית:  שם
אברהם כרם שכ' מרדכי, לבוש רח' קומות, ל–4 קומות מ–3

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

.62 שינוי לתכנית ,11927 מס'

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

לבוש רחוב ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
מזרח  מערב - Y קואורדינטה כרם אברהם;  שכונת .6 מרדכי
הכל ;220/750  - צפון  דרום   -  X קואורדינטה ,632/925 -
וחלקות: גושים כחול; בקו  בתשריט המסומנים  הגבולות  לפי

.110 במלואה: חלקה ,30081 גוש:

 04/231 .1 מס' מהיתר  דיור הרחבות התכנית: מטרת 
קומה ותוספת

 3 מגורים מאזור  ייעוד  שינוי  .1 התכנית: הוראות עיקרי
הגדלת .3 דיור. בינוי בעבור הרחבות קביעת .2 ג. מגורים לאזור

מ"ר   201.69 (מתוכם  מ"ר  292.68 על וקביעתם הבניה שטחי
כל  כי בזאת מודגש שירות). שטחי ו–90.99  עיקריים שטחים
הבניין וקביעת שינוי קווי 120 מ"ר. 4. שטח יח"ד לא עולה על
הבניין בקונטור הקומה, ותוספת הדיור להרחבת בניין קווי
מעל  ל–4 קומות קומות מ–3 הקומות מספר הגדלת .5 המוצע.
שלבי קביעת .7 מגורים. בעבור שימושים קביעת .6 .0.00 מפלס
בניה. היתר למתן תנאים קביעת .8 התכנית. למימוש  ביצוע

קביעת הוראות בגין הוראות לשימור. .9

ובשעות בימים בימים בתכנית, לעיין רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה 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 הוועדה

.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
12057 מס'  מפורטת

הרחבת לצורך עליונה קומה תוספת התכנית: שם
רוממה שכ' ,19 ,17 ,15, 13 דיור, רח' פתח תקוה

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

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

.62 ,4737 ,1144 לתכניות שינוי ,12057 מס'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

רוממה, שכ' ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,X 633/525 קואורדינטה ;19 ,17 ,15 ,13 מס' תקוה פתח רח'
בתשריט המסומנים הגבולות לפי הכל ;Y 219/490 קואורדינטה

.87 במלואה: חלקה ,30236 גוש: וחלקות: גושים כחול; בקו

הקיים, הבניין עליונה מעל תוספת קומה התכנית: מטרת
שמתחתיה. בקומה הדיור הקיימות יחידות הרחבת לשם

מגורים מאזור  ייעוד  שינוי  .1 התכנית: הוראות  עיקרי
קביעת בניה: הוראות קביעת .2 ג.  מגורים לאזור מיוחד  3
קומות  מ–6  מרבי קומות מס' והגדלת  קומה  לתוספת  בינוי
בניין לתוספת קווי קביעת  .3 מחסנים.  קומת מעל ל–7 קומות
לתוספות מרביים בניה שטחי תוספת קביעת .4 כאמור. הבניה,
קביעת .6 בניה. היתר למתן תנאים קביעת .5 כאמור. הבניה
מבנה/מרפסות בגין הוראות קביעת .7 התכנית. לביצוע שלביות
השימושים קביעת .9 אדריכלי. לעיצוב הנחיות .8 להריסה.

למגורים. בשטח

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

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה 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 הוועדה

.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
12512 מס'  מפורטת

למשפחת חדש מגורים בית הקמת התכנית: שם
יח"ד 6 חלוי, ואדי בשכונת אדריס

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

.2668 שינוי לתכנית ,12512 מס'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

ואדי רחוב ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
חילווה.
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מגורים בית להקמת תכנונית מסגרת יצירת התכנית: מטרת
חדש.

מאזור הקרקע ייעוד  שינוי א. התכנית: הוראות   עיקרי
קביעת  ב.  מגורים לאזור פתוח  נוף ומאזור מיוחד   6 מגורים
ג. קביעת בניין. קביעת גובה ב. הגדלת צפיפות. א. הוראות בניה:
חדשים. בניין קווי  וקביעת בניין קווי שינוי ד.  יח"ד.  מספר

ופיתוח. בינוי הוראות קביעת ה.

ובשעות בימים בימים בתכנית, לעיין רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה 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 הוועדה

.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
12627 מס'  מפורטת

קיימות, יח"ד להרחבת בניה תוספות התכנית: שם
משה קרית שכונת ,13 המאירי שדרות

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

.62 ,6333 לתכניות שינוי ,12627 מס'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

שכ' ירושלים. ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
מזרח מערב קואורדינטות ;13 המאירי שד משה,  קרית
לפי הכל ;X 632/675 צפון דרום קואורדינטות ,Y 218/510
וחלקות: מוסדר: גושים בקו כחול; בתשריט הגבולות המסומנים

.59 במלואה: חלקה ,30157 גוש:

קיימת. יח"ד 10 להרחבת תוספות בניה התכנית: א.  מטרת
הדירה. לשטח מרפסות פנימיות שטח צירוף ב.

מיוחד מגורים מאזור ייעוד שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי
בקומת יח"ד קיימת להרחבת בינוי קביעת ב. מגורים ב'. לאזור
צפונית בחזית בינוי קביעת ג. הבינוי. לנספח בהתאם הקרקע,
בינוי קביעת ד. הבינוי. לנספח ובהתאם בשטח, לקיים בהתאם
בהתאם לנספח הדירה, לשטח פנימיות מרפסות לצירוף שטח
תוספת ו. הבניה, כאמור. לתוספת בניין קביעת קווי ה. הבינוי.
וקביעתם  בשטח שטחי הבניה ז. הגדלת עיקרי. לשטח  64 מ"ר
מ"ר  ו–452  עיקריים, שטחים מ"ר 1,235 (מתוכם  מ"ר ל–1,687 
למתן תנאים וקביעת בינוי הוראות קביעת ח. שירות). שטחי

התכנית. למימוש ביצוע שלבי קביעת ט. בשטח. בניה היתר

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

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה 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 הוועדה

.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
12647 מס'  מפורטת

בניה, ותוספת חדש מגורים בית התכנית:  שם
עמוד אל ראס שכונת

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

.2668 שינוי לתכנית ,12647 מס'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

רחוב ירושלים. ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
,630/400 - מזרח מערב -Y - קואורדינטה עמוד; אל ראס
הגבולות לפי הכל ;223/275 צפון  דרום -  X - קואורדינטה
,29988 גוש: וחלקות: גושים כחול;  בקו  בתשריט המסומנים

.20 במלואה: חלקה

בניין להקמת תכנונית  מסגרת יצירת התכנית:  מטרת
בניין קיים בחלקה. על בניה מגורים חדש, ותוספת

מאזור הקרקע ייעוד  שינוי א. התכנית: הוראות  עיקרי
ממעבר הקרקע ייעוד שינוי ב. ג1. מגורים לאזור מיוחד 5 מגורם
גישה לרכב. עם רגל להולכי ציבורי למעבר רגל ציבורי להולכי
מספר הגדלת .2 צפיפות הגדלת  .1 בניה: הוראות קביעת ג.
הדיור יחידות מספר הגדלת ל–4 קומות. 3. קומות 2 מ– הקומות

בניין  קווי  וקביעת בניין קווי שינוי ג. יח"ד.  ל–16  יח"ד מ–4
ופיתוח. בינוי הוראות קביעת ד. חדשים.

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

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה 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 הוועדה

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

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

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
3905/ג  מס'

פשוט, למדע למוזיאון לשטח ייעוד שינוי התכנית: שם
רם גבעת

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

.62 ,3905 לתכניות שינוי 3905/ג, מס'

הרחובות ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
רופין הרחובות בין שטח רם, גבעת רופין. ודרך בורלא יהודה
הגבולות הכל לפי האוניברסיטה. לצומת מצפון מזרח לבורלא
,30335 גוש: וחלקות: גושים כחול;  בקו  בתשריט המסומנים

.22 ,21 ,10 ,6 ,2 חלקות: חלקי

ציבורי פתוח  משטח שטח ייעוד שינוי א.  מטרת התכנית:
וחלוקה איחוד ג. בניין. קווי השלמת ב. מוזיאון. - למוסד לשטח

חדשה.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה
בתאריך ,1893 עמוד ,5495 הפרסומים  ובילקוט  05/01/2006

.16.2.2006

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

לקהל. פתוחים

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
4984/ב  מס'

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

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

4984/א. לתכנית שינוי 4984/ב, מס'

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

.69 במלואה: חלקה ,30244 גוש:

והצפונית הדרומית בחזית בניה תוספת .1 התכנית: מטרת
קביעת .2 הקיימות. הדירות הרחבת לשם קיים בניין של
קביעת הבניין, של וצפונית דרומית בחזית בניה בעבור בינוי
שטחים  198 מ"ר מהם 162 מ"ר של בהיקף בניה שטחי תוספת
הבניין וקביעת שינוי קווי שירות. 3. שטחי ו–36 מ"ר עיקריים

התכנית. למימוש  ביצוע שלבי קביעת  .4 חדשים. בניין  קווי
בגין הוראות קביעת .6 בניה. היתר למתן תנאים קביעת .5

להריסה. מבנים

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3988 עמ' התשס"ז, ,5705 הפרסומים  ובילקוט  17/08/2007

.20/08/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
לתכנון המקומית הוועדה 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

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
5013/ב  מס'

למגורים, אזור ממסחרי שינוי ייעוד התכנית: שם
למגורים,  רווי-קומות 2 בניינים  הקמת

משה זכרון שכונת ישעיהו/בליליוס, רחובות
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

.62 ,5013 לתכניות שינוי 5013/ב, מס'

מרכז ירושלים. ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
קולנוע ידוע כמתחם השטח ובלילוס, הרחובות ישעיהו העיר,
בין אורך החדשה: ישראל רשת לפי קואורדינטות  אדיסון;
לפי הכל ;632/650-632/600 בין רוחב ,220/775-220/700
וחלקות: גושים כחול; בקו בתשריט המסומנים  הגבולות

.81 במלואה: חלקה ,30065 גוש:

ציבור. ושטחי  למגורים מבנה הקמת  .1 התכנית:  מטרת

מגורים מיוחד. לאזור מיוחד מסחרי מאזור השטח שינוי ייעוד .2
בהתאם חדש ושטחי ציבור, מגורים בינוי להקמת בניין קביעת .3
מרבי יח"ד מספר קביעת .4 ו–2. 1 והפיתוח הבינוי  לנספחי
למגורים בשטח המותרים השימושים קביעת במגרש. 5. 40 יח"ד
המגרשים הוראות בניה בשטחי קביעת .6 ציבוריים. ושימושים
מרבי, יח"ד מספר הבניינים, מספר  לרבות לבניה, המיועדים
קווי מרבי, בניה גובה מרבי, קומות מספר מרביים, בניה שטחי
הבינוי. לפי נספח אדריכלי, הכל מרביים והוראות עיצוב  בניין

מעל  למגורים קומות ל–8  ±0.00 מעל קומות מספר קביעת .7
ציבוריים. מחסנים ושטחים חניה, תת–קרקעיות בעבור  קומות
מ"ר  ל–10,761  וקביעתם המרביים הבניה  שטחי קביעת .8
מ"ר  ו–1,120  למגורים, עיקריים שטחים מ"ר 4,800 מתוכם
ו–4,841 מ"ר  סחירים) (לא ציבוריים לשימושים עיקריים שטחים
וממ"דים. מדרגות מחסנים, חניונים, הכוללים שירות  שטחי
ושלבים התכנית  בשטח בניה היתרי  למתן תנאים קביעת  .9
ומדרגות בניין, גדרות הוראות בגין קביעת .10 לביצועם בפועל.
ישעיהו, הוראות בגין שימור חזית לרחוב קביעת .11 להריסה.
והקמתן האבנים מספור לשימור, המיועדים החזית קטעי ופירוק
פיתוח בדבר הוראות קביעת .12 הבינוי. בנספח כמפורט מחדש
המגרש. בתחום לציבור הנאה זיקת עם פתוחה ציבורית רחבה

תת–קרקעי. חניון להקמת הוראות קביעת .13

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,208 עמ' התשס"ח, ,5728 הפרסומים  ובילקוט  02/09/2007

.24/10/2007 בתאריך
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המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
לתכנון המקומית הוועדה 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

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
6793  מס'

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

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

.2316 שינוי לתכנית ,6793 מס'

רחוב ירושלים. ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
רשת לפי קואורדינטות  אלעיסאויה; שכונה עיסוויה. 
בין רוחב ,223/500-223/450 בין אורך החדשה:  ישראל
בקו בתשריט המסומנים הגבולות לפי הכל ;634/050-634/000

כחול.

תוספת קיים, בבניין  קומה  תוספת .1 התכנית: מטרת
למגורים. המרתף קומת שימוש ושינוי דיור, להרחבת בניה
שינוי מיוחד. 3. מגורים 5 לאזור שינוי ייעוד מאזור מגורים .2
קומות מס' הגדלת .4 משולבת.  לדרך  5 מגורים מאזור  ייעוד
בניין וקביעת שינוי קווי קומת מרתף. 5. ל–3 קומות + קומות מ–2
יח"ד. הכל 7 3 יחידות דיור, סך של תוספת .6 חדשים. בניין  קווי
גדרות בגין הוראות קביעת .8 מגורים. בעבור שימוש קביעת .7
התכנית. למימוש ביצוע שלבי קביעת .9 להריסה.  ומדרגות

בניה. היתר למתן תנאים קביעת .10

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3989 עמ' התשס"ז, ,5705 הפרסומים  ובילקוט  03/08/2007

.20/08/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
לתכנון המקומית הוועדה 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

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
7962/א  מס'

לשם בניה לתוספות בינוי קביעת התכנית:  שם
7 נוה יעקב שד יעקב, נוה הרחבת יח"ד,

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

.7962 ,3907 לתכניות שינוי 7962/א, מס'

שכונת ירושלים.  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
אורך קואורדינטות בין שטח ,7 יעקב נוה שד יעקב,  נווה
;222/850-222/775 קואורדינטות רוחב שטח בין ,638/700-638/550
וחלקות: גושים כחול; המסומנים בתשריט בקו הגבולות לפי הכל
תצ"ר לתכנית בהתאם 8 מגרש: .19 חלקי חלקה: ,30646 גוש: מוסדר:

.5/22/1

לשם בניה לתוספות בינוי קביעת .1 התכנית: מטרת
קביעת .2 בשטח. ובהתאם לקיים קיימות יחידות דיור הרחבת
בניין קיים של ומערבית מזרחית בחזיתות בניה בינוי לתוספות
בניה שטחי תוספת קביעת .3 בבניין. קיימות יח"ד הרחבת לשם

עיקריים  שטחים מתוכם 1,261.31 מ"ר 1,307.51 מ"ר של  בהיקף
בניין קווי וקביעת בניין, קווי שינוי שירות. 4. שטחי ו–46.20 מ"ר
שלבי קביעת .6 מגורים. בעבור שימושים קביעת .5 חדשים.
.8 בניה. היתר למתן תנאים קביעת .7 התכנית. למימוש ביצוע

להריסה. מבנים בגין הוראות קביעת

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3645 עמ' התשס"ז, ,5694 הפרסומים  ובילקוט  10/08/2007

.23/07/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
לתכנון המקומית הוועדה 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

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
8058  מס'

בעבור קומה לתוספת בינוי קביעת התכנית: שם
גונן שכ' ,8 שדה יצחק והרחבת דיור, רח' מחסנים

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

.62 שינוי לתכנית ,8058 מס'

יצחק רחוב ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
החדשה: ישראל רשת לפי קואורדינטות גונן; שכונת .8 שדה
הכל ;630/000-629/025 בין רוחב ,218/775-218/700 אורך בין
וחלקות: גושים כחול; בקו  בתשריט המסומנים  הגבולות לפי

.46 במלואה: חלקה ,30169 גוש:

בכל בניה ותוספות מחסנים תוספת .1 התכנית: מטרת
אזור ייעוד שינוי .2 קיימות. יח"ד הרחבת לשם הבניין קומות
מפלסים בעבור  בינוי  קביעת  .3 .2 מגורים  לאזור  5 מגורים
של בהיקף בניה שטחי תוספת קביעת .4 .+2.66 ,+0.00 ,-2.45
מ"ר  ו–139.66  עיקריים, שטחים מ"ר 458.06 מהם  מ"ר   597.72
בניין חדשים. קווי וקביעת הבניין שינוי קווי .5 שירות.  שטחי
למתן תנאים קביעת .7 מגורים. בעבור שימושים קביעת .6

חלק ממבנים להריסה. קביעת הוראות בגין .8 בניה. היתר

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4251 עמ' התשס"ז, ,5713 הפרסומים  ובילקוט  31/08/2007

.04/09/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
לתכנון המקומית הוועדה 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

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
9021  מס'

יח"ד מספר הגדלת ,2 למגורים ייעוד שינוי התכנית: שם
ל–4 קומות,  קומות מ–2 קומות מספר הגדלת יח"ד, ל–6

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

.3085 שינוי לתכנית ,9021 מס'

א–טור, שכ' ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
אורך החדשה: ישראל רשת קואורדינטות לפי ענבר; שייח רח'
לפי הכל ;632.525 - 632.475 בין רוחב ,224.250 - 224.175 בין

כחול. בקו המסומנים בתשריט הגבולות

מיוחד   5 מגורים אזור ייעוד  שינוי א. התכנית:  מטרת
הפיכת .1 בבניין: האלה הבינויים קביעת ב. .2 מגורים לאזור
עיקריים לשם לשטחים התחתונה הקרקע בקומת שטחי שירות
בינוי קביעת .2 הבינוי. בהתאם לנספח אחד חדשה יח"ד יצירת
הכל יח"ד קיימת, הרחבת לשם הקרקע בניה בקומת ותוספת
מעל קומה א' ותוספת קביעת בינוי .3 הבינוי. לנספח בהתאם
בהתאם הכל חדשות,  יח"ד שתי יצירת לשם הקרקע  קומת
א' קומה מעל ב' ותוספת קומה בינוי קביעת .4 בינוי. לנספח
הבינוי. לנספח בהתאם  הכל חדשות, יח"ד שתי  יצירת  לשם
מהם  מ"ר   837 של בהיקף מרביים בניה שטחי קביעת .5 
קווי שינוי .6 שירות.  שטחי מ"ר ו–41  עיקריים שטחים 796
המרבי יח"ד מס'  הגדלת .7 חדשים. בניין קווי וקביעת  בניין
לארבע קומות משתי  מרבי קומות מספר  הגדלת .8 יח"ד.  ל–6 
קביעת .10 התכנית. למימוש ביצוע שלבי קביעת .9 קומות.
בניינים, בגין הוראות  קביעת .11 בניה. היתר למתן תנאים

להריסה. ומדרגות גדרות

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2197 עמ' התשס"ז, ,5647 הפרסומים  ובילקוט  30/03/2007

.29/03/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
לתכנון המקומית הוועדה 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

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
9221  מס'

קיים לבניין וקומה בניה שטחי הוספת התכנית: שם
13 צפרירים רח' רמות, שכ'

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

.5062 שינוי לתכנית ,9221 מס'

רחוב ירושלים. ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
ישראל רשת לפי קואורדינטות רמות; שכונת .13 צפרירים

 -  636/325 בין רוחב ,219/125  -  219/025 בין אורך החדשה:
גושים כחול; בקו המסומנים הגבולות לפי הכל ;636/425

.12 במלואה: חלקה ,30716 גוש: וחלקות:

בניין על וקומה בניה שטחי הוספת .1 התכנית: מטרת
קביעת .2 קיימות. יח"ד הרחבת לצורך מגורים למטרת קיים
ובניית קיימות, יח"ד הרחבת לשם  בניה תוספת בעבור בינוי
שטחי תוספת קביעת .3 הבינוי. לנספח בהתאם חדשה קומה
עיקריים  שטחים המהווים מ"ר  1,813.29 של בהיקף  בניה
מ"ר. 2,299.05 הכל  סך  שירות, שטחי המהווים מ"ר   ו–485.67 
שלבי קביעת .5 בניין חדשים. קווי וקביעת הבניין שינוי קווי .4
מ–4 קומות  הקומות מספר הגדלת .6 התכנית. למימוש ביצוע
היתר למתן תנאים קביעת .7 מרתף.  לקומת  מעל קומות  ל–5 

בניה.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3797 עמ' התשס"ז, ,5700 הפרסומים  ובילקוט  27/07/2007

.08/08/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
לתכנון המקומית הוועדה 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

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
9958  מס'

יח"ד הרחבת לשם מרפסת סגירת התכנית:  שם
(רשב"ג) גמליאל בן רח' ו', גונן שכ' בניה, תוספות קיימת,

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

.62 שינוי לתכנית ,9958 מס'

בן רחוב ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
קואורדינטות בין שטח ;(34 רשב"ג (רח' גונן שכונת .34 גמליאל
219/850-219/775 לבין קואורדינטות אורך 629/175-629/125; רוחב
וחלקות: גושים כחול; המסומנים בתשריט בקו הגבולות לפי  הכל

.11 במלואה: חלקה ,30173 גוש:

במפלס מרפסת לסגירת  בינוי קביעת א. התכנית:  מטרת
בבניין. קיימת יח"ד הרחבת  לשם  עיקרי לשימוש +3.00 
קביעת ג. כאמור. הבניה לתוספות חדשים בניין קווי קביעת ב.

תנאים למתן  קביעת 20 מ"ר. ד. של בהיקף בניה שטחי תוספת
מדרגות. הריסת הוראות בגין ה. קביעת בשטח. בניה היתר

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4352 עמ' התשס"ז, ,5717 הפרסומים  ובילקוט  21/09/2007

.11/09/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
לתכנון המקומית הוועדה 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

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
10062  מס'

ליצירת בינוי וקביעת ייעוד שינוי התכנית:  שם
ג'בל מוכבר שכ' יח"ד, והרחבת יח"ד חדשות 2

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

2683/א. ,2691 לתכניות שינוי ,10062 מס'

רחוב ירושלים. ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
ישראל רשת לפי קואורדינטות מוכבר; ג'בל שכ' מוכבר. ג'בל
 -  628/900 בין רוחב ,223/265  -  223/240 בין אורך החדשה:

בתשריט בקו כחול. המסומנים הכל לפי הגבולות ;628/935

הקומות ומספר  הבניה שטחי הגדלת  .1 התכנית: מטרת
 6 מגורים מאזור  ייעוד  שינוי  .2 מגורים. למטרת המותרים
תוספת בעבור בינוי קביעת .3 מיוחד. מגורים לאזור מיוחד
בניה שטחי תוספת קביעת .4 קיים. לבניין חדשות קומות שתי
מ"ר  ו–30  עיקריים שטחים  מ"ר 325 מ"ר מהם   355 של בהיקף
חדשים. בניין קווי  וקביעת בניין קווי  שינוי .5 שירות.  שטחי
הגדלת מספר הקומות ל–4 יח"ד. 7. קביעת מספר יח"ד מרבי .6
קביעת .8 ל–4 קומות מעל המפלס 00. המאושרים קומות מ–2
ביצוע שלבי קביעת .9 להריסה. ומדרגות גדרות בגין הוראות

בניה. היתר למתן תנאים קביעת .10 התכנית. למימוש

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1759 עמ' התשס"ז, ,5633 הפרסומים  ובילקוט  18/05/2007

.26/02/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
לתכנון המקומית הוועדה 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

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
10114  מס'

לתוספת בינוי וקביעת שטח ייעוד שינוי התכנית: שם
,306 רחוב א.ליבנה קימות, יח"ד לשם הרחבת בניה

יעקב נוה שכונת
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
ולתכניות  ציבורי), (שיכון  5/22/2 לתכנית שינוי  ,10114 מס'

מק/3907/א. ,1978 ,3907

רחוב ירושלים. ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
מעגלות בין  מתחם  יעקב, נוה  שכונת  .306 ליבנה  אליעזר 
ישראל רשת לפי קואורדינטות ליבנה; אליעזר רח' ובין פרדס הרב
;638/600 - 638/475 רוחב ,223/225 - 223/150 אורך החדשה:
וחלקות: גושים כחול; המסומנים בתשריט בקו הגבולות לפי  הכל

.9 במלואה: חלקה ,30644 גוש:

1 לאזור  שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים .1 התכנית: מטרת
637 מ"ר  של בהיקף בניה שטח תוספת קביעת .2 מיוחד. מגורים
בניין קווי וקביעת הבניין, קווי שינוי .3 עיקריים. שטחים כולם
היתר למתן תנאים קביעת .4 כאמור. לתוספות לבניה חדשים

קביעת הוראות .6 להריסה. הוראות בגין מבנים קביעת .5 בניה.
לעקירה. עצים בגין

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
בתאריך ,66 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5582, 26/11/2006 ובילקוט

.25/09/2006

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
לתכנון המקומית הוועדה 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

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
10547  מס'

בניין קווי וקביעת שטח, ייעוד שינוי התכנית:  שם
מוכבר אל ג'בל מרתף, קומת מעל קומות 4-3 בן לבניין

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

2683/א. שינוי לתכנית ,10547 מס'

רחוב ירושלים. ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
בין אורך  קואורדינטות אלמכבר; ג'בל שכונת מוכבר.  ג'בל 
;628/375-628/325 בין רוחב קואורדינטות ,222/800-222/750

כחול. בקו בתשריט המסומנים הגבולות לפי הכל

לפי המותרים הבניה באחוזי הגדלה .1 התכנית: מטרת
ייעוד שינוי .2 הקומות. במספר הגדלה כולל המאושרת התב"ע
מגורים. בעבור  בינוי  קביעת  .3 מיוחד.  למגורים  6  ממגורים
מהם  מ"ר   1,361.50 של בהיקף בניה שטחי קביעת .4 
שירות. שטחי מ"ר ו–253.50 עיקריים, שטחים מ"ר 1,108.00 
קביעת .6 חדשים. בניין  קווי וקביעת הבניין קווי שינוי  .5
חדשות. יח"ד 10 יצירת לשם למגורים חדש בניין בעבור  בינוי
מעל  קומות ל–4  מאושרות מקומות הקומות מספר הגדלת .7
שלבי קביעת .9 מגורים. בעבור שימוש קביעת .8 מרתף. קומת

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

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2726 עמ' התשס"ז, ,5663 הפרסומים  ובילקוט  18/05/2007

.13/05/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
לתכנון המקומית הוועדה 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

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
11120  מס'

שינוי חדש למגורים, הקמת בניין התכנית:  שם
חנינה בית יח"ד, תוספת 3 מיוחד, 5 למגורים ממגורים

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

במ/3457/א. לתכנית שינוי ,11120 מס'
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בית רחוב ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
פול; קואורדינטות אל חנינה, תל שכונת בית החדשה. חנינה
רוחב ,222/090-222/050 בין אורך החדשה: ישראל רשת לפי
בתשריט המסומנים הגבולות לפי הכל ;636/933-636/910 בין

.94 במלואה: חלקה ,30614 גוש: וחלקות: גושים כחול; בקו

יעוד שינוי .2 למגורים. חדש בניין הקמת .1 התכנית: מטרת
בעבור בינוי קביעת מיוחד. 3. מגורים 5 לאזור מגורים מאזור
1,195.25 מ"ר מהם  של בהיקף בניה שטחי קביעת .4 בניין חדש.
קווי שינוי .5 שירות.  שטחי ו–421.05  עיקריים שטחים 774.20
דיור. יחידות 3 של תוספת .6 חדשים. וקביעת קווי בניין  הבניין
הגדלת .8 בחלקה.  יח"ד ל–6  הדיור יחידות מספר קביעת .7
חניה. קומת מעל  קומות ל–3 קומות מ–2 הקומות  מספר
שלבי קביעת .10 למגורים. שימושים בעבור החלקה קביעת .9
בניה. היתר למתן תנאים קביעת .11 התכנית. למימוש  ביצוע

מדרגות ומבנים להריסה. גדרות, קביעת הוראות בגין .12

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3646 עמ' התשס"ז, ,5694 הפרסומים  ובילקוט  20/07/2007

.23/07/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
לתכנון המקומית הוועדה 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

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
11280  מס'

גבי  על טכנית וקומה 4 קומות תוספת התכנית: שם
החיד"א רח' נוספת, חניון קומת ותוספת קיימות, קומות

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

.1042 שינוי לתכנית ,11280 מס'

החיד"א רחוב בתכנית ומקומם: ירושלים. הכלולים השטחים
ישראל החדשה: רשת לפי קואורדינטות וגן; בית שכונת  .18 ,16
הכל ;630/700 - 630/600 בין רוחב ,217/600 - 217/560 בין אורך
וחלקות: גושים כחול; בקו בתשריט המסומנים הגבולות לפי

.148 ,147 במלואן: חלקות ,30166 גוש: מוסדר:

גבי  על טכנית וקומה 4 קומות תוספת .1 התכנית:  מטרת
נוספת,  חניון קומת  תוספת וכן מאושרות, קיימות  קומות  2
עליונות  (3 קומות מעל 0.00 ל–5 קומות הקומות מספר קביעת
יח"ד  ל–16  יח"ד 16 קומות מאושרות), תוספת   2 מעל בנסיגה
מאזור ייעוד שינוי ל–32 יח"ד. 2. יח"ד מס' קביעת מאושרות,
נספח לפי בינוי קביעת .3 מיוחד.  מגורים לאזור  1  מגורים

מרביים  בניה שטחי  וקביעת  מ"ר,  3,576.64 תוספת .4. 1 מס'
עיקריים  שטחים מ"ר  3.240 מתוכם  מ"ר ל–6,126.64  בחלקה
16 יחידות דיור חדשות,  תוספת שירות. 5. שטחי ו–2,886.64 מ"ר
מוצע).  + (מאושר  הכל סך  יח"ד, ל–32  יח"ד מספר  וקביעת
תנאים קביעת .7 התכנית. למימוש ביצוע שלבי קביעת .6
חדשים. קווי בניין וקביעת קווי בניין שינוי .8 בניה. היתר  למתן
קביעת הוראות .10 למגורים. שימושים בעבור בניין קביעת .9

להריסה. מרפסת בגין

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת על הודעה
,1256 עמ' התשס"ז, ,5619 הפרסומים  ובילקוט  15/12/2006

.24/01/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
לתכנון המקומית הוועדה 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

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
11369  מס'

לאזור פתוח נוף משטח ייעוד שינוי התכנית: שם
שעפט יח"ד, 12 מיוחד, מגורים

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

במ/3456/א. לתכנית שינוי ,11369 מס'

רחוב ירושלים. ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
החדשה: ישראל רשת לפי קואורדינטות שועפט; שכונת שעפט.
הכל ;635/900-635/825 בין רוחב ,222/375-222/250 אורך בין
וחלקות: גושים כחול; בקו  בתשריט המסומנים  הגבולות לפי

.59 חלקי חלקה: ,30543 גוש:

לאזור פתוח נוף משטח שטח ייעוד שינוי .1 התכנית: מטרת
וקביעת רגל, להולכי דרך פתוח, ציבורי לשטח מיוחד, מגורים
שטח ייעוד שינוי .2 חדשים. מגורים בנייני שני להקמת בינוי
פתוח ציבורי לשטח מיוחד, מגורים לאזור פתוח נוף משטח
בנייני מגורים שני להקמת קביעת בינוי .3 ולדרך להולכי רגל.

יצירת  לשם  ומחסנים,  חניה קומת מעל  קומות   3 בני חדשים
קביעת הבינוי. 4. לנספח בהתאם הכל החלקה, בשטח 12 יח"ד
שטחים  מ"ר  1,528 מהם  מ"ר,  2,084 של בהיקף בניה  שטחי
בניין מרביים קביעת קווי שירות. 5. שטחי ו–556 מ"ר עיקריים,
מעל  ל–3 קומות הקומות מספר קביעת .6 בשטח. המוצעת לבניה
למימוש התכנית. ביצוע קביעת שלבי .7 חניה ומחסנים.  קומת
בניה היתר למתן תנאים וקביעת בינוי הוראות קביעת .8

בשטח.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2198 עמ' התשס"ז, ,5647 הפרסומים  ובילקוט  26/04/2007

.29/03/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
לתכנון המקומית הוועדה 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

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
11446  מס'

קומות ותוספת קיימת דירה הרחבת התכנית: שם
אבישר 18, רח' חדשות, 3 יח"ד יצירת לשם חדשות

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

.62 שינוי לתכנית ,11446 מס'
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רחוב ירושלים. ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
יפו הרחובות בין  שטח יהודה, מחנה  שכונת .18 אבישר
בין אורך החדשה: ישראל רשת לפי קואורדינטות ואבישר;
לפי הכל ;632/600  -  632/550 בין רוחב ,220/100  -  220/050
וחלקות: מוסדר: גושים בקו כחול; בתשריט  הגבולות המסומנים

.26 במלואה: חלקה ,30073 גוש:

קומות ותוספת קיימת, דירה הרחבת .1 התכנית: מטרת
מאזור ייעוד שינוי .2 חדשות.  יח"ד  3 יצירת לשם חדשות
בעבור בינוי קביעת .3 מיוחד. מגורים לאזור ומדרך מסחרי
הרחבת מחסנים. לשימוש מרתף קומת בניית חדשות: יח"ד
קומות ותוספת א, קומה  השלמת קרקע. בקומת  קיימת  דירה
תוספות בעבור  בינוי  קביעת  .4 יח"ד.   3 יצירת לשם ו–ג ב
של בהיקף בניה שטחי תוספת קביעת .5 כאמור.  הבניה,

שטחי  מ"ר ו–141  עיקריים שטחים  מ"ר 238 מתוכם  מ"ר,  379
קווי קווי בניין וקביעת שינוי .7 מאושרת. דרך ביטול .6 שירות.

מאושרות  מ–3 קומות הקומות מספר הגדלת .8 חדשים.  בניין
מעליו). קומות ו–4 מתחת למפלס 0.00 אחת  ל–5 קומות (קומה
שימושים קביעת .10 התכנית. למימוש ביצוע שלבי קביעת .9
תנאים קביעת .11 מסחרי ומחסנים. שטח מדרש מגורים, לבית
וגדר מדרגות מבנה בגין הוראות קביעת .12 בניה. היתר למתן

יפו. רחוב לכיוון מסחרית חזית קביעת .13 להריסה.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,11 עמ' התשס"ח, ,5719 הפרסומים  ובילקוט  08/09/2007

.19/09/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
לתכנון המקומית הוועדה 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

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
11538  מס'

לשם המפלסים בכל בניה תוספות התכנית: שם
66 עוזיאל וגן, בית קיימות, יח"ד הרחבת

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

.1042 שינוי לתכנית ,11538 מס'

רחוב ירושלים. ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
אורך קואורדינטות בין שטח וגן; בית שכונת .66 עוזיאל  הרב
;630/400-630/350 רוחב קואורדינטות לבין ,217/775-217/725
וחלקות: גושים כחול; המסומנים בתשריט בקו הגבולות לפי  הכל

.33 במלואה: חלקה ,30166 גוש:

1 בשינויים  שינוי ייעוד מאזור מגורים .1 התכנית: מטרת
רביעית קומה  לתוספת בינוי קביעת  .2 מיוחד. מגורים לאזור
להרחבת הדירות בינוי קביעת  .3 קיימות. יח"ד הרחבת לשם
בינוי קביעת .4 הרחוב. חפירה במפלס ידי הכניסה, על בקומת
הכל קיימות, יח"ד הרחבת לשם המפלסים, בכל בניה לתוספת
בניין קווי בניין וקביעת קווי שינוי .5 הבינוי. לנספח בהתאם

מ"ר   784.0 של בהיקף בניה שטחי תוספת קביעת .6 חדשים.
שירות,  שטחי מ"ר ו–90.00  עיקריים שטחים  מ"ר 694.0 מהם
מתוכם  מ"ר ל–1,831  בחלקה מרביים בניה  שטחי  קביעת
היתר למתן תנאים קביעת .7 עיקריים.  שטחים מ"ר  1,627.0

שלבי קביעת .9 להריסה. מבנה בגין הוראות קביעת .8 בניה.
תצ"ר. הכנת בגין הוראות קביעת .10 ביצוע.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2826 עמ' התשס"ז, ,5666 הפרסומים  ובילקוט  27/04/2007

.21/05/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
לתכנון המקומית הוועדה 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

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
11636  מס'

ומחסנים עמודות תוספות ייעוד, שינוי התכנית: שם
יעקב נוה מאיר בלבן, רח' יח"ד קיימות, הרחבת לשם

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

מק/3907/א. ,3907 ,1713 ,5/22/2 שינוי לתרש"צ ,11636 מס'

מאיר רחוב ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
ישראל רשת לפי קואורדינטות יעקב; נוה שכונת .12 בלבן
 -  638/875 בין רוחב ,223/100  -  223/025 בין אורך  החדשה:
כחול; בקו בתשריט המסומנים  הגבולות  לפי הכל ;638/975

.12 במלואה: חלקה ,30645 גושים וחלקות: גוש:

הרחבת לשם ומחסנים עמודות  תוספת  התכנית: מטרת
מיוחד   5 מגורים מאזור  ייעוד  שינוי  .1 בבניין. קיימות יח"ד
בכל בניה לתוספות בינוי קביעת .2 מיוחד. מגורים לאזור
בבניין. קיימות יח"ד הרחבת לשם מחסנים ותוספת  הקומות,

שטחים  מ"ר  745.9 של בהיקף בניה שטח תוספת קביעת .3
שירות.  שטחי מ"ר ו–62.70  עיקריים שטחים 682.9  שבהם
שלבי קביעת .5 בניין חדשים. קווי וקביעת הבניין שינוי קווי .4
בניה. היתר למתן תנאים קביעת .6 התכנית. למימוש  ביצוע

מבנים וסככות להריסה. גדרות, קביעת הוראות בגין .7

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3509 עמ' התשס"ז, ,5691 הפרסומים  ובילקוט  13/07/2007

.12/07/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
לתכנון המקומית הוועדה 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

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
11812  מס'

תוספת  מעל 3 קיימות, 2 קומות תוספת התכנית: שם
11 מימון אחת, שכ' רחביה, רח' בן יח"ד

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

.62 שינוי לתכנית ,11812 מס'
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בן רח' ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
ישראל החדשה: רשת לפי קואורדינטות שכונת רחביה; .11 מימון
הכל ;631/250-631/200 בין רוחב ,220/450-220/420 בין אורך 
וחלקות: גושים כחול; בקו  בתשריט המסומנים  הגבולות לפי

.37 במלואה: חלקה ,30026 גוש:

קיימות  מעל 3 קומות 2 קומות תוספת .1 התכנית: מטרת
 2 מגורים מאזור  ייעוד  שינוי  .2 אחת. יח"ד תוספת לשם
בשני יח"ד תוספת לשם בינוי קביעת .3 מיוחד. מגורים לאזור
קביעת בינוי לתוספת .4 .+13.55 ומפלס ,+10.55 מפלס מפלסים:
בחזית אגף לתוספת בינוי קביעת .5 הקיים. לבניין מעלית
קביעת .6 קיימות. לבניין הקיים לשם הרחבת דירות הדרומית
דירה הרחבת  לשם  -3.55 במפלס קרקע קומת להגדלת  בינוי
חדשים. בניין קווי  וקביעת הבניין קווי  שינוי .7 .0.00  במפלס
שטח  מ"ר   353.6 מתוכם  בניה, שטחי מ"ר  490 תוספת .8
הבניה  שטחי וקביעת שירות, שטחי מ"ר ו–136.4  עיקרי
עיקרי  שטח מתוכם 956.3 מ"ר ל–1,202.3 מ"ר בחלקה  המרביים
יח"ד,  ל–7  יח"ד מ–8 יח"ד הקטנת  .9 שירות.  שטחי ו–243 מ"ר
מספר הגדלת ל–7 יח"ד. 10. בחלקה מרבי יח"ד מספר וקביעת
(קומה חמישית מפלס 00. מעל ל–5 קומות קומות 3 מ– הקומות
היתר למתן תנאים קביעת .12 קביעת שלבי ביצוע. .11 חלקית).
להריסה. גדרות  ו/או  מבנים  בגין  תנאים  קביעת  .13  בניה.

עצים בוגרים. לשימור ונטיעת בגין עצים קביעת הוראות .14

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2727 עמ' התשס"ז, ,5663 הפרסומים  ובילקוט  27/04/2007

.13/05/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
לתכנון המקומית הוועדה 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

מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר  הודעה
8861  מס'

4 קומות,  בן למבנה בינוי קביעת התכנית:  שם
השלישית החומה מורשה, רח' שכ' יח"ד, 4 תוספת

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
בעיתונים פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה ,8861 מס'
עמ' התשס"ז, ,5680 הפרסומים  ובילקוט  01/06/2007 בתאריך
,3544 ,3323 ,2902 לתכניות שינוי ,14/06/2007 בתאריך ,3140

3188/ב. 3188/א, ,3188 ,3108 ,4457 ,1055

ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בין שטח מורשה, שכונת .16 השלישית החומה רחוב

221/610-221/600 לבין קואורדינטות רוחב  אורך  קואורדינטות
בקו בתשריט המסומנים הגבולות לפי הכל ;632/475-632/450
,183 ,43 ,42 במלואן: חלקות ,30059 וחלקות: גוש: כחול; גושים

.184 ,182 ,181 ,31 חלקות: חלקי

2 מיוחד  מגורים מאזור שטח ייעוד שינוי א. התכנית: מטרת
ממעבר שינוי ייעוד ב. מיוחד. מגורים משולבת, ולאזור לדרך

בינוי קביעת  ג. מיוחד. מגורים לאזור רגל להולכי ציבורי 
מעל גג בחלל מובלעת וקומה חמישית קומות, ארבע בן למבנה
הקומות מספר קביעת ד. הבינוי. לנספח בהתאם מרתף, קומת
וכן מרתף חלקית, קומת מגורים, על גבי לארבע קומות המרבי
המוצעים הבניה שטחי קביעת ה. הרעפים. גג בחלל  שימוש
לתוספת. מרביים בניין קווי קביעת ו. למגורים. מ"ר ל–987.1
יחידות  ל–15  בשטח  המרבי הדיור  יחידות מספר  קביעת ז. 
בניה  היתר למתן תנאים קביעת ח. 11 מאושרות. מתוכן דיור,
וחדר מעלית הקמת בדבר  הוראות קביעת ט.  בניה. והוראות
ומחסן חניה מבנה גדר,  בדבר הוראות קביעת  י. מדרגות.
בדבר הוראות קביעת יב. חניה. הוראות קביעת יא. להריסה.

חזיתות לשימור. קביעת יג. אלמנטים לשימור.

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
לתכנון המקומית הוועדה 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

מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר  הודעה
11155  מס'

והפיכתן סגירת מרפסות מאושרות התכנית:  שם
15 רחוב דגניה הכרם, בית לשטחים עיקריים,

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
בעיתונים פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה ,11155 מס'
עמ' התשס"ז, ,5686 הפרסומים  ובילקוט  10/06/2007 בתאריך
.2225 1124/א, ,1151 לתכניות שינוי ,28/06/2007 בתאריך ,3383

רחוב ירושלים. ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
ישראל רשת לפי קואורדינטות הכרם; בית שכונת ,15 דגניה

 -  632/225 בין רוחב ,218/025  -  217/975 בין אורך  החדשה:
כחול; בקו בתשריט המסומנים  הגבולות  לפי הכל ;632/300

.65 במלואה: חלקה ,30150 גושים וחלקות: גוש:

הרחבות .1 בשטח: האלה הבנויים קביעת א. התכנית: מטרת
ומרפסות. עיקרי שטח הכוללות דגניה רחוב כלפי  מדורגות
בהתאם לפי בבניין ו–ד ג ב,  א,  בקומות עבירה הכשרת .2

מרפסות  סגירת 1992 הכוללות משנת והבניה התכנון לתקנון
בניין קווי קביעת .3 עיקריים. לשטחים והפיכתן מאושרות
וקביעת  387.3 מ"ר, תוספת .4 כאמור. הבניה לתוספת חדשים
מ"ר   1,076.3 מתוכם  ל–1,452.6  בחלקה המרביים הבניה שטחי
התכנית. למימוש  ביצוע שלבי קביעת  .5 עיקריים.  שטחים
מאזור ייעוד שינוי .7 בשטח. בניה היתר למתן תנאים קביעת .6

מיוחד. מגורים 1 1 לאזור מגורים

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
לתכנון המקומית הוועדה 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

וביטול תכנית אישור הודעת ביטול בדבר הודעה
הפקדתה על  הודעה

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
9114 מס'

חניה  קומות מעל 6 קומות בן בניין התכנית: שם
סנהדריה ,131 לוין הרים מעגלי רח' ומחסנים,

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
אישור על  הודעה ביטול בדבר  התשכ"ה-1965, והבניה, 
בתאריך בעיתונים שפורסמה ,9114 מס' מיתאר מקומית  תכנית
,2168 עמ' התשס"ה, ,5384 הפרסומים ובילקוט  ,25/02/2005
ביטול בדבר הודעה  בזה נמסרת  וכן .29/03/2005 בתאריך
בתאריך בעיתונים שפורסמה תכנית הפקדת על  הודעה
בתאריך ,18 עמ' ובילקוטהפרסומים5330,התשס"ה, ,03/09/2004 
מחדש הנ"ל  התכנית הפקדת על הודעה וכן  ,23/09/2004
התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89 לסעיף בהתאם
לבניה לתכנון  המחוזית  הוועדה במשרדי התכנית  מופקדת 
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ירושלים מחוז
לתכניות שינוי ,9114 מס' מקומית מיתאר תכנית ירושלים,

במ/4520. ,2899

רחוב מעגלי ירושלים. ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
קואורדינטות בין שטח  סנהדריה;  שכונת ,131 לוין הרי"ם 

 - 634/175 רוחב קואורדינטות לבין ,220/675 - 220/600  אורך
כחול; בקו בתשריט המסומנים  הגבולות  לפי הכל ;634/230

.166 במלואה: חלקה ,30244 גושים וחלקות: גוש:

3 לאזור  מגורים מאזור שטח ייעוד שינוי א. התכנית: מטרת
רגל להולכי ציבורי ממעבר ייעוד שטח שינוי ב. מיוחד. מגורים
6 קומות,  בן בניין להקמת בינוי קביעת ג. מיוחד. מגורים לאזור
קביעת ד. ומחסנים. לחניה תת–קרקעיות קומות ארבע מעל
המרביים הבניה שטחי קביעת ה.  לבניין.  מרביים בניין קווי
עיקריים. שטחים מ"ר מתוכם 2,392 ל–5,141 מ"ר החלקה  בשטח
יחידות  ל–24  בחלקה  המרבי  הדיור יחידות  מספר קביעת  ו. 
לחניה. שטחים קביעת ופיתוח. ח. הוראות בינוי קביעת ז. דיור.

בניה. היתר למתן תנאים קביעת ט.

ובשעות בימים בימים בתכנית, לעיין רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
למשרדי יומצא התנגדות ירושלים. העתק מחוז לבניה לתכנון
,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה לתכנון המקומית הוועדה

.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

שמש בית מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' בש/835/י

מבני לצורך רכב דרך גישה לכלי יצירת התכנית: שם
שמש, נחל ערוגות ציבור, רמת בית

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
המחוזית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה, 
המקומית הוועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה לתכנון
מקומית מיתאר תכנית  מופקדת שמש בית ולבניה   לתכנון
לתכנית כפיפות מי/במ/835, לתכנית שינוי בש/835/י, מס' 

בש/835/א.

שכונת שמש.  בית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
אורך החדשה: ישראל רשת לפי קואורדינטות ערוגות; נחל
לפי הכל ;625/000-624/750 בין רוחב ,199/100-198/900 בין
וחלקות: גושים כחול; בקו בתשריט המסומנים  הגבולות

.42 ,6 חלקות: חלקי ,32-30 ,17 במלואן: חלקות ,34278 גוש:

מקבץ לשרת רכב לכלי גישה דרך יצירת א. התכנית: מטרת
ציבור, ממבנה קרקע ייעוד שינוי ב. חינוך. ציבור/קריית מבני
מבנה ציבורית, וחניה ציבור מבנה לדרך, ושצ"פ ציבורית חניה

וחלוקה מחדש. איחוד ג. ציבורית. ציבור וחניה

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

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

.02-9900778 טל' ,99100 שמש בית

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

יהודה מטה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' מי/211/א

לטרון משטרת לשריון, ייעוד לאתר יד שינוי התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה
מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת  יהודה מטה  ולבניה

מי/615. לתכניות מי/200, מי/211/א, שינוי
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לטרון משטרת  אתר ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
בין שטח ,198/460-197/900 אורך קואורדינטות בין שטח
הגבולות לפי הכל ;638/715-638/130 רוחב קואורדינטות
,4320 גוש: וחלקות: גושים כחול;  בקו  בתשריט המסומנים
חלקי ,94 ,92 ,90 ,88 ,86 ,35 ,34 ,28 - 25 ,23 - 20 במלואן: חלקות

.98 ,64 ,58 - 53 ,39 - 36 ,19 ,18 ,16 חלקות:

בניה ומגבלות הוראות זכויות, קביעת .1 התכנית: מטרת
ואנדרטאות לשימור אתרים שטח שבתחום לשריון, יד לאתר
לשימור אתרים  משטח  ייעוד  שינוי  .2 מי/200. שבתכנית
אתרים משטח ייעוד שינוי .3 מסחרי. לשטח ואנדרטאות
שינוי .4 .22 תמ"א לפי קיים יער לתחום ואנדרטאות לשימור
שינוי .5 חדשה. לדרך ואנדרטאות לשימור אתרים משטח ייעוד
שטח מתחם ייעוד שינוי .6 א. חקלאי דרך לשטח מתחם ייעוד
לפי קיים יער גבולות קביעת .7 חדשה. לדרך לשטח חקלאי
התכנית. בתחום  בניה ומגבלות הנחיות קביעת  .8 .22  תמ"א
ל–6,500 מ"ר.  התכנית בשטח המרביים הבניה שטחי קביעת .9
קביעת תנאים להוצאת .11 ופיתוח. הוראות בינוי קביעת .10
הבניה .13 בעלים. בהסכמת  וחלוקה  איחוד  .12 בניה. היתר
ובאופיו בקרבתו יתחשבו לשריון יד אתר בשטח והשימושים

השתקנים. מנזר של המיוחד

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

.02-9900888 טל' יהודה, מטה 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

מחוז תל אביב
תל–אביב-יפו מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' תא/1903/ג

102 מגרש ברנר, מתחם מגורים התכנית: שם
והבניה,  התכנון 89 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965,
אביב תל ולבניה לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  אביב תל
לתכנית שינוי תא/1903/ג, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת

תא/במ/1903/16/א.

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

רחוב תל–אביב-יפו. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
- בצפון התכנית: גבולות שלום; קרית שכונת .1 ציון  אסירי 

 3868 רחוב - במזרח  ומגרש 103,  3868 רחוב - בדרום  ,3866 רח'
,6970 גוש: וחלקות: גושים ציון; אסירי רחוב - במערב ,101 ומגרש

.102 במלואה: חלקה

חלק שינוי  בניה, וזכויות תוספת  קביעת התכנית: מטרת 
תא/במ/1903/16/א. תכנית מפורטת מהוראות

זכויות תוספת קביעת א. התכנית: הוראות עיקרי
ידי  על ג,  מגורים לאזור המיועד   102 למגרש חדשות בניה
מ"ר  ל–10,750  עיקריים שטחים  מ"ר מ–10,560 בניה זכויות
בנויות,  (מ–115 יח"ד יח"ד 2 הוספת ידי עיקריים  על  שטחים
מפורטת  תכנית  מהוראות חלק שינוי ב. יח"ד).   117 הכל  סך
כחוק  ופורסמה תוקף למתן אושרה אשר תא/1903/במ/16 
בניין קו סימון ג. .3.6.1993 מיום ,4117 מס' הפרסומים בילקוט

תא/1/1903/א. ופיתוח ולפי תכנית בינוי בניין פי על

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

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
תל–אביב-יפו ,125 בגין דרך אביב, תל מחוז  ולבניה לתכנון
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .03-7632588 טל' ,67012
,68 גוריון בן שד אביב, תל ולבניה לתכנון המקומית הוועדה

.03-5217162 טל' תל–אביב-יפו,

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

תל–אביב-יפו מקומי תכנון מרחב

מס' תדמת/2011 דרך תכנית הפקדת  הודעה בדבר
תחנה קרליבך, לתחנת כניסה הקמת התכנית: שם

הקלה הרכבת של תת–קרקעית
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי אביב תל מחוז ולבניה
שינוי תדמת/2011, מס' דרך תכנית מופקדת אביב תל ולבניה

תממ/1/5. לתכנית כפיפות תא/מק/3639, תא/3319, לתכניות

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

דרך תל–אביב-יפו. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
מזרחית צפון כניסה יצחק שדה,  רחוב  עם  לצומת סמוך בגין
,7077 וחלקות: גוש: גושים הקלה; הרכבת של לתחנת קרליבך

.7 חלקה: חלקי

לתחנת כניסה להקמת  אפשרות מתן התכנית:  מטרת
המסומן בשטח הקלה, הרכבת של תת–קרקעית תחנה - קרליבך
כפי לייעודו שיחזור זמנית, להפקעה שטח וקביעת בתשריט
המבנים הריסת ביצוע לאחר זו, תכנית אישור טרם שהיה,

בתשריט. המסומנים

ושטח דרך  הרחבת קביעת א. התכנית: הוראות עיקרי 
הרכבת לתחנה בצמוד בתשריט, כמסומן תת–קרקעית, לתחנה
להרחבת שטח וקביעת בתממ/1/5, שנקבעה קרליבך,  הקלה
מבנים, להריסת עד זמנית, להפקעה בתשריט, כמסומן דרך,
חורגים ובחלקם לתחנה המסומן בתחום נמצאים בחלקם אשר
הנאה לזיקת  משטח ייעוד שינוי ב. בתשריט. כמסומן ממנו, 
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תא/ בתכניות שנקבע ולמיתקניה, קלה לרכבת הציבור למעבר
תת–קרקעית,  ותחנה דרך להרחבת ו–תא/מק/3639 לשטח 3319
כ–335 מ"ר, ושטח  של בשטח ולמתקניה לתחנה כניסה לצורכי
שיחזור  180 מ"ר של בשטח לשם הפקעה זמנית דרך להרחבת
הריסת המבנים לאחר זו, תכנית אישור טרם שהיה לייעודו כפי
המבנים הריסת לאפשר נועדה התכנית בתשריט. המסומנים
להקמת הדרושים  השטחים  ולהפקעת בתשריט,  כמסומן 
פוגעת אינה  זו תכנית העבודות.  ולביצוע  לתחנה הכניסה 

תא/3319. תכנית הבניה המוקנות לפי בזכויות

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

.03-5217162 טל' תל–אביב-יפו,

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

תל–אביב-יפו מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
מס' תא/2396/ב

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

לתכנית תא/2396. מס' תא/2396/ב, שינוי

גבולות תל–אביב-יפו; ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
- סמואל הרברט במזרח, - הירקון הרחובות בין התכנית:
וחלקות: גושים בדרום; - הסופר עזרא בצפון, - זרובבל במערב,
.106 ,101 ,100 חלקות: חלקי ,77 במלואה: חלקה ,6916  גוש:

.93 ,87 חלקות: חלקי ,7229 גוש:

רחוב והחייאת פיתוח חידוש, לעודד התכנית: מטרת
לאורך הקולונדה  רצף  השלמת א. ידי: על והטיילת,  הירקון 
ציבורי. לשימוש  חניון ויצירת הירקון, רחוב הרחבת  הטיילת, 
מ"ר  ל–14,092  מ"ר מ–11,360 העיקריים  השטחים הגדלת ב. 
השירות שטחי הגדלת  מלונאי. ומסחר מגורים דירות  למלון,
השטח בתוך השטחים. כמפורט בטבלת בהתאמה, הקרקע מעל
תוספת  ג. מ"ר.  350 של כולל בשטח ציבורי מוסד נכלל הנ"ל
בגובה מבנה תחתון הקרקע, תוך קביעת הקומות מעל במספר
מפלס  הירקון. מרחוב לבניין הקובעת הכניסה ממפלס מ'  12
המבנה  רחוב הירקון. ממפלס 1 מ' על יעלה לא הקובעת הכניסה
עליון  מבנה  ומעליו הקרקע, קומת מעל קומות   2 בן  התחתון
לגובה  עד  קומות   28 הכל  סך טכנית. גג וקומת קומות  24  בן
שינוי  קביעת הוראות בניה. ה. קביעת הנחיות בינוי. ד. 97 מ'.
ברשומות אושרה אשר ,2396 מס' מפורטת לתכנית לנ"ל בהתאם

.4180 פרסומים ילקוט מס' ,30.12.1993 בתאריך

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3988 עמ' התשס"ה, ,5432 הפרסומים  ובילקוט  29/07/2005

.31/08/2005 בתאריך

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

תל–אביב-יפו מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
מס' תא/2913/מח

למגורים מסחרי ממגרש ייעוד שינוי התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

תא/406. תא/2310, לתכניות שינוי מס' תא/2913/מח,

רחוב תל–אביב-יפו. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
- שביל התכנית: מצפון א; גבולות רמת אביב ,14 ליאון בלום
הרחובות - ממזרח ,11 חלקה מדרום - ,27 הולכי רגל, חלקה
וחלקות:  גושים 21 שצ"פ; חלקה - ממערב הירש, והברון בלום

.10 במלואה: חלקה ,6768 גוש:

שינוי א. ידי: על של קרקע, יעיל יותר ניצול התכנית: מטרת
בבניין מיוחד מגורים לאזור מסחרית מיחידה הקרקע  ייעוד

הדירות  מספר חלקית. גג וקומת קרקע קומת כולל 4 קומות בן
פתוח  פרטי שטח של רצועה קביעת ב. דיור. יחידות  16 עד
ג. קביעת רגל. להולכי מעבר זכות עם השפ"פ) (להלן: רצועת
מפורטת תכנית של בהתאם לכך שינוי בניה. ד. והוראות זכויות
מתן על אשר הודעה א, אביב דיור ברמת הרחבות ,2310 מס'
.29.3.1985 מיום ,3181 הפרסומים מס' בילקוט פורסמה תוקף לה

לה  תוקף מתן על הודעה 406 אשר מס' עיר בניין לתכנית וכן
.27.9.1962 מיום ,693 מס' בילקוט הפרסומים פורסמה

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,449 עמ' התשס"ז, ,5593 הפרסומים  ובילקוט  22/10/2006

.08/11/2006 בתאריך

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

תל–אביב-יפו מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
מס' תא/3571

5 סלוניקי קהילת רח' למגורים, בניין התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

תא/במ/1845/4/א. לתכנית שינוי מס' תא/3571,

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

רחוב תל–אביב-יפו. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
במלואן: חלקות ,6625 גוש: וחלקות: גושים ;5 סלוניקי קהילת

.289 ,288

איחוד א. ידי: על קרקע, של  יעיל  ניצול התכנית: מטרת
קביעת ב. הבעלים.  בהסכמת אחד,  בניה למגרש חלקות
זכויות קביעת ג. פתוח. פרטי ולשטח למגורים השטח ייעוד
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קביעת  ד. עיקריים. לשטחים התכנית 235% משטח עד בניה,
מקומית מיתאר תכנית של לכך בהתאם שינוי ה. בניה.  הוראות
לה פורסמה תוקף מתן בדבר אשר הודעה תא/במ/1845/4/א,

.26.5.94 מיום ,4128 מס' הפרסומים בילקוט

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3514 עמ' התשס"ז, ,5691 הפרסומים  ובילקוט  08/06/2007

.12/07/2007 בתאריך

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

תל–אביב-יפו מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' תא/3738

מוסינזון רח' התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי אביב תל מחוז ולבניה
תא/3738, מס' מיתאר מקומית תכנית אביב מופקדת תל ולבניה
תא/ תא/2550/א,  לתכניות כפיפות תא/2294, לתכנית שינוי

תא/ג. תא/ע/1, ,2550

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

תל–אביב-יפו. ומקומם: בתכנית  הכלולים  השטחים

.31 ,29 ,27 ,25 ,23 ,21 ,19 ,17 ,15 ,13 ,11 ,9 ,7 ,5 ,3 רומנו רחוב
,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 יגאל מוסינזון רחוב
.31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 
במלואן: חלקות ,6792 גוש: וחלקות: גושים ברוך; תל שכונה:

.150 ,149 ,147 ,144 - 112

ליחידות עיקרי בשטח זכויות הבניה הגדלת התכנית: מטרת
התכנית. בשטח הנכללות הדיור

שטח  מ"ר   30 עד של תוספת התכנית:  הוראות  עיקרי
והגובה התכסית ללא שינוי בקווי הבניין, דיור, ליחידת עיקרי

המאושרים.

ובשעות בימים בימים בתכנית, לעיין רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
תל–אביב-יפו ,125 בגין דרך אביב, תל מחוז  ולבניה לתכנון
בימים המחוזית  בוועדה קהל קבלת  .03-7632588 טל' ,67012 
יומצא ההתנגדות  העתק  .14:00-11:00 בשעות: ה',  ג',  א',
שד אביב, תל ולבניה לתכנון המקומית הוועדה  למשרדי

.03-5217162 טל' תל–אביב-יפו, ,68 גוריון בן

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

ברק בני מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' בב/581/א

רחמים התכנית: ישיבת כיסא שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי אביב תל מחוז ולבניה
בב/581/א, מס' מיתאר מקומית תכנית ברק מופקדת בני ולבניה

בב/105/א, בב/105/ב, בב/107/א, בב/422. לתכניות שינוי

גבולות ברק; בני ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
חלקה בדרום, סיני הר במזרח, עוזיאל הרחובות בין התכנית:
גוש: 6187, גושים וחלקות: 121 בצפון, וחלקות 114-112 במערב;

.120-118 במלואן: חלקות

ואזור ב' מגורים מאזור ייעוד שינוי .1 התכנית: מטרת
מיוחד לאזור ופנימיה)  כיתות מדרש, בית (בעבור  מיוחד

ו–119  118 חלקות איחוד .2 בפנימיה. מגורים הכולל למוסד
מס'  זמניים 120 למגרשים חלקה חלוקת .3 .2 מס' זמני למגרש
במגרש א. כדלהלן: בניה והוראות  זכויות קביעת .4. ו–4 3

חלקית  גג וקומת קומות,  5 בן (118 (בחלקה בניין  א.1. :2 מס'
המיועד - מרתף וקומת חלקית  מפולשת  קרקע קומת מעל
לימוד. וכיתות  כנסת בית  מדרש, בית  פנימיה,  לישיבה, 

קרקע  קומת מעל גג וקומת 5 קומות, בן (119 בניין (בחלקה א.2.
פנימיה, לישיבה, המיועד  - מרתף  וקומת חלקית מפולשת
עיקרי שטח הכל סך א.3. וכיתות לימוד. מדרש כנסת, בית  בית
(15%) מ"ר 155 מתוכם - (220%) מ"ר 2,345 - (ל–2 הבניינים)

860 מ"ר,  - הקרקע מעל הכל שטחי שירות סך לקרקע; מתחת
במגרש  ב. מ"ר.  703 - לקרקע  מתחת שירות שטחי הכל  סך 
קומות   5 בן (פנימיה) למגורים המיועד בניין ב.1. :3 מס'
מרתף לשימושי וקומת חלקית, מפולשת קומה גג מעל וקומת
40X2 מ"ר  + (185%) מ"ר 525 עיקרי שטח הכל סך ב.2. אחסנה.
- מעל הקרקע שירות שטחי הכל סך לגג, יציאה חדרי   שטח

במגרש  ג. - 228 מ"ר. מתחת לקרקע שירות שטחי סך הכל  210 מ"ר,
גג  חדרי וקומת 5 קומות בן למגורים המיועד בניין ג.1. :4 מס'
אחסנה, לשימושי מרתף  וקומת חלקית מפולשת  קומה  מעל
(185%) מ"ר 525 עיקרי שטח הכל סך ג.2. יח"ד. 10 הכל  סך

שירות מעל  שטחי סך הכל יציאה לגג, חדרי 40X2 מ"ר שטח +
 - לקרקע מתחת  שירות שטחי הכל סך  מ"ר,  210 -  הקרקע
מגרשים  ו–4 ובין 3 קביעת קיר משותף בין מגרשים 228 מ"ר. 5.

היתר. למתן תנאים קביעת .6 ו–3. 2

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

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
תל–אביב-יפו ,125 בגין דרך אביב, תל מחוז  ולבניה לתכנון
בימים המחוזית  בוועדה קהל קבלת  .03-7632588 טל' ,67012 
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .14:00-11:00 בשעות: ה, ג, א,
,11 המלך דוד רח' ברק, בני ולבניה לתכנון המקומית  הוועדה

.03-5776579 טל' ברק, בני

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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גן רמת מקומי תכנון מרחב

ברמה מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
רג/1396 מס' מפורטת

ציבור למבנה קיימת ייעוד מדרך שינוי התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
ולתכנית לתרשצ/8/78/3, שינוי רג/1396, מס' מפורטת ברמה
רג/מק/340/ לתכנית כפיפות רג/340, רג/160/א,  רג/768/א, 

ג/17.

נוה רחוב גן. רמת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
מערב מצפון גן, רמת ממזרח התכנית: גבולות ;53 יהושע
וחלקות: גושים והארז; יהושע נווה הרחובות  הצטלבות

.521 חלקי חלקה: ,6180 גוש:

 521 מחלקה חלק של ייעוד  שינוי .1 התכנית: מטרת
בניה זכויות קביעת .2 ציבור. לבנייני  לשטח לדרך המיועדת 

עיקרי  שטח 80 מ"ר הכולל אחת קומה למבנה בן בניה והוראות
קהילתית. שיטור תחנת לשימוש

לבנייני קיימת מדרך ייעוד שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי
במתחם. בניה זכויות הגדלת לאפשר כדי ציבור  ומוסדות
למבנה המותרות הבניה זכויות ג. .0 בניין קו קביעת  ב.

עיקרי. שטח מ"ר 80 עד קומה אחת בן

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1261 עמ' התשס"ז, ,5619 הפרסומים  ובילקוט  29/12/2006

.24/01/2007 בתאריך

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

לקהל. פתוחים

השרון רמת מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
מס' רש/1/446

בנוה גן בניה שטחי תוספת שם התכנית:
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
רש/מק/941, רש/990, רש/446, לתכניות שינוי מס' רש/1/446,

רש/מק/998. רש/מק/943, רש/947,

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

השרון. שכונת רמת ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
,5  -  1 במלואן: חלקות ,6414 גוש: וחלקות: גושים גן;  נווה
,43 ,42 ,40  -  38 ,35 ,34 ,31  -  29 ,27  -  23 ,21  -  16 ,14  -  7 
104 בהתאם  ,103 ,101 ,100 ,10-1 מגרשים: ;64 - 55 ,50 - 48
ו ב,  3א,  ,314-301 ,108-101 מגרשים רש/מק/941; לתכנית 
ג ,505-501 2א, ,217-201 מגרשים רש/446; לתכנית בהתאם
לתכנית בהתאם ה ,600 מגרשים רש/מק/943; לתכנית בהתאם
לתכנית בהתאם השרון רמת  תכנון מרחב כל רש/מק/947.

רש/990.

למגרשי  מפורטות בניה הוראות קביעת התכנית: מטרת
גן. נווה בתחום המגורים

המותר השטח הכולל א. הגדלת הוראות התכנית: עיקרי
עיקרי שטח ובעבור הקרקע, מעל השירות שטחי בעבור לבניה
בתחום התכנית. ללא שינוי במספר היח"ד  למרפסות מקורות,
מקורות מרפסות גן ובדבר דירות בניה בדבר הוראות קביעת ב.
בדבר תנאים  ג. קביעת הוראות יותר. 2 קומות או של בגובה

בניה. היתר למתן

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3149 עמ' התשס"ז, ,5680 הפרסומים  ובילקוט  18/05/2007

.14/06/2007 בתאריך

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

לקהל.

השרון רמת מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' רש/1014

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

רש/210/א. רש/781, לתכניות שינוי מס' רש/1014,

רחוב השרון. רמת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.460 במלואה: חלקה ,6417 גוש: וחלקות: גושים ;67 סוקולוב

שטחי חשבון על עיקרי לשטח תוספת התכנית: מטרת
מ"ר. 150 של בסך במעטפת הבניה שינוי קיימים, ללא שירות

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2742 עמ' התשס"ז, ,5663 הפרסומים  ובילקוט  04/05/2007

.13/05/2007 בתאריך

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

לקהל.

אורון גילה  
המחוזית הוועדה ראש יושבת
אביב מחוז תל לתכנון ולבניה

מחוז חיפה
והשומרון הכרמל חוף מקומיים-מחוזיים תכנון מרחבי

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
חפאג/ד/1167  מס'

עתלית, הברזל מסילת פרוזדור הרחבת התכנית: שם
בנימינה

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
משח/5, משח/8, משח/19, לתכניות שינוי חפאג/ד/1167,

משח/7. ש/11, ש/23/א, ש/318, חכ/157, משח/2,
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בנימינה- עתלית. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בקו הקיימת  הברזל מסילת לרצועת צמודה עדה, גבעת 
בתחום בדרום בנימינה  ועד בצפון מעתלית אביב  חיפה-תל
והרשויות השומרון הכרמל, חוף האזוריות המועצות שיפוט
ישנים: וחלקות גושים  רשימת ובנימינה. עתלית   המקומיות
חלקות חלקי  ,10182 גוש .8-4 ,2 חלקות חלקי  ,10181  גוש
.3-1 חלקי חלקות ,10188 גוש .3-1 חלקי חלקות ,10187 גוש .4-1 
,2 חלקות חלקי  ,10192 גוש .2 ,1 חלקות חלקי  ,10191  גוש
.1 חלקה חלקי ,10196 גוש .3-1 חלקות חלקי  ,10195 גוש .13-8 
חלקי ,10215 גוש .6 ,3 חלקות חלקי  ,7 חלקה ,10203 גוש
.5 ,3 ,2 חלקות חלקי  ,10220 גוש .46 ,28 ,25 ,24 ,15  חלקות
חלקה ,10932 גוש .8-5 ,3 ,2 חלקות חלקי  ,4 חלקה ,10222 גוש
,43 ,40 ,37 ,33 ,30 ,27 ,24 ,21 ,18 ,15 ,12 ,7 ,6 ,3 חלקי חלקות ,5
.18 ,2 ,1 חלקות חלקי  ,10939 גוש .62 ,60 ,58 ,56 ,54 ,52 ,49 ,46 
חלקה ,10945 גוש .48 ,47 ,42-26 חלקי חלקות ,45 חלקה ,10940 גוש
חלקי חלקות ,10948 גוש .43 ,42 ,40 ,3-1 חלקי חלקות ,10946 גוש .16
,5-2 חלקי חלקות ,10952 גוש .68 ,64 ,61 ,56 ,50 ,49 ,47-45 ,24-14
,19-16 ,14 חלקי חלקות ,27 חלקה ,10953 גוש .35 ,33 ,29 ,27 ,12 ,11
,46 ,43-38 חלקי חלקות ,45 חלקה ,10954 גוש .36 ,34 ,26 ,25 ,23 ,22
,16 ,14 ,12 ,10 ,8 ,6 ,4 ,2 חלקי חלקות ,62 חלקה ,10962 גוש .49 ,48
,54 ,52 ,50 ,48 ,46 ,44 ,42 ,40 ,38 ,36 ,34 ,32 ,30 ,28 ,26 ,24 ,22 ,20 ,18
חלקי ,10985 גוש .77 ,76 ,72 ,56-42 חלקי חלקות ,10980 גוש .56
גושים וחלקות ;41 ,29 חלקי חלקות ,10986 גוש .121 ,104 חלקות
.2 ,1 חלקות: חלקי ,10191 גוש: .6 חלקי חלקה: ,10182 גוש:  חדשות:
גוש:10195,חלקיחלקות:1 - 3.  גוש:10194,חלקיחלקות:19,18,16,13.
חלקות: חלקי ,10203 גוש: .16 ,8 ,7 ,5 ,3 חלקות: חלקי ,10197 גוש:
.38 ,30 ,24 ,23 ,19 ,17 ,16 ,5 חלקות: חלקי ,10208 גוש: .15 ,7 
חלקות: חלקי ,10220 גוש: .277 ,15 חלקות: חלקי ,10215  גוש:
חלקות: חלקי ,10587 גוש: .5 , 4 חלקות: חלקי ,10222 גוש: .5 ,3 ,2
חלקי ,10939 גוש: .19 ,6 ,3 חלקות: חלקי ,10588 גוש: .18 ,10 ,5 ,1
.40 ,36 ,16 חלקות: חלקי ,10945 גוש: .46 ,45 ,42 ,37 ,35 ,34 ,1  חלקות:
חלקי ,10948 גוש: .64 ,55 ,43 ,42 ,40 ,2 ,1 חלקות: חלקי ,10946 גוש:
חלקות: חלקי ,10952 גוש: .79 ,68 ,61 ,56 ,50 ,49 ,47 - 45 חלקות:
.16 ,15 חלקות: חלקי ,10968 גוש: .56 ,54 ,52 ,48 ,45 ,44 ,27 ,4 
חלקות: חלקי ,10973 גוש: .23 ,22 ,17 ,8 ,5 ,4 חלקות: חלקי ,10972 גוש:
,11175 גוש: .1 חלקי חלקה: ,10988 גוש: .31 ,28 - 26 ,21 ,11 - 10 ,3

.102 ,71 ,57 - 54 חלקות: חלקי

להנחת הדרושה הקרקע את  להבטיח  התכנית: מטרת
.23 בהתאם לתמא חיפה-תל אביב נוספת בקו מסילת ברזל

קיימים ייעודי קרקע ייעוד וסיווג הוראות התכנית: עיקרי
ציבורי משטח ניקוז, תעלות נחל, אפיק מדרך חקלאי, משטח

הברזל. למסילת לשטח ומלאכה תעשיה מאזור פתוח,

הפרסומים בילקוט פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.23/07/1995 בתאריך התשנ"ה, ,4321

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' חיפה, ,15 הפלי"ם שד חיפה, מחוז ולבניה  לתכנון
חוף ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-8633448
הוועדה ובמשרדי ,04-8136213 טל' ,30860 כרמל עין הכרמל,
טל' ,30950 יעקב זכרון שומרון, ולבניה לתכנון  המקומית
לתכנון המקומית-מחוזית הוועדה ובמשרדי ,04-6305522
רשאי מעוניין וכל חיפה, ,15 הפלי"ם שד חיפה, מחוז ולבניה
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין

לקהל.

טבעון תכנון מקומי קרית מרחב

טב/250 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
חרושת התכנית: שכונת נוף כרמל, קרית שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי חיפה מחוז ולבניה
שינוי טב/250, מס' מפורטת תכנית מופקדת טבעון קרית

צפון. מחוז - ג/4656 ג/8904, לתכניות

חרשת. ממערב קרית ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.12 חלקה: חלקי  ,11389 גוש: וחלקות: גושים תקוה;  לכפר

.2 חלקי חלקה: ,11395 גוש:

155 יח"ד.  בת חדשה שכונת מגורים א. הקמת התכנית: מטרת
סוסים חוות הקמת ג. ומבונים. פתוחים ציבור שטחי הקמת ב.

מיוחדת.

חקלאי שטח ייעוד שינוי א. התכנית: הוראות  עיקרי
ציבורי שטח לדרכים, שטח ב', שטח מגורים מגורים א', לשטח
הרחבת ב. מיוחד.  חקלאי  שטח ציבור, בנייני  שטח  פתוח,
קרקע. ייעוד המותרות לכל התכליות ג. קביעת קיימות.  דרכים
עיצוב גובה, בניה, מרווחי צפיפות, - בניה הוראות קביעת ד.

וחלוקה. איחוד ו. סביבתיות. הנחיות קביעת ה. אדריכלי.

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

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

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

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

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

טבעון תכנון מקומי קרית מרחב

טב/232 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
עליה, בשכונת למגורים לחניה גישה דרך התכנית: שם

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

טב/111. לתכנית שינוי טב/232,

גושים טבעון;  קרית ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.224 ,223 ,80 חלקות: חלקי ,10592 גוש: וחלקות:

שתשרת לחניה גישה  דרך הסדרת  א. התכנית:  מטרת
מס' הסמוכים במגרשים טבעון קרית - עלייה שכונת  את
חריגת ביטול תוך ציבור לבנייני שטח הקצאת ב. ג. ו–21. 15
הוראות מתן ג. למגורים. מגרש לתחום דו–תכליתי מקלט מבנה

ב'. מגורים שייעודו 260 מס' מוצע במגרש לבניה
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בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,5643 עמ' התשס"ז, ,5643 הפרסומים  ובילקוט  02/03/2007

.22/03/2007 בתאריך

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

לקהל.

הכרמל עיר מקומי תכנון מרחב

עד/287 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
2 עוספיא בריכת התכנית: שם

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

עד/108. לתכנית שינוי עד/287,

עוספיא; הכרמל. עיר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
חלקות: 21. 17156 חלקי גושים וחלקות: גוש:

מים לבריכת  מתאים קרקע ייעוד יצירת התכנית: מטרת 
חברת מקורות. של

משטח קרקע  ייעוד שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי 
ומגבלות זכויות ב. קביעת למיתקנים הנדסיים. לשטח למגורים

מגרשים. של איחוד וחלוקה ג. בתחום התכנית. למבנים בניה

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3806 עמ' התשס"ז, ,5700 הפרסומים  ובילקוט  29/07/2007

.08/08/2007 בתאריך

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

שומרון מקומי תכנון מרחב

ש/1288 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
סגירת לצורך בניה שטחי הגדלת התכנית: שם

א' בקומה מרפסות
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי חיפה מחוז ולבניה
לתכניות שינוי ש/1288, שומרון מופקדת תכנית מפורטת מס'

ש/454. ש/18, ש/17,

פרדס–חנה-כרכור. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
הבנים, מדרום דרך לכביש מצפון מרכז כרכור .80 שאננים רחוב

.20 חלקי חלקה: ,10074 וחלקות: גוש: גושים לרחוב דגניה;

ל–64%. מ–48% הבניה אחוזי הגדלת התכנית: מטרת

המותרים הבניה אחוזי הגדלת  התכנית:  הוראות עיקרי
א'. בקומה מרפסות סגירת לצורך ל–64% מ–48%

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

רשאי  לחוק,  100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
טל' חיפה, ,15 הפלי"ם שד חיפה, מחוז ולבניה  לתכנון
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-8633448
טל' ,30950 יעקב זכרון שומרון, ולבניה לתכנון  המקומית

.04-6305522

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

שחר יגאל  
המחוזית הוועדה ראש יושב
חיפה מחוז ולבניה לתכנון

המרכז מחוז
מרחב תכנון מקומי טירה

תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה
טר/2215 מס' מקומית  מיתאר
8 מגרש טירה, התכנית: שם

תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה טר/2215, מס' 
בילקוט פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89
,23/06/1994 בתאריך ,3896 עמ' התשנ"ד, ,4225 הפרסומים

ממ/1/920. לתכנית שינוי

גושים ;8 מגרש טירה; ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.5 במלואה: חלקה ,7733 גוש: וחלקות:

חניה קביעת .2 מסחרית. חזית קביעת .1 התכנית: מטרת
אחד. מגרש על נפרדים בניינים שני קביעת .3  ציבורית.

בניה. הוראות קביעת .5 להריסה. המסומן הריסת .4

המחוזית במשרדי הוועדה בתכנית, רשאי לעיין מעוניין כל
טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה לתכנון
טירה, ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444
שהמשרדים ובשעות בימים ,09-7938914 טל' ,44915 טירה

לקהל. פתוחים האמורים

מרחב תכנון מקומי יבנה

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

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

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מפורטת תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, והבניה, 
יב/3/62/6/א, זמ/600, לתכניות שינוי יב/3/62/6/א/3,  מס' 

.3/62/17 תרש"צ

רחוב יבנה. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.114 במלואה: חלקה ,4941 גוש: וחלקות: גושים ;8 האקליפטוס

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

מותרים. בניין בקווי שינוי ו. גדרות. הגבהת ה. לבית.
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בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1771 עמ' התשס"ז, ,5633 הפרסומים  ובילקוט  26/01/2007

.26/02/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-9788444 טל'
מעוניין וכל ,08-9433380 טל' ,70600 יבנה ,3 דואני שד יבנה,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

סבא כפר מקומי תכנון מרחב

תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה
כס/3/9/21/א מס' מקומית מיתאר

תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה א, /3 /9 /21 כס/ מס'
בילקוט פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89
,05/08/1993 בתאריך ,3801 עמ' התשנ"ג, ,4131 הפרסומים

כס/2/9/21. לתכנית שינוי

גושים סבא;  כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.8 במלואה: חלקה ,6427 גוש: וחלקות:

 40 מס' מכביש  צדדי בניין בקו שינוי התכנית:  מטרת 
הדרך). מציר מ' 58) הדרך משפת מ' ל–33 מ' מ–35 השרון) (דרך

המחוזית במשרדי הוועדה בתכנית, רשאי לעיין מעוניין כל
טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה לתכנון
כפר ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444
בימים ,09-7649175 טל' ,44100 סבא כפר ,135 ויצמן רח' סבא,

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

לוד מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
מס' לד/4/1300

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי המרכז מחוז ולבניה
שינוי לד/4/1300, מס'  מקומית מיתאר תכנית מופקדת לוד 
לד/במ/1/730/ג, לתכנית פירוט לד/1000, לד/734, לתכניות

תממ/21/3. תמא/9/23, לד/721, לד/1004, לתכניות כפיפות

שטחים במערב לוד, ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
,189.350 פרדס שניר; קוארדינטות האזור הידוע בכינוי העיר,
חלקי ,29 במלואה: חלקה ,3967 גוש: וחלקות: גושים ;651.000
במלואן: חלקות ,3970 גוש: .43  -  40 ,30 ,28 ,27 ,20  חלקות:
במלואן: חלקות ,3972 גוש: .100 ,27 חלקות: חלקי ,57  -  48 

.2 ,1 חלקות: חלקי ,10 - 3

שכונת להקמת תכנונית  מסגרת יצירת התכנית:  מטרת
יח"ד. כ–314 בת מגורים

חקלאית לאזורי קרקע של שינוי ייעוד .1 התכנית: עיקרי
דרכים. התוויית .2 וספורט. נופש ציבור, שטחי  מגורים,
השכונה. תושבי  לשירות ציבור לצורכי הפרשות קביעת  .3 
היתרי למתן תנאים קביעת .5 ופיתוח. הוראות בינוי קביעת .4

בתמ"א/23. בניין שנקבע הקלה מקו קביעת .6 בניה.

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

נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-9788444 טל'
,71104 לוד ,1 קומנדו כיכר  לוד, ולבניה לתכנון  המקומית 

.08-9279967 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

לוד מקומי תכנון מרחב

לד/4/213 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
למסחרי א' שינוי ייעוד הקרקע מאזור מגורים התכנית: שם

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

לד/213. לתכנית שינוי לד/4/213,

;73 הגיא רחוב לוד. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.74 במלואה: חלקה ,4542 גושים וחלקות: גוש:

מגורים מאזור הקרקע ייעוד שינוי א. התכנית: מטרת
מ'.  ל–0.00  מ' מ–4.00 קדמי  בניין קו  הקטנת ב.  למסחרי.  א' 

(לגוש 3973). ל–0.00 מ' מ' צדדי מ–3.00 בניין קו ג. הקטנת

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1103 עמ' התשס"ה, ,5359 הפרסומים  ובילקוט  26/11/2004

.17/01/2005 בתאריך

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

לקהל.

מודיעין-מכבים-רעות מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
מר/79/177  מס'

עיקרי שטח הגדלת התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי המרכז מחוז ולבניה
מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת מודיעין-מכבים-רעות
מר/מק/14/177, גז/מד/במ/4/177, לתכניות שינוי מר/79/177,

.74 מר/מק/177/ מר/15/177, מר/מק/35/177,

מודיעין- ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
וחלקות: גושים ;1307 מגרש ;17 רותם רחוב  מכבים-רעות.

.134 במלואה: חלקה ,5294 גוש:

מ"ר. ל–198 מ"ר ב–18 עיקרי התכנית: הגדלת שטח מטרת

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

.08-9726045 טל' מודיעין-מכבים-רעות,

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/39/547/א

מזרחית דרום לדירה זכויות תוספת התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי המרכז מחוז ולבניה
שינוי נת/39/547/א, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת נתניה
נת/ נת/547, לתכניות כפיפות נת/7/400, נת/547,  לתכניות

.7/400

;19 רד"ק רחוב נתניה. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
וחלקות: גושים ;Y691/425 קואורדינטה ,X187/075 קואורדינטה

.65 חלקי חלקה: ,8238 גוש:

מזרחית. התכנית: תוספת זכויות לדירה דרום מטרת

51 מ"ר  של עיקרי שטח תוספת א. התכנית: הוראות עיקרי
קומות על עמודים מ–2 קומה תוספת ב. מזרחית. דרום  לדירה

קווי בניין. ג.קביעת עמודים. קומות על ל–3

ובשעות בימים בימים בתכנית, לעיין רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-788444 טל'
,42439 נתניה ,8 חי תל רח' נתניה, ולבניה לתכנון  המקומית

.09-8603159 טל'

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

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

נתניה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' נת/43/547

תכלית תוספת הרחמים, נר מדרש בית התכנית: שם
לאזור שייעודו שטח לבנייני ציבור

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

כפיפות נת/7/400, נת/13/547, לתכניות שינוי מס' נת/43/547,
נת/7/400. נת/13/547, לתכניות

רחוב האר"י. נתניה. ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
קוארדינטה ,187.200 מערב מזרח קואורדינטה ציון; שכונת בן
במלואה: חלקה ,8242 גוש: וחלקות: גושים ;691.025 צפון דרום

נת/13/547. לתכנית בהתאם 21 מגרש: ;253

לבנייני שייעודו שטח לאזור תכלית התכנית: תוספת מטרת
ציבור.

מדרש, בית של תכלית תוספת התכנית: הוראות עיקרי
ציבור. לצורכי לשטח המיועד ומוסדות דת לימודים אולם

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3518 עמ' התשס"ז, ,5691 הפרסומים  ובילקוט  15/06/2007

.12/07/2007 בתאריך

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

לקהל.

פתח תקוה מקומי מרחב תכנון

לתכנית תנאים וקביעת תכנית הכנת בדבר הודעה
פת/78/1268 מס' מקומית מיתאר

ספיר-שיפר אבן בינוי פינוי התכנית: שם
לחוק  ו–78  77 לסעיפים בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה כי התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון
בניה היתר שלפיהם יינתנו תנאים המרכז קבעה מחוז ולבניה
חלוקת של תשריט אישור ו/או בקרקע לשימוש היתרים ו/או

פת/78/1268. מס' תכנית בתחום קרקע

רחוב תקוה. פתח ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
המכבים, רחוב ,15 ,13 ,11 ,9 ,7 ,5 ,3 ,1 בתים מס' יוסף ספיר,
רחוב ,12 ,10 ,8 ,6 ,4 ,2 מס' בתים שיפר, רחוב ,8 מס' בית
גושים ;4 ,3 מס' בתים בוך, ישי רחוב ,17 ,15 מס' בתים גולומב,
,460  -  446 ,293  -  288 במלואן: חלקות ,6355 גוש:  וחלקות:

.688 ,464 חלקות: חלקי ,466 ,465

מחדש ובניה פינוי בנייני מגורים קיימים ההודעה: מטרת
באמצעות: והתשתיות הסביבה החיים, איכות שיפור  תוך
ציבור מבני דרך לאזור מגורים ג', אזור מגורים ב' ייעוד שינוי א.
לאזור משופר ב' מגורים אזור ייעוד שינוי ב. פתוח. ציבורי ושטח
שטח שינוי ייעוד ג. פתוח. ציבורי ושטח ציבור ג', מבני מגורים
והריסת פינוי ספיר. אבן  רחוב הרחבת ד.  לדרך. פתוח  ציבור

כ–201  בני מבנים  שלושה ובניית יח"ד,  כ–40 בני מבנים  21
יח"ד.

התכנון  לחוק  78 לסעיף בהתאם התנאים: של תוקפם
להתחדשות זו והמיועד בתכנית השטח המפורט בתחום והבניה
כל כוללים שאינם לשינויים רק  בניה  היתרי יינתנו עירונית

תוספת. לבניה או שטח

עד או עד הפקדת התכנית, דחייתה זו יהיה הודעה תוקף
שלא זמן לפרק המחוזית, או הוועדה ידי ישונו על או שיבוטלו

מביניהם. המועד המוקדם לפי שנתיים, הכל על יעלה

המחוזית במשרדי הוועדה בתנאים, רשאי לעיין מעוניין כל
טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-9788444
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מעוניין, כל ,49100 פתח תקוה ,1 השניה העליה רח' תקוה, פתח
עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבניין בקרקע,
ערר  להגיש לחוק,  78 סעיף לפי רשאי התנאים, ידי על  נפגע
ירושלים, ,2 קפלן רח' ולבניה,  לתכנון הארצית המועצה  אל

.02-6701580 טל' ,91061

פתח תקוה מקומי מרחב תכנון

מס' בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית  הודעה
 פת/14/1223

פת/14/1223 מס' מפורטת תכנית התכנית: שם
הפקדת על הודעה  ביטול  בדבר הודעה  בזה  נמסרת
דבר הפקדתה, שהודעה על פת/14/1223, מס' מפורטת תכנית
התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89 לסעיף בהתאם
בתאריך ,4016 עמ' התשמ"ט, ,3693 הפרסומים בילקוט  פורסמה

.27/08/1989

גושים תקוה;  פתח ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
,45 ,44 ,23 חלקות: חלקי ,38 במלואה: חלקה ,6372 גוש: וחלקות:

.171 ,170 ,161 ,160 ,141 ,49

מקומית  מיתאר לתכנית פירוט/שינוי  התכנית: מטרת 
לשצ"פ. שטח ייעוד דרך ביטול א. כדלקמן: תקוה  פתח

חדשה. דרך התוויית ב.

המחוזית במשרדי הוועדה בתכנית, רשאי לעיין מעוניין כל
טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה לתכנון
פתח ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444
בימים ובשעות ,49100 פתח תקוה ,1 השניה העליה רח' תקוה,

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

פתח תקוה מקומי מרחב תכנון

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' פת/67/1230

הצומת הסדרת תוך דרך הרחבת ביטול התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

פת/4/1230. פת/2000, לתכניות שינוי מס' פת/67/1230,

רח' תקוה. פתח ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
חלקה ,6394 גוש: גושים וחלקות: סלומון; פינת רח' חדד סנדר

.111 במלואה:

תקוה פתח מקומית מיתאר לתכנית שינוי התכנית: מטרת
סנדר ברחובות והסדרת הצומת  דרך, ביטול הרחבת  כדלקמן:

בתשריט. כמתואר וסלומון חדד

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3155 עמ' התשס"ז, ,5680 הפרסומים  ובילקוט  01/06/2007

.14/06/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-9788444
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/2/36/15/1

צריפין בריכות התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי המרכז מחוז ולבניה
רצ/2/36/15/1, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת לציון ראשון

.1/1 רצ/ רצ/1/36/15/1, לתכניות שינוי

מתחם לציון. ראשון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
לוין מיכאל של הדרומי  המסלול על נשען צריפין,  בריכות
לציון. ראשון העיר של המזרחית ליציאה המוביל (18 (כביש

לצומת  מזרחית צפונית כ–200 מ' המתחם ממוקם במרחק של
כביש ובמערב - בצפון כדלקמן: הם וגבולותיו רחוב פרימן עם
וחלקות: גושים צבאי; מחנה - ובמזרח בדרום לוין.  מיכאל

.8 חלקות: 7, 4237 חלקי גוש: .40 חלקי חלקה: ,4236 גוש:

נפח הגדלת  לצורך מים בריכות הקמת התכנית: מטרת 
ראשון לציון. לאזור מים האיגום לאספקת

חקלאית קרקע ייעוד  שינוי א. התכנית: הוראות  עיקרי
עזר. ומבני בניין קווי קביעת ב.  הנדסיים. למיתקנים  לייעוד

ופיתוח. בינוי הנחיות קביעת ג.

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

רשאי  לחוק,  100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
הוועדה 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/10/1/א/8

העיר מערב של הראשי העסקים מרכז התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
רצ/10/1/א/1, רצ/מק/1/10/א/7, לתכניות שינוי א/8, מס' רצ/10/1

רצ/1/1. רצ/מק/10/1/א/6, רצ/1/60/1,

לציון. ראשון ומקומם: בתכנית  הכלולים  השטחים
ההסתדרות שדרות רח' מדרום- הגלילי, ישראל רח' - מצפון
רח'  - ממערב מאיר, גולדה רח' - ממזרח רבין, יצחק  ורח' 
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,259 במלואן: חלקות ,3946 גוש: וחלקות: גושים אשכול;  לוי
,260 ,258 ,212 חלקות: חלקי ,286 - 281 ,274 - 268 ,266 - 261
,5182 גוש: .46 חלקה: חלקי  ,5039 גוש: .280 ,277  -  275 ,267

.31 חלקה: חלקי

מרכז בעבור תכנונית מסגרת קביעת התכנית: מטרת
ייעוד שינוי  א.  ידי:  על  העיר, מערב  של  הראשי  העסקים 
שטח ציבורי, לבניין  שטח מיוחד, מגורים אזור מסחרי,  מאזור
מרכז לאזור עירוני  ומרכז פתוח ציבורי שטח מיוחד,  מגרש
לבנייני למגרש מיוחד, שטח שטח אזור מגורים מיוחד, עירוני,
ולחניה. הנאה לזיקת פתוח, דרכים, שטח ציבורי שטח  ציבור,
מנחה. בינוי קביעת ג. בניה. והוראות זכויות קביעת  ב.

מגרש. מגבול מ' ממסילת הרכבת ל–15 הבניין ד. הקטנת קו

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3519 עמ' התשס"ז, ,5691 הפרסומים  ובילקוט  15/06/2007

.12/07/2007 בתאריך

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

פתוחים לקהל. האמורים שהמשרדים ובשעות בימים לעיין בה

רחובות מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' רח/10/8/450

ב' למגורים ג' ממגורים מגרש ייעוד שם התכנית: שינוי
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי המרכז מחוז ולבניה
שינוי רח/10/8/450, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת רחובות

רח/2000/ג. לתכנית ביטול רח/2000/י, רח/8/450, לתכניות

דוד רחוב רחובות. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.969 במלואה: חלקה ,3703 גוש: וחלקות: גושים ;12 שמעוני

למגורים ב' ממגורים מגרש ייעוד שינוי .1 התכנית: מטרת
התכנית בתחום  המותרות הדיור יחידות מספר הגדלת  .2 ג'.
המותרים העיקריים השטחים הגדלת .3 יח"ד.  ל–9  יח"ד מ–6
ליח"ד  עיקרי ל–990 מ"ר, 110 מ"ר מ"ר מ–800 התכנית בתחום
המגורים. מחדר ביציאה מקורה מרפסת מ"ר 12  בתוספת
לבנות יהיה שניתן התכנית, כך הבניין בתחום בגובה שינוי .4
עמודים  מעל לקומת חלקית קומה חמישית + 4 קומות בן בניין

בניה. והוראות זכויות קביעת .5 מפולשת.

לדירה ממוצע עיקרי שטח .1 התכנית: הוראות עיקרי
חומרי הגימור יהיו קשיחים באישור לא יפחת מ–110 מ"ר. 2.

בתשריט. למצוין בהתאם יהיו הבניין קווי .3 העיר. מהנדס

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

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

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

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

רחובות מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' רח/9/10/1200

עזרא רח' קביעת מגרש להרחבת התכנית:  שם
מיוחד ג' מגורים לאזור למגרש שטח קביעת מזרחי, ומ.

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי המרכז מחוז ולבניה
רח/9/10/1200, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת רחובות

רח/10/1200. לתכנית שינוי

הרחובות רחובות. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
מזרחי למרים מצפון עזרא הרחובות בין מזרחי, ומרים עזרא

.251 במלואה: חלקה ,3705 גוש: וחלקות: גושים מדרום;

מיוחד ג' מגורים לאזור מגרש קביעת א. התכנית: מטרת
ידי שינוי ייעוד  על פתוח, פרטי 9 יח"ד, ומגרש לשטח הכולל
פרטי ושטח ג' מיוחד למגורים ג' פתוח וממגורים ציבורי משטח
הוראות בדבר קביעת בניה. ג. זכויות והוראות קביעת פתוח. ב.

הקיימים. המבנים הריסת

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

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
הוועדה 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

רחובות מקומי תכנון מרחב

תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה
רח/11/1250 מס' מקומית  מיתאר

רח/11/1250 מס' תכנית התכנית: שם
תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה רח/11/1250, מס' 
בילקוט פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89
,31/01/1989 בתאריך ,1297 עמ' התשמ"ט, ,3616 הפרסומים

רח/17. לתכנית שינוי

ה' באייר רח' בתכנית ומקומם: רחובות. השטחים הכלולים
.576 במלואה: חלקה ,3701 גוש: וחלקות: גושים ;16
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לאזור ישן ב' מגורים אזור ייעוד שינוי התכנית: מטרת
דרך. והרחבת א', מגורים

המחוזית במשרדי הוועדה בתכנית, רשאי לעיין מעוניין כל
טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444
שהמשרדים ובשעות בימים ,76442 רחובות ,2 ביל"ו רח' רחובות,

לקהל. פתוחים האמורים

רחובות מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' רח/8/189

בעלים, הסכמת ללא וחלוקה איחוד התכנית: שם
1 תוספת יח"ד, תוספת קומות במגרש מספר

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

רח/במ/6/189. לתכנית שינוי מס' רח/8/189,

הרחובות רחובות. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,3702 גוש: וחלקות: גושים ציון; בן ש. קיבוביץ, חים אלון, נווה

.398 - 392 במלואן: חלקות

של בעלים הסכמת ללא וחלוקה איחוד .1 התכנית: מטרת
בחלקות  מ–44 יח"ד תוספת יח"ד .2 .398 ,397 ,394 ,393 חלקות
במגרש קומות תוספת .3 מס' 1. חדש במגרש ל–60 יח"ד 394 ,393

+ קומות  עמודים 15 קומות על לבנות יהיה שניתן כך ,1 מס'
בלי בתכנית המותרים הבניה שטחי חלוקת שינוי .4 מרתף.
בינוי. שינוי .5 לבניה. המותר השטח הכולל כל סך את  לשנות

עילית. לחניה החניה חלק העלאת .6

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2921 עמ' התשס"ד, ,5298 הפרסומים  ובילקוט  29/04/2004

.18/05/2004 בתאריך

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

רחובות מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' רח/550/ד/36

לאזור המיועד למגרש וצירופו שביל ביטול התכנית: שם
הבניה בהוראות ובזכויות ללא שינוי א', מגורים

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

רח/550/ד. לתכנית שינוי מס' רח/550/ד/36,

;20 רחוב הרא"ה רחובות. ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.290 במלואה: חלקה ,3704 גושים וחלקות: גוש:

המיועד למגרש  וצירופו שביל ביטול  .1 התכנית: מטרת
החלקה. על יח"ד 2 שיהיו כך יח"ד, תוספת .2 א. מגורים  לאזור

בניה. וזכויות הוראות קביעת .3

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3406 עמ' התשס"ד, ,5314 הפרסומים  ובילקוט  02/08/2007

.14/07/2004 בתאריך

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

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

מרחב תכנון מקומי רמלה

מפורטת תכנית דחיית בדבר  הודעה
 מס' לה/290/ב/3

לה/290/ב/3 מס' תכנית התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית דחיית בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
בילקוט פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה לה/290/ב/3,
,31/05/1989 בתאריך ,3160 עמ' התשמ"ט, ,3663 הפרסומים

לה/290/ב. לתכנית שינוי

וחלקות: רמלה; גושים ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
.11 במלואה: חלקה ,4359 גוש:

לתרשים בהתאם קיים אפשרות למצב מתן התכנית: מטרת
המצורף.

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-9788444 טל'
בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,72100 רמלה ,1 ויצמן שד רמלה,

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

מרחב תכנון מקומי רמלה

לה/1/121/א מס' הפקדת הודעת ביטול בדבר  הודעה
דוד נוה ביתך, בנה התכנית: שם

הפקדת על הודעה  ביטול  בדבר הודעה  בזה  נמסרת
הפקדתה, דבר על שהודעה לה/1/121/א, מס' מפורטת תכנית
התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89 לסעיף בהתאם
בתאריך ,2651 עמ' התשמ"ט, ,3648 הפרסומים בילקוט  פורסמה

לה/1/121. לתכנית שינוי ,09/04/1989

וחלקות: רמלה; גושים ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
34ב. מגרש ;4354 בחלקיות: גושים

ביתי לשימוש קיימת  שחיה  בריכת אישור  התכנית:  מטרת
הבריכה:  מידות צדדי 1.20 מ', 1.40 מ, בקו בניין אחורי 34ב, במגרש

מ"ק. כ–46 נפח מ', 1.80 - מ–1.00 מ' עומק מ', כפול 4.00 8.20 מ'

המחוזית במשרדי הוועדה בתכנית, רשאי לעיין מעוניין כל
טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444
שהמשרדים ובשעות בימים ,72100 רמלה ,1 ויצמן שד רמלה,

לקהל. פתוחים האמורים
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רעננה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
מס' רע/2004/ח

בחלל למגורים עיקרי שטח תוספת התכנית: שם
הגדלת יח"ד ללא קיימת גן לדירת סגור מתחת

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

רע/במ/2004. לתכנית שינוי מס' רע/2004/ח,

2 פינת  הזית רח' רעננה. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.487 במלואה: חלקה ,6578 גוש: וחלקות: גושים ;14 האלה

סגור בחלל למגורים עיקרי שטח תוספת א. התכנית: מטרת
הדיור. יחידות הגדלת מספר ללא גן קיימת, לדירת מתחת קיים
הקרקע. לקומת שמתחת המסד בקומת הבינוי צורת קביעת ב.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3038 עמ' התשס"ז, ,5676 הפרסומים  ובילקוט  18/05/2007

.05/06/2007 בתאריך

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

לקהל.

השרון תכנון מקומי דרום מרחב

מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר הודעה
מס' שד/28/594

לשטח משטח למבני ציבור התכנית: שינוי ייעוד שם
לתחנת תדלוק

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
בעיתונים פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה מס' שד/28/594,
התשס"ה, ,5409 הפרסומים ובילקוט  ,05/05/2005  בתאריך
שד/10/594, לתכניות שינוי ,23/06/2005 בתאריך ,3126 עמ'

שד/6/594. משמ/125,

גושים חיים;  גן ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
,196 ,1 מגרשים: ;84 ,83 ,73 במלואן: חלקות ,7620 גוש: וחלקות:

משמ/125. לתכנית בהתאם 227 ,221

לשטח ציבור למבני משטח ייעוד שינוי א. התכנית: מטרת
ייעוד ב. שינוי בניה. ומגבלות הנחיות תדלוק, וקביעת לתחנת
 3.5.1 סעיף שינוי ג. ציבור.  למבני לשטח משק  למבני משטח
קיימת  תדלוק תחנת ביטול ד. שד/6/594 בתוקף. תב"ע בתקנון
בעלי בהסכמת וחלוקה איחוד ה. .227 במגרש מבני משק באזור

הקרקע.

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

לקהל.

זמורה מקומי תכנון מרחב

מיתאר תכנית הפקדת הודעת ביטול בדבר הודעה
זמ/6/25/598 מס'  מקומית

זמ/6/25/598 מס' תכנית התכנית: שם
תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה זמ/6/25/598, מס' 
בילקוט פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89
,23/01/1989 בתאריך ,1238 עמ' התשמ"ט, ,3614 הפרסומים

זמ/5/25/598. זמ/25/598, לתכניות שינוי

גושים יבנה;  גן ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.137 חלקי חלקה: ,562 גוש: וחלקות:

מגורים לאזור מסחרי משטח ייעוד שינוי א. התכנית: מטרת
ציבורי ושטח לחניה  מסחרי  משטח  ייעוד  שינוי  ב.  (חלק). א'

מסחרי. לאזור בניה זכויות קביעת ג. פתוח.

המחוזית במשרדי הוועדה בתכנית, רשאי לעיין מעוניין כל
טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444
,08-9414044 טל' ,70500 קרית עקרון סנטר, ביל"ו זמורה, בניין

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

זמורה מקומי תכנון מרחב

מיתאר תכנית הפקדת הודעת ביטול בדבר הודעה
זמ/240 מס'  מקומית

בתיה התכנית: מזכרת שם
תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת

89 לחוק  לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה מס' זמ/240,
בתאריך בעיתונים פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון
,2130 עמ' התש"ן, ,3749 הפרסומים ובילקוט  ,22/05/1990

זמ/36/3. לתכנית שינוי ,11/03/1990 בתאריך

בתיה; גושים מזכרת ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
,204 ,104 מגרשים: ;25 ,24 חלקות: חלקי ,3898 גוש: וחלקות:

.304

בתים לצורכי פרטית  חניה  מפרץ  יצירת  התכנית:  מטרת
זה. לקטע הסמוכים משותפים

המחוזית במשרדי הוועדה בתכנית, רשאי לעיין מעוניין כל
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444 טל'
,08-9414044 טל' ,70500 קרית עקרון סנטר, ביל"ו זמורה, בניין

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

השרון חוף מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' חש/9/4/א

מיוחד לחקלאי מחקלאי ייעוד שינוי התכנית: שם
לרכיבה הקמת בית ספר לצורך

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

חש/1/4. לתכניות חש/2/10, מס' חש/9/4/א, שינוי

אודים; גושים מושב ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
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חלקות: חלקי ,7950 גוש: .4 חלקה: חלקי  ,7705 גוש:  וחלקות:
.4 ,3

אזור חקלאי לייעוד מייעוד קרקע שינוי התכנית: א. מטרת
הקמת לצורך מסחרי ולייעוד ומסחרית,  תיירותית  לפעילות
שינוי ב. פרטית. מסעדה והקמת בריכת שחיה לרכיבה, ספר בית

הוראות  קביעת ג. המגרש.  בחזית מ' ל–3.5  מ' מ–5.0 בניין  קו 
לזכות מעבר. תוואי קביעת ד. סביבה. בינוי ואיכות

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2680 עמ' התשס"ה, ,5397 הפרסומים  ובילקוט  08/04/2005

.18/05/2005 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-9788444 טל'
וכל מעוניין רשאי ,09-9596505 טל' ,60990 שפיים השרון, חוף
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין

לקהל.

השרון לב מקומי תכנון מרחב

הפקדת תכנית הודעת ביטול  הודעה בדבר
 מס' צש/8/22/8

צש/8-8/22 מס' תכנית התכנית: שם
הפקדת על הודעה  ביטול  בדבר הודעה  בזה  נמסרת
הפקדתה, דבר  על שהודעה  צש/8/22/8, מס' מפורטת תכנית
התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89 לסעיף בהתאם
בתאריך ,3078 עמ' התשמ"ח, ,3578 הפרסומים בילקוט  פורסמה

צש/0/2/0. צש/92/2/92, לתכניות שינוי ,21/08/1988

,2049 מגרש תנובות; בתכנית ומקומם: הכלולים השטחים
,7877 גוש: .15 חלקי חלקה: ,7875 גוש: וחלקות: גושים ;40 משק

.1 חלקה: חלקי

קיים.  למצב מ–3.00 מ' צדדי בניין קו שינוי התכנית: מטרת
במגרש 39. הגובל קיים לבית 0.65 מ'

הוועדה במשרדי בתכנית, לעיין רשאי מעוניין  כל
רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון המחוזית
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444 טל' ,72430
ובשעות בימים  ,40600 מונד תל מונד, תל השרון, לב ולבניה

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

השרון תכנון מקומי מזרח מרחב

מיתאר תכנית הפקדת הודעת ביטול בדבר הודעה
עח/1/324 מס' מקומית

תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה עח/1/324, מס' 
בילקוט פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89
שינוי ,10/12/1989 בתאריך ,807 עמ' התש"ן, ,3723 הפרסומים

עח/8/200. לתכנית

וחלקות: הכלולים בתכנית ומקומם: מרג'ה; גושים השטחים
.19 במלואה: חלקה ,8658 גוש:

קביעת .2 בניה. החלקה למגרשי חלוקת .1 התכנית: מטרת
לשאר המגרשים הוראות הבניה .3 .1912 הוראות בניה למגרש

בתכנית ייקבעו בתכנית נפרדת.

המחוזית במשרדי הוועדה בתכנית, רשאי לעיין מעוניין כל
טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה לתכנון
מזרח ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים ,42837 קלנסווה השרון,

לקהל. פתוחים

קסם מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת הודעת ביטול בדבר הודעה
ק/66 מס'

חדש, שביל התוויית דרך, ביטול התכנית: שם
בניין קווי קביעת

תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
לסעיף בהתאם הפקדתה, דבר על שהודעה ק/66, מפורטת מס'
בילקוט פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89

.22/10/1989 בתאריך ,229 עמ' התשן, ,3708 הפרסומים

גושים קאסם;  כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
חלקי ,84 ,72 - 67 ,59 ,58 במלואן: חלקות ,8878 גוש: וחלקות:

.85 ,66 חלקות:

חדש.    שביל  התוויית   .2 דרך. ביטול .1 התכנית: מטרת
בניין. קווי קביעת .3

הוועדה במשרדי בתכנית, לעיין רשאי מעוניין  כל
רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון המחוזית
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444 טל' ,72430
בימים ובשעות ,03-9370492 טל' ,49940 קאסם כפר קסם, ולבניה

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

קסם מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת הודעת ביטול בדבר הודעה
ק/4/959 מס'

לשטח ג למגורים חלק מהשטח הפיכת התכנית: שם
ציבור לבנייני

תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
בהתאם הפקדתה, דבר על שהודעה ק/4/959, מס' מפורטת 
בילקוט פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89 לסעיף
שינוי ,07/03/1988 בתאריך ,1168 עמ' התשמ"ח, ,3535 הפרסומים

אפ/959. לתכנית

גושים קאסם;  כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.82 חלקי חלקה: ,61 ,60 במלואן: חלקות ,8864 גוש: וחלקות:

לשטח ג' למגורים מהשטח חלק  הפיכת התכנית: מטרת
ציבור. לבנייני

המחוזית במשרדי הוועדה בתכנית, רשאי לעיין מעוניין כל
טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
קסם, ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444
שהמשרדים ובשעות בימים ,03-9370492 טל' ,49940 קאסם כפר

לקהל. פתוחים האמורים

קסם מקומי תכנון מרחב

מיתאר תכנית הפקדת הודעת ביטול בדבר הודעה
ק/3017 מקומית מס'

הפקדת תכנית  על בדבר ביטול הודעה הודעה נמסרת בזה
89 לחוק  לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה ק/3017, מס'
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הפרסומים בילקוט פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון
לתכנית שינוי  ,16/09/1994 בתאריך ,19 עמ' התשנ"ה, ,4245

אפ/6/702.

גושים קאסם;  כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.99 במלואה: חלקה ,8869 גוש: וחלקות:

ג', למגורים ציבור לצורכי שטח ייעוד שינוי .1 התכנית: מטרת
ציבור בנייני לשטח ג' מגורים מאזור חלק הפיכת .2 ולשביל. לדרך

בניה. הוראות קביעת .3 ולשביל.

המחוזית במשרדי הוועדה בתכנית, רשאי לעיין מעוניין כל
טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה לתכנון
קסם, ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444
שהמשרדים ובשעות בימים ,03-9370492 טל' ,49940 קאסם כפר

לקהל. פתוחים האמורים

קסם מקומי תכנון מרחב

ק/3414 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
לוגיסטיים, למרכזים אזור הקמת התכנית:  שם
שב"צ, קאסם, לצומת ובסמוך 5 לכביש  מדרום

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

ק/100. לתכנית שינוי ק/3414,

גושים קאסם;  כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
חלקי ,32 - 29 ,25 ,11 - 9 במלואן: חלקות ,8865 גוש: וחלקות:
במלואן: חלקות ,8866 גוש: .27 ,26 ,23 ,17 - 12 ,2 - 1  חלקות:

.44 ,42 - 39 ,37 - 33 ,9 חלקות: חלקי ,43 ,25 - 10 ,8 - 1

חקלאית מקרקע הקרקע ייעוד שינויי .1 התכנית: מטרת
משולב שטח לוגיסטיים. ב. למרכזים אזור האלה: א. לתכליות
למיתקנים ד. שטח פתוח. ציבורי שטח ג. ציבור וספורט. לבנייני
בניה וזכויות הוראות תנאים, קביעת .2 דרכים. ה. הנדסיים.
הסכמת הבעלים ללא איחוד וחלוקה .3 ביצוע. שלבי וקביעת

דרך  מציר 75 מ' של בניין קו קביעת .4 לחוק. ז' סעיף ג', פרק לפי
מ'. של 150 קו בניין 5 במקום מס'

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4356 עמ' התשס"ה, ,5442 הפרסומים  ובילקוט  14/08/2005

.29/09/2005 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-9788444 טל'
מעוניין וכל ,03-9370492 טל' ,49940 קאסם כפר קסם, ולבניה
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

אמרני שוקי  
המחוזית הוועדה ראש יושב
המרכז מחוז ולבניה לתכנון

הצפון מחוז
מפורטת תכנית אישור בדבר בדבר  הודעה

 מס' גנ/16059
טבריה מסחרי, תוספת שטח התכנית: שם

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

ג/3449. לתכנית שינוי גנ/16059,

גושים טבריה;  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
.54 חלקי חלקה: ,24 ,16 במלואן: חלקות ,15047 גוש: וחלקות:

המוגדר בנכס מסחרית  חזית תוספת א. התכנית:  מטרת
מסחרי. לשימוש בניה אחוזי  תוספת ב. מיוחד.  מגורים  אזור
אחוזי תוספת ד. מסחרית.  בחזית (0) לאפס בניה קו  שינוי ג.

בניה.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2095 עמ' התשס"ז, ,5643 הפרסומים  ובילקוט  23/03/2007

.22/03/2007 בתאריך

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

לקהל. פתוחים

נהריה מקומי תכנון מרחב

מפורטת ברמה מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
ג/16254  מס'

מרכז אזרחי, נהריה - העיר שער מתחם התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
ג/16254, מס' מפורטת ברמה מפורטת  תכנית  מופקדת נהריה

ג/8401. ג/10715, ג/5257, שינוי לתכניות ג/במ/103,

גושים נהריה;  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
,18170 גוש: .140 - 138 ,37 חלקות: חלקי ,18161 גוש: וחלקות:
,54 ,53 במלואן: חלקות ,18172 גוש: .43  - 39 במלואן:  חלקות

.176 ,70 ,52 - 47 חלקות: חלקי ,75 ,74 ,72 ,71

הקיימת בכניסה למתחם מפורטת תכנית התכנית: מטרת
של תהליך באמצעות המתחם פני חידוש הכוללת נהריה, לעיר
תכנון כולל המחודש, ובינויו קיימים ישנים מבנים והריסת פינוי
לעיר והמסורתי  הראשי הכניסה צומת את ידגיש בינוי אשר
של האדריכלי עיצובו על הקפדה תוך הגעתון, ולשדרות נהריה

ועל עיצוב חזיתותיו. המבנה

לייעודם בניה שטחי הגדלת התכנית: הוראות עיקרי
למבנים, והגדרת קומות תוספת מיוחד, אזרחי משולבים במרכז
המרכז מאזור ייעוד שינוי באמצעות: וחניה, מסחר שטחי
הגדרת מיוחד. אזרחי מרכז לאזור מסחרי תרבותי האזרחי,
דרכים, בתחום מקוריים ציבוריים למעברים לבניה שטחים
ומגבלות זכויות ישראל, קביעת ושטח רכבת פתוח, ציבורי שטח
הוראות למתן התכנית, קביעת הוראות לביצוע בניה, קביעת

היתרי בניה.

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

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

.04-9879827 טל' נהריה, נהריה, ולבניה לתכנון המקומית
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תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב, הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

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

נהריה מקומי תכנון מרחב

גנ/16930 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
ב', למגורים משצ"פ ייעוד שינוי התכנית:  שם

נהריה שרה, עין
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
.14 לגב"מ שינוי גנ/16930, מס' מפורטת תכנית מופקדת נהריה

גושים נהריה;  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
.25 ,1 חלקות: חלקי ,18134 גוש: וחלקות:

בתכנית  שמופיע כפי  218 מגרש איחוד התכנית:  מטרת
בניה  לחלקת המוגדר כשצ"פ והפיכתם כ'ח מגרש ג/במ/14 עם

מבא"ת. לפי א' מגורים באזור אחת

למגורים. משצ"פ התכנית: שינוי ייעוד הוראות עיקרי

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

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

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

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

נהריה מקומי תכנון מרחב

גנ/16964 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
,32 העליה ברחוב בניה זכויות הגדלת התכנית: שם

נהריה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
לתכניות שינוי גנ/16964, מס' מפורטת תכנית מופקדת נהריה

ג/10715. ג/במ/103,

גושים נהריה;  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
.67 חלקי חלקה: ,24 במלואה: חלקה ,18165 גוש: וחלקות:

תכנונית תשתית לתת אמורה התכנית התכנית: מטרת
בניה, אחוזי הגדלת מציעה התכנית מאושר. לבניין לתוספות

לבניה. מותר מרבי גובה והגדלת צפיפות הגדלת

לשטחים בניה אחוזי  הגדלת א. התכנית: הוראות  עיקרי
יח"ד  מ–11  הצפיפות הגדלת  ב. ל–117.7. מ–107% עיקריים

מ–5 מ'  צידי צפוני בניין הקטנת קו ג. לדונם. יח"ד ל–13  לדונם
מ'.  ל–4.5  מ' מ–5 צידי דרומי  בניין  קו הקטנת  ד.  מ'.  ל–4.5
הקמת  התרת ו. ל–4.5 מ'. מ' מזרחי אחורי מ–5 בניין ה. הקטנת קו
הקמת  התרת ז. ואחורי 3 מ'. 3 מ' קדמי בבניין בקו גזוזטראות

מ'. 3 בבניין קדמי בקו הקרקע בקומת גגוני כניסה

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

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

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

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

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

נהריה מקומי תכנון מרחב

גנ/16608 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
,6 גולומב ברח' בניה זכויות הגדלת התכנית: שם

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

ג/10715. ג/במ/103, לתכניות שינוי גנ/16608,

גושים נהריה;  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
.130 חלקי חלקה: ,131 במלואה: חלקה ,18170 גוש: וחלקות:

בניה ליח"ד  אחוזי 4 יח"ד, הגדלת תוספת התכנית: מטרת
,6 גולומב ברחוב א', בקומה  דירות  והשלמת  קרקע בקומת

נהריה.

אחוזי תוספת צפיפות,  הגדלת  התכנית:  הוראות  עיקרי
אדריכלי. ועיצוב בינוי הנחיות בניה,

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4011 עמ' התשס"ז, ,5705 הפרסומים  ובילקוט  26/07/2007

.20/08/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה 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

מפורטת ברמה מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
ג/16365  מס'

52 יח"ד,  בת חדשה מגורים שכונת התכנית: שם
נצרת

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

ג/13194. ג/6540, לתכניות שינוי ,16365 ג/ מס' מפורטת
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וחלקות: נצרת; גושים ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
,29 ,27 ,16 ,7 חלקות: חלקי ,33 ,17 במלואן: חלקות ,16582 גוש:

.46 ,40

יח"ד. 49 בת חדשה מגורים שכונת הקמת התכנית: מטרת

חקלאית קרקע ייעוד  שינוי א. התכנית: הוראות  עיקרי
השימושים קביעת ב.  ושפ"פ. ציבור מבנה דרכים,  למגורים,
קביעת ד. בניה. הוראות קביעת ג. קרקע. ייעוד לכל המותרים
דרכים, ושירותים כגון: תשתיות כולל לפיתוח השטח הוראות

לביצוע. וההתניות השלבים קביעת ה. חשמל. ניקוז, ביוב,

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,230 עמ' התשס"ח, ,5728 הפרסומים  ובילקוט  24/08/2007

.24/10/2007 בתאריך

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

עילית תכנון מקומי נצרת מרחב

גנ/17276 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
נצרת  א', - שלב ציפורית תעשיה אזור התכנית: שם

עלית
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי גנ/17276, מס' מפורטת תכנית מופקדת עילית נצרת

.235 גב"ת ,125 לגב"ת

עילית; גושים נצרת ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
חלקי ,17466 גוש: .39 ,1 חלקות: חלקי ,17465 גוש: וחלקות:

.11 חלקה:

הקמת לאפשר כדי התכנית, בהוראות שינוי התכנית: מטרת
ובתהליכים בפליטות יטפל אשר אלומיניום יציקות מפעל
והן באוויר הן היבטיה כל על בסביבה יפגע שלא כך במפעל,

במים.

התכנית להוראות שימוש הוספת התכנית: הוראות עיקרי
באזור אלומיניום ליציקות מפעל והפעלת בניית תותר לפיו
ולא בלבד נקי אלומיניום יעבד המפעל ציפורית. התעשיה
בחומר או למפעל חיצוניים ממקורות מיחזור בתהליכי יעסוק
בתהליכים או בשימוש שינוי  כל שהוא.  מקור מכל צבוע
שינוי כל הסביבה. להגנת המשרד של לאישור הסכמה יחייב
ידרוש הייצור  בתהליכי שינוי ניכרת. סטיה יהווה בשימוש 
לפי הבניה להיתר תנאים הסביבה. להגנת המשרד עם תיאום
מהוראות נפרד חלק בלתי להגנת הסביבה הם המשרד דרישות

זו. התכנית

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

,16 רח' גלבוע עילית, נצרת ולבניה לתכנון הוועדה המקומית
.04-6478828 נצרת עילית, 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

עכו מקומי תכנון מרחב

גנ/16987 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
עכו ז'בוטינסקי, בית ברח' הרחבת התכנית: שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
לתכניות שינוי גנ/16987, מס'  מפורטת תכנית מופקדת עכו 

ג/1657. ג/849,

וחלקות: עכו; גושים ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
.50 במלואה: חלקה ,18553 גוש:

תכנונית תשתית לספק אמורה  התכנית  התכנית: מטרת
להרחבת יח"ד קיימת.

והוראות קרקע הגדרת זכויות התכנית: א. הוראות עיקרי
בינוי הנחיות ב. מרבי. וגובה  בניין  קווי  בניה, אחוזי בניה:

חדשות.

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

רשאי  לחוק,  100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511
עכו, ,35 ויצמן רח'  עכו, ולבניה לתכנון המקומית  הוועדה 

.04-9956118 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

שמונה תכנון מקומי קרית מרחב

גנ/16848 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
יח"ד, מספר בניה, אחוזי הגדלת התכנית: שם

שמונה קרית
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי גנ/16848, מס' מפורטת תכנית מופקדת שמונה קרית

ג/4030. לתכנית

שמונה; גושים קרית ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.163 ,70 ,67 חלקות: חלקי ,13135 גוש: וחלקות:
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סך דו–משפחתיים, מגורים בתי שני הקמת התכנית: מטרת
דיור. יחידות 4 הכל

לאזור בניה הוראות קביעת א. התכנית: הוראות עיקרי
הגדלת ג. ל–80%. מ–60% בניה אחוזי הגדלת ב. א1. מגורים
הגדרת למגרש. ד. לשתי יח"ד מיח"ד אחת יח"ד למגרש מספר

בניין. הקטנת קווי קרקע. ה. כיסוי

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

.04-6942454 קרית שמונה, 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

שמונה תכנון מקומי קרית מרחב

ג/14295 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
שמונה הזהב, קרית התכנית: פארק שם

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

ג/13466. ג/3651, ג/11547, לתרשצ/1/05/16, שינוי ג/14295,

שמונה; גושים קרית ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
חלקות: חלקי ,71 ,69 ,65 במלואן: חלקות ,13141 גוש: וחלקות:
חלקות: חלקי ,13147 גוש: .81 ,79 ,75 ,73 ,67 ,51 ,39 ,18 ,15 ,13
,13167 גוש: .91 ,52 ,47 ,37 ,33 חלקות: חלקי ,13148 גוש: .78 ,72
,13168 גוש: .107 חלקי חלקה: ,108 ,106 - 9 ,7 במלואן: חלקות
חלקי ,18 במלואה: חלקה ,13169 גוש: .64 - 10 במלואן: חלקות
חלקי ,70  -  68 במלואן: חלקות ,13196 גוש: .20 ,15 חלקות:

.82 - 80 חלקות:

הזהב, פארק התכנית להתחדשות עירונית התכנית: מטרת
שמונה, ובשיתוף עיריית קרית מינהל מקרקעי ישראל ביוזמת
באמצעות ותיקים מגורים מתחם להתחדשות להביא נועדה
ושימושים מגורים והוספת קיימים, מגורים מרקמי עיבוי
והשטחים המגורים למארג ותרומה השתלבות תוך נוספים,
הזהב. פארק של פיתוחו המשך על בדגש הקיימים, הפתוחים

זכויות מגורים, אזורי קביעת א. התכנית: הוראות עיקרי
משתכנים לזכויות התייחסות תוך שבהם הבינוי ואופן בניה
הגבלות קביעת וכן  במקום,  החלה ,1/05/16 מס' תרש"צ לפי
תכנון גובהם, גודלם, בניינים, של אתריהם הסדרת לצורך בניה
מגורים קיימים, אזורי עיבוי תכנון ב. החיצוני. או מראם צורתם
ותרומה לפארק השתלבות חדשים תוך מגורים והוספת אזורי
למבני שטחים ייעוד ג. הקיימות.  המגורים  ולשכונות הזהב
וייעודים מוגן דיור הכולל מיוחד ציבורי ומבנה מסחר ציבור,
ובילוי. פנאי לנופש, כמקור הזהב פארק פיתוח תכנון ד. נוספים.
רגל להולכי תנועה צירי פתוחים, ציבוריים שטחים ייעוד ה.

וכלי רכב.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,931 עמ' התשס"ו, ,5471 הפרסומים  ובילקוט  28/11/2005

.20/12/2005 בתאריך

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

בית הכרם בקעת מקומי מרחב תכנון

גנ/16765 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 24 מס' דרך תוואי של נקודתית הצרה התכנית: שם

שגור בענה-אל הדרך בתוך לבניה ולגיטימציה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי גנ/16765, מס' מפורטת מופקדת תכנית הכרם בית בקעת

ו–ג/6764. ג/1357 ג/7719, לתכניות

וחלקות: שגור; גושים ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
חלקות:  חלקי  18971 גוש: .58  -  56 חלקות: חלקי ,18968 גוש:

.75 ,14 - 11

כדי   24 מס' מאושר  כביש תוואי שינוי התכנית: מטרת 
בתוך בנוי  בחלקו אשר לבית כחוק בניה היתר מתן לאפשר 

הכביש המאושר הנ"ל.

תנועה ומתן הכביש תוואי שינוי התכנית: הוראות עיקרי
לתכניות בהוראותיה כפופה  זו  תכנית  הדרך.  לאורך בסיסית

ג/6764. ג/1357, בענה כפר מיתאר

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

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

.04-9580693 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/15886  מס'

הרחבה + גשר קיבוץ רה-תיכנון התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
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ג/15886, מס' מקומית מופקדת תכנית מיתאר שאן בית בקעת
לתכניות כפיפות  ג/4632, ג/10510, ג/9148, לתכניות שינוי
תמא/ כפיפות תממ/9/2, תמא/34, תמא/22, תמא/8, ג/1740,

.35

גושים גשר;  קיבוץ ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
חלקות: חלקי ,17 ,15 - 10 במלואן: חלקות ,22641 גוש: וחלקות:
חלקי חלקות: ,36 ,20 במלואן: חלקות ,22643 גוש: .19 ,16 ,9 - 7

.6 חלקי חלקה: ,23277 גוש: .40 ,24 ,19

יוצא כפועל המחנה שטח רה-תכנון א. התכנית: מטרת
א' מגורים אזור תכנון ב. הקיבוציים. החיים באורחות לשינויים
הסדרת והרחבת ב. ג. מגורים שטח לאפשרות פרצלציה, ותוספת
אזרחי מרכז דרכים, חדשים: קרקע ייעודי וקביעת המגורים, שטח

דרכים. מערכת תכנון ד. וחניות.

קיימים קרקע ייעודי  שינוי א. התכנית: הוראות  עיקרי
מציר בניין בקו הקלה ב. בתשריט. כמופיע שונים לשימושים
חדשה  בניה לכל הדרך  מציר מ', ל–50  מ' מ–100 90 מס' דרך
תעשיה  באזור הדרך מציר ל–28 מ' מ' מ–100 המגורים. באזור
בניה  לכל התעשיה הרחבת לאזור הדרך מציר ול–37 מ' מאושר,
בניה  לכל מבני משק הדרך באזור מציר ל–50 מ' מ' מ–100 חדשה.
למבנה  הדרך מציר ול–29 מ' קיימים,  מ' למבנים ו–30 חדשה,
גבולות  שינוי -  13 מתמ"א הקלה ג. ביותר. הדרומי הקיים
ופירוט קביעת  ד. כפרי. יישוב לשטח חקלאי משטח ייעודים 
בניה. הוראות קביעת ה. קרקע. ייעוד לכל המותרות  התכליות

קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי. ו.

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

.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

אלונים גבעות מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הכנת בדבר  הודעה
ג/17249  מס'

78 ,77 סעיפים פרסום התכנית: שם
התכנון  לחוק  77 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית הכנת בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 

ג/17249. מס'

וחלקות: גושים מנדא; כפר רחוב מנדא. כפר התכנית: תחום
,1 חלקות: חלקי ,30 - 28 ,21 ,7 - 3 במלואן: חלקות ,17562 גוש:
במלואה: חלקה ,17564 גוש: .60 ,59 ,31 ,27 - 22 ,20 ,16 - 11 ,8 ,2
במלואן: חלקות ,17565 גוש: .11  -  9 ,7  -  1 חלקות: חלקי ,8 
חלקי ,17566 גוש: .65 ,44 ,2 ,1 חלקות: חלקי ,43 - 35 ,10 - 3
,78 ,77  -  44 ,3 חלקות: חלקי ,17568 גוש: .11  -  2 ,1  חלקות:

.70 - 68 ,65 - 61 חלקות: חלקי ,17570 גוש: .107 - 102 ,81 ,80
,17572 גוש: .70 - 64 ,60 ,25 - 22 ,1 חלקות: חלקי ,17571 גוש:
.18 ,14 - 11 חלקות: חלקי ,17689 גוש: .111 - 109 חלקות: חלקי

סעיף לפי תכנית הכנת על הודעה פרסום התכנית: מטרת
לשימוש  היתרים בניה, היתרי למתן תנאים וקביעת 77 לחוק,
מנת "על אישור תשריט חלוקה בתחום התכנית: ו/או בקרקע
היתרי מתן להקפיא הוועדה מחליטה החדש בתכנון לפגוע לא
תכניות מכוח וחלוקה איחוד תשריטי אישורי ו/או בניה
במקומות ג/1928, ג/11174, ג/12118, ג/7676, ג/9922, ג/6540,

פרסום  מיום 6 חודשים של וזאת לתקופה יתכנו שינויים שבהם
לחוק". 77 הודעה לפי סעיף

אלונים גבעות מקומי תכנון מרחב

ג/16763 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
כאוכב ג2, אזור צפון, כאוכב תכנית התכנית: שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי ג/16763, מס' מפורטת תכנית מופקדת  אלונים גבעות

ג/9779. לתכנית

אל–היג'א; כאוכב אבו ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
חלקי ,17693 גוש: .10 חלקה: חלקי  ,17688 גוש: וחלקות:  גושים 

.12 ,2 חלקות:

ציבור, למבני תנאים והגדרת שטחים ייעוד התכנית: מטרת
לסטודנטים  (הוסטלים מיוחד מגורים 22 יח"ד), (קיבולת מגורים
הכלכלי לפיתוח  כתשתית ומלונאות מוסדות) לסגל ומגורים 
התכנית לשטח הגדרת מערכת דרכים מתאימה ב. היישוב. של

המרחב. עם ומשתלבת

לכל קביעת התכליות המותרות הוראות התכנית: א. עיקרי
צפיפות, - קביעת/הגדלת קביעת הוראות בניה ב. קרקע. ייעוד
ועיצוב בינוי הנחיות קביעת ג.  בניינים.  וגובה בניה מרווחי

סביבתיות. הנחיות קביעת ד. אדריכלי.

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

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

.04-9502017 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

ג/16575 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
הרומית הדרך - דליות יבשה פסולת אתר התכנית: שם

התכנון  לחוק 89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
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לתכניות שינוי ג/16575, מס' מפורטת תכנית מופקדת גולן
ג/12645. ג/5472,

וחלקות: גושים ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
.4 חלקי חלקה: ,200000 גוש:

אשר יבשה פסולת לסילוק אתר הקמת .1 התכנית: מטרת
מחנה הגולן, ברמת  המוניציפליות הרשויות את  לשרת נועד
לטיפול מקומי פתרון  ולהוות אחרים קרקע ושימושי  צה"ל,
באמצעות נטושה מחפורת של חלקי שיקום .2 בפסולת יבשה.
.3 של האתר. נופי שיקום ובהמשך,  היבשה,  בפסולת המילוי 

מ'. ל–55 מ' מ–80 808 אזורית מס' דרך של בניין הקלה מקו

מייעוד שטח חקלאילשטחים 1.שינוי הוראותהתכנית: עיקרי
ולדרך יבשה בפסולת לטיפול נופי, ולשיקום להטמנה המיועדים
קביעת .3 התכנית. התכליות המותרות בתחום 2.קביעת גישה.
קביעת הנחיות .4 והוראות בניה. בקרקע, עבודה הוראות ושיטות

סביבתיות. הנחיות קביעת .5 לתשתיות.

ובשעות בימים בימים בתכנית, לעיין רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו את  הרואה אחר תכנוני פרט בכל  או בבניין
רשאי  לחוק,  100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
הוועדה למשרדי  בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת 
הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית
העתק ההתנגדות יומצא .04-6508555 טל' ,17511 עילית נצרת
,12900 גולן, קצרין ולבניה לתכנון המקומית  למשרדי הוועדה

.04-6969712 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

הגלבוע מקומי תכנון מרחב

ג/16862 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
למגורים, שינוי ייעוד מחקלאי התכנית: שם

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

ג/7667. לתכנית שינוי ג/16862,

(יזרעאל); טמרה ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
חלקות: חלקי ,22 במלואה: חלקה ,17096 גושים וחלקות: גוש:

.29 ,2 ,1 חלקות: חלקי ,17111 גוש: .35 ,13 ,12

מגורים בתי להתרת אפשרות יצירת התכנית: מטרת
המגורים. אזור הרחבת יד על התכנית בתחום

חקלאי מאזור ייעוד  שינוי א. התכנית: הוראות  עיקרי
קביעת ב. למגרשים. וחלוקה משולבת, לדרך לדרך, א', למגורים

בניה. והגבלות הוראות

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2749 עמ' התשס"ז, ,5663 הפרסומים  ובילקוט  30/03/2007

.13/05/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה 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

גנ/17121 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
יבנאל סמדר, שכ' בניה, אחוזי הגדלת התכנית: שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי גנ/17121, מס' מפורטת תכנית מופקדת המזרחי הגליל

ג/9466. לתכנית

וחלקות: הכלולים בתכנית ומקומם: יבנאל; גושים השטחים
.51 במלואה: חלקה ,15439 גוש:

בניה. אחוזי הגדלת התכנית: מטרת

עיקריים בניה אחוזי הגדלת התכנית: הוראות  עיקרי
ל–42%. ותכסית ל–10% שירות ל–70%,

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

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

.04-6772333 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

המזרחי והגליל התחתון הגליל מקומיי תכנון מרחבי

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
ג/13724  מס'

רומאנה מיתאר תכנית התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
ג/3433. ג/11463, ג/11345, ג/7736, לתכניות שינוי ג/13724, מס'

וחלקות: רומאנה; גושים ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
,17 - 8 ,6 במלואן: חלקות ,17476 גוש: .3 חלקי חלקה: ,16586 גוש:
,19359 גוש: .9 ,8 ,4 ,3 חלקות: חלקי ,17477 גוש: .18 חלקה: חלקי
.74 ,72 - 65 ,13 - 1 חלקות: חלקי ,19360 גוש: .54 ,52 חלקות: חלקי

ופיתוח הרחבה - תכנון לכפר רומאנה רה- התכנית: מטרת
המיתאר תכנית  הסדרת  .1 .2025 לשנת הקיים תכנון תחום
לדרך בניין מקו הקלה .3 .785 מס' התחברות לדרך .2 המאושרת.

הדרך. מציר מ' ל–40 הדרך מציר מ' מ–80 ,785

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1905 עמ' התשס"ו, ,5495 הפרסומים  ובילקוט  10/02/2006

.16/02/2006 בתאריך
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המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
ובמשרדי ,04-6628210 טל' התחתון, הגליל ולבניה לתכנון
תבור, כפר  המזרחי, הגליל ולבניה לתכנון המקומית הוועדה 
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,04-6772333 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

המזרחי והגליל התחתון הגליל מקומיים תכנון מרחבי

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
ג/13725  מס'

עוזייר מיתאר תכנית התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
ג/7303, ג/7034, ג/7787, ג/3800, לתכניות שינוי ג/13725, מס'

ג/13664. ג/12594, ג/12276, ג/11391,

גושים עוזיר;  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
.3 חלקה: חלקי  ,2 ,1 במלואן: חלקות ,16586 גוש: וחלקות:
חלקות: חלקי ,17 ,15 ,13 - 4 ,2 ,1 במלואן: חלקות ,16590 גוש:
.1 חלקה: חלקי  ,3 ,2 במלואן: חלקות ,16591 גוש: .18 ,14 ,3 
,27 ,17 - 1 במלואן: חלקות ,17480 גוש: .1 חלקי חלקה: ,16592  גוש:
במלואן: חלקות ,17481 גוש: .28 ,26 - 18 חלקות: חלקי ,61 - 29 
במלואן: חלקות ,17840 גוש: .12 ,11 חלקות: חלקי ,16 - 13 ,10 - 1 
,19361 גוש: .72 ,65  -  44 חלקות: חלקי ,19360 גוש: .61  -  29
,41 במלואה: חלקה ,19362 גוש: .58 ,54 ,27 - 17 חלקות: חלקי
חלקי ,19395 גוש: .50 ,40  - 36 ,23  - 17 ,2  - 1 חלקות: חלקי

.35 ,1 חלקות:

הסדרת .2 המיתאר. תכנית תחום הרחבת .1 התכנית: מטרת
קביעת .4 .785 מס' התחברות לדרך .3 המאושרת. המיתאר תכנית
התכנית. בתשריט כמופיע לשימושים שונים קרקע וייעודי אזורים
בניה, הנחיות הגבלות קביעת זכויות, .6 דרכים. רשת התוויית .5
אדריכלי הנחיות בינוי, עיצוב קביעת .7 בניה. למתן היתרי והוראות

סביבתיות. הנחיות קביעת .8 ביצוע. ושלבי

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1905 עמ' התשס"ו, ,5495 הפרסומים  ובילקוט  10/02/2006

.16/02/2006 בתאריך

לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,17511 עילית נצרת  הממשלה,  קרית דרך הצפון, מחוז   ולבניה 
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל'
המקומית הוועדה ובמשרדי ,04-6628210 טל' התחתון, הגליל
וכל ,04-6772333 טל' תבור כפר המזרחי,  הגליל ולבניה  לתכנון
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

המזרחי הגליל מקומי תכנון מרחב

ג/15021 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
ושינוי ציבור, לצורכי שטחים ריכוז התכנית: שם

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

ג/4991. לתכנית שינוי ג/15021,

וחלקות: מגדל; גושים ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
.161 חלקי חלקה: ,124 - 122 ,114 במלואן: חלקות ,15513 גוש:

פיצוי בעלויות לפתור נועדה זו תכנית .1 התכנית: מטרת
הציבור,  מבני שטחי ירוכזו כך 2. בשל בתחומה. הקרקע בעלי
בעלי זכויות ירוכזו ב' למגורים יועד אשר השטח וביתרת
במידת הקרקע בעלי זכויות  יישמרו  זו בצורה .3 הקרקעות.

הציבור. השטח לטובת יתרת ויתאפשר ניצול האפשר

למגורים. קרקע ייעוד  שינוי .1 התכנית: הוראות  עיקרי
הבניינים. וגובה הבניה, צפיפות מרווחי הבניה הוראות קביעת .2

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3828 עמ' התשס"ו, ,5542 הפרסומים  ובילקוט  14/07/2006

.19/06/2006 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה 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.

המזרחי הגליל מקומי תכנון מרחב

גנ/15882 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
דרכים עם תיקון גבולות מגרשים התכנית: שם

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

ג/7763. ג/5278, לתכניות שינוי גנ/15882,

גושים ארבל;  נחל ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
חלקי ,46 ,45 ,43 ,42 במלואן: חלקות ,15465 גוש: וחלקות:

.159 ,157 ,44 חלקות:

(43) 42 ,(46) 45 מגרשים גבולות תיקון א. התכנית: מטרת
למצב רגל מעבר להולכי תוואי התאמת גובלות. ב. דרכים עם
התכנית בתחום קרקע ייעוד בגבולות שינוי ג. בשטח. הקיים

קיים. למצב והתאמה

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

.08/11/2006 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה 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.

המרכזי הגליל מקומי תכנון מרחב

גנ/16588 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
קיים ולגיטימציה למבנה דרך התכנית: ביטול שם

מכר ג'דיידה כפר במרכז תוואי בתוך
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי גנ/16588, מס' מפורטת תכנית מופקדת המרכזי הגליל

ג/7973. לתכנית
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ג'דיידה-מכר; גושים ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
,141 חלקות: חלקי ,143 במלואה: חלקה ,18525 גוש: וחלקות:

.153

כדי הדרך  תוואי של  נקודתי ביטול א.  התכנית: מטרת 
בהתאם הבניין בקו שינוי ב. קיימת. לבניה לגיטימציה לאפשר

בתשריט. למסומן

ובשעות בימים בימים בתכנית, לעיין רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה 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  הוועדה

.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

גנ/16174 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
למגורים, ציבור ממבני ייעוד שינוי התכנית: שם

דישון מושב
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי גנ/16174, מס' מפורטת תכנית מופקדת העליון הגליל

ג/3703. ג/6608, ,70 מש"צ לתכניות

וחלקות: הכלולים בתכנית ומקומם: דישון; גושים השטחים
.5 חלקי חלקה: ,14354 גוש:

לשטח ציבור לבנייני משטח ייעוד שינוי א. התכנית: מטרת
באזור בניה זכויות קביעת ג. מגורים. אזור הסדרת ב. מגורים.

מגורים.

ציבור לשטח לבנייני משטח ייעוד שינוי א. עיקרי התכנית:
וחלוקה איחוד ג. באזור מגורים. זכויות בניה קביעת ב. למגורים.

אזור מגורים. הסדרת קווי בניין קיים. ה. הסדרת בהסכמה. ד.

ובשעות בימים בימים בתכנית, לעיין רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה 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 הוועדה

.121000

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/11896 מס' מפורטת תכנית דחיית בדבר  הודעה
עמיר גדות קיבוץ ,918 מס' דרך התכנית: שם

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
ג/ מס' מפורטת תכנית דחיית בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
בתאריך בעיתונים פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה ,11896
,951 עמ' התשס"ז, ,5607 הפרסומים  ובילקוט  17/12/2006
ג/4659, מש"צ/4, ג/5472, לתכניות שינוי ,24/12/2006 בתאריך
ג/8923, ג/4661, ג/7542, ג/4784, ג/4527, ג/11048, ג/11549,

משצ/93. ג/6862,

מס' דרך גדות. ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
,13026 גוש: .9 חלקה: חלקי  ,13022 גוש: וחלקות: גושים ;918
.8 חלקה: חלקי  ,13029 גוש: .11 ,9 ,7  -  5 חלקות:  חלקי
.10 ,8 ,6 ,2 חלקות: חלקי ,13045 גוש: .11 חלקי חלקה: ,13033  גוש:
חלקי חלקה: ,13300 גוש: .33 ,14 ,13 חלקות: חלקי ,13049 גוש:
.21 ,20 ,16 ,15 ,13  -  10 ,8  -  5 חלקות: חלקי ,13314 גוש: .4 
חלקי ,13380 גוש: .4 ,1 חלקות: חלקי ,5 במלואה: חלקה ,13364 גוש:
,13382 גוש: .18 ,16 ,14 ,12 חלקות: חלקי ,13381 גוש: .7 חלקה:
חלקות: חלקי ,11 במלואה: חלקה ,13412 גוש: .8 חלקה:  חלקי
,9 ,8 ,6  -  4 חלקות: חלקי ,13413 גוש: .12 ,10  -  8 ,6  -  3 
,13448 גוש: .10 ,8 ,4 ,2 חלקות: חלקי ,13419 גוש: .20 ,16 - 13
,13449 גוש: .21 - 19 ,16 ,15 ,12 ,11 ,8 - 6 ,4 ,3 חלקות: חלקי
,13465 גוש: .5 ,4 חלקות: חלקי ,13464 גוש: .4 ,3 חלקות: חלקי
,4 ,3 ,1 חלקות: חלקי ,201000 גוש: .12  -  10 ,8 חלקות: חלקי

.33 ,32

קביעתתוואיחדשבעבורדרך מס'918 בקטע  א. מטרת התכנית:
הימנעות ,3 לתמ"א התאמה תוך עמיר לקיבוץ גדות קיבוץ שבין
של התיירותי בפיתוחו  ועזרה הטבע, שמורות בשטחי  מפגיעה
לשימושי מגבילות הוראות קביעת ג. בניין. קווי קביעת ב. האזור.

מהדרך. הנובעות קרקע

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
לעיין רשאי מעוניין וכל ,12100 פינה ראש העליון, הגליל ולבניה

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

הגליל לב מקומי תכנון מרחב

גנ/16773 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
עראבה מערב ,31 מס' דרך תוואי שינוי התכנית: שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
לתכניות שינוי גנ/16773, מס' מפורטת תכנית מופקדת הגליל לב

ג/4014. ג/7240,

גושים עראבה;  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
.128 ,62 - 61 ,49 ,48 ,45 ,43 חלקות: חלקי ,19384 גוש: וחלקות:

.47 ,41 חלקות: חלקי ,19387 גוש:

והמהווה   31 מס' דרך  תוואי שינוי א. התכנית: מטרת 
התנועה  הסדרת ב. ג/7240 המאושרת. ג/4014, לתכנית שינוי
מעל בניינים וביטול קטעים ו–34, 29 מס' הדרכים עם והצמתים

קיימים.
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בניינים מהדרך מעל קטע ביטול א. הוראות התכנית: עיקרי
בשטח התכנית. וחניה תנועה סדרי קביעת קיימים. ב.

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

.04-6746740

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

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

הגליל לב מקומי תכנון מרחב

ג/16830 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
ומגורים חקלאי משטח ייעוד שינוי התכנית: שם

עראבה ומגורים, מסחר מעורב לשטח
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
לתכניות שינוי מס' ג/16830, מפורטת תכנית מופקדת לב הגליל

ג/12907. ג/10137,

גושים עראבה;  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
,19739 גוש: .47 ,42 ,41 ,1 במלואן: חלקות ,19379 גוש: וחלקות:

.88 ,51 - 48 ,40 חלקות: חלקי

חקלאי משטח ייעוד לשינוי מפורטת תכנית התכנית: מטרת
ומגורים). (מסחר מעורב לשטח ומגורים

(מסחר לאזור מעורב שטח ייעוד א. הוראות התכנית: עיקרי
הוראות קביעת ג. למסחר. בניה אחוזי הגדלת ב. ומגורים).
אדריכליות. והנחיות הוראות  קביעת ד.  בניה. היתרי  למתן
 804 דרך בניין בקו הקטנה ו. התכנית. וביצוע שלביות קביעת ה.

מ'. במקום 65 ל–15 מ'

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

.04-6746740

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

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

הגליל לב מקומי תכנון מרחב

ג/15486 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
בניה בניה קביעת קווי התכנית: הגדלת זכויות שם

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

ג/12906. ג/9169, לתכניות שינוי ג/15486,

וחלקות: סח'נין; גושים ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
.92 חלקי חלקה: ,44 במלואה: חלקה ,19314 גוש:

בניין קווי וקביעת הבניה,  אחוזי הגדלת  התכנית: מטרת
הקומות. מס' והגדלת הקיים, לפי

ל–280%  הבניה אחוזי התכנית: א. הגדלת הוראות עיקרי
מספר הגדלת ג. בניין לפי הקיים. קווי קביעת ב. .150% במקום

קומות. ל–4 קומות במקום 3 הקומות

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3909 עמ' התשס"ו, ,5544 הפרסומים  ובילקוט  11/08/2006

.25/06/2006 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה 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.

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

ג/16534 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
טבעון בסמת ביוב, בריכת - הנדסי מיתקן התכנית: שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי ג/16534, מס' מפורטת תכנית מופקדת העמקים מבוא

ג/7821. ג/7512, לתכניות

טבעון; גושים בסמת ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.18 חלקי חלקה: ,12312 גוש: וחלקות:

בתחום למיתקן הנדסי ושצ"פ התכנית: שינוי ייעוד מטרת
יסמין, לשכונת ביוב שאיבת מיתקן הקמת לצורך טבע, שמורת

טבעון. בסמת

טבע שמורת משטח ייעוד שינוי .1 התכנית: הוראות עיקרי
תמ"א8. לפי טבע שמורת בתחום הנדסי למיתקן ג/7821  לפי
ויצירת נופי,  לשיקום  למיתקן מסביב לשצ"פ ייעוד  שינוי  .2
הוראות קביעת  .3 טבע. שמורת בתחום גשם  מי ניקוז תעלת
נופיות. והגבלות הוראות כולל הבינוי, לתכנית בהתאם בניה

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

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

.04-6468585 טל' ,17000 עילית נצרת
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תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב, הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

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

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

גנ/17044 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
למסחר, ושפ"פ משרדים ממסחר ייעוד שינוי התכנית: שם

ריינה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
המקומית לתכנון ולבניה  הוועדה ובמשרדי הצפון ולבניה מחוז
שינוי גנ/17044, מס' מפורטת תכנית מופקדת העמקים מבוא

ג/14809. ג/13108, לתכניות

וחלקות: הכלולים בתכנית ומקומם: ריינה; גושים השטחים
.4 במלואה: חלקה ,17510 גוש:

ושפ"פ משרדים ממסחר, ייעוד שינוי התכנית: מטרת
ידע. עתירת ותעשיה למסחר

משרדים ממסחר, שינוי ייעוד התכנית: א. הוראות עיקרי
וזכויות הוראות קביעת עתירת ידע. ב. ותעשיה למסחר ושפ"פ

בניה.

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

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

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

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

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

גנ/17132 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
עילית יוקנעם בניה, בזכויות שינוי התכנית: שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי גנ/17132, מס' מפורטת תכנית מופקדת העמקים מבוא

ג/במ/55. לתכנית

עילית; גושים יקנעם ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
,64 - 38 ,36 - 31 ,18 ,17 במלואן: חלקות ,11070 גוש: וחלקות:
במלואה: חלקה ,11071 גוש: .69 ,67 ,65 ,30 חלקות: חלקי ,70 ,68
.51 חלקה: חלקי  ,50 ,10  -  1 במלואן: חלקות ,11072 גוש: .1 
חלקה ,11079 גוש: .71 ,52  -  49 חלקות: חלקי ,11073 גוש:
חלקות ,11081 גוש: .1 במלואה: חלקה ,11080 גוש: .1 במלואה:

חלקות ,11083 גוש: .2 במלואה: חלקה ,11082 גוש: .2 ,1 במלואן:
,11084 גוש: .103 ,100 ,99 ,95 ,92 ,90 ,88 ,86 ,84 ,33 - 20 במלואן:
חלקה: חלקי  ,61 ,59 ,57 ,55 ,53 ,51 ,26  -  17 במלואן: חלקות
במלואן: חלקות ,11086 גוש: .1 חלקה:  חלקי  11085 גוש: .27 
,43 - 40 ,36 חלקות: חלקי ,11093 גוש: .35 חלקי חלקה: ,34 - 32
חלקי חלקה: ,1 במלואה: חלקה ,11109 גוש: .213 ,211 ,207 ,55
.23 - 19 חלקות: חלקי ,34 - 24 במלואן: חלקות ,11835 גוש: .2
.40 חלקי חלקה: ,12089 גוש: .107 ,106 חלקות: חלקי ,12088  גוש:

.1 במלואה: חלקה ,12565 גוש:

בניה. וזכויות בהוראות שינוי התכנית: מטרת

בניה וזכויות  בהוראות שינוי התכנית: הוראות עיקרי 
שינוי בזכויות  לא היה ג/במ/55 שבהם לפי א1 מגורים באזור

מאוחרת לג/במ/55. מפורטת במסגרת תכנית

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

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

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

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

גנ/15379 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
של נקודתית והצרה בניין קווי שינוי התכנית: שם

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

ג/7512. ג/6265, לתכניות שינוי גנ/15379,

טבעון; גושים בסמת ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
חלקות: חלקי ,100 - 26 במלואן: חלקות ,10368 גוש: וחלקות:

.388 ,386 ,200 ,198 ,192 - 187

של נקודתית והצרה בניין קווי שינוי א. התכנית: מטרת
התכנית. בתחום קיימים לבניינים בניין קווי שינוי ב.  דרך.

מתן  לצורך  61 ,60 מגרשים ליד  נקודתית  דרך  הצרת  ג.
מבנים חלקי או מבנים הריסת ד. קיימים. למבנים לגיטימציה
של אחיד בניין קו קביעת ה. להריסה. ומסומנים לדרך החורגים

הנחיות  קביעת ו. חדשה. בניה מס' 6 בעבור דרך לאורך 4 מ'
ללא למגרשים וחלוקה איחוד ז. בניה. היתרי להוצאת והוראות

.(187 ,35 ,34 (מגרשים הסכמה

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1269 עמ' התשס"ז, ,5619 הפרסומים  ובילקוט  29/12/2006

.24/01/2007 בתאריך

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

גנ/16568 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
משהד דרכים, תוואי ושינוי הצרה התכנית: שם

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

ג/6485. לתכנית שינוי גנ/16568,

גושים משהד;  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.15 ,14 חלקות: חלקי ,17468 גוש: וחלקות:

דרכים. התכנית: הסדרת מערכת מטרת

לדרך א  ממגורים ייעוד שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי 
ייעוד שינוי ג. ב. למגורים משולבת מדרך ייעוד שינוי ב. משולבת.
שינוי ה. לדרך. א  ממגורים ייעוד שינוי ד. ב.  למגורים מדרך

הקיים. לפי קיימים למבנים בניין בקווי

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3660 עמ' התשס"ז, ,5694 הפרסומים  ובילקוט  06/07/2007

.23/07/2007 בתאריך

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

גנ/16939 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
מאהל עין גישה, דרך הצרת התכנית: שם

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

ג/12060. ג/4148, ג/7609, לתכניות שינוי גנ/16939,

גושים מאה'ל;  עין ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.8 חלקי חלקה: ,16935 גוש: וחלקות:

לתשריט והתאמתה גישה דרך הצרת התכנית: מטרת
בניין. קווי והקטנת מאושר, חלוקה

מדרך רצועה  ייעוד שינוי א.  התכנית: הוראות עיקרי 
מבנה קונטור לפי בניין קווי הקטנת ב. למגורים. מאושרת

קיים.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,474 עמ' התשס"ח, ,5735 הפרסומים  ובילקוט  05/10/2007

.08/11/2007 בתאריך

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

הגליל תכנון מקומי מעלה מרחב

ג/15634 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
ינוח הדרוזית, העדה בית התכנית: שם

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

ג/במ/168. לתכנית שינוי ג/15634,

גושים ינוח-ג'ת;  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
,18726 גוש: .46 ,9  -  6 ,3 חלקות: חלקי ,18717 גוש: וחלקות:

.79 ,7 חלקות: חלקי

הדרוזית העדה בית להקמת שטח הקצאת התכנית: מטרת
מרכז המכיל הדרוזית והמורשת ההסטוריה להצגת מוזיאון -

נוער. ואגף מחקר

למבני לשטח שטחים ייעוד א.  התכנית: הוראות עיקרי
הגדרת ג.  והתווייתם.  לדרכים שטחים ייעוד ב.  ציבור. 
בשטח הקרקע מייעודי אחד בכל המותרים השימושים
בעבור בניה היתר להוצאת ותנאים הוראות וקביעת התכנית,
חלקות הכלולים ד. איחוד חלקות וחלקי העדה הדרוזית. בית
הנחיות קביעת ה. חדשות. לחלקות וחלוקתם התכנית בשטח

סביבתיות. הנחיות קביעת ו. אדריכלי. ועיצוב בינוי

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,475 עמ' התשס"ח, ,5735 הפרסומים  ובילקוט  30/09/2007

.08/11/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
,04-9979659 טל' מעלה הגליל, מעונה, מעלה הגליל, ד"נ ולבניה
שהמשרדים ובשעות בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין וכל

לקהל. פתוחים האמורים

נפתלי תכנון מקומי מעלה מרחב

מפורטת ברמה מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
ג/16638  מס'

מגורים לאזור מגורים מאזור ייעוד שינוי התכנית: שם
תרשיחא במסחר, משולב

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
מס' מפורטת  ברמה מפורטת תכנית  מופקדת נפתלי מעלה 

ג/3019. ג/5549, לתכניות שינוי ג/16638,

מעלות-תרשיחא. ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
בנוי. שטח

למגורים ב' ממגורים ייעוד שינוי א. התכנית: מטרת
קביעת  ג. לחניון. א' 16 ממגורים מגרש ייעוד שינוי ב. ומסחר.
כחול בקו הכלולים שונים לאזורים ושימושים בניה הוראות

התכנית. של

קרקע קומת  ייעוד שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי 
א בקומה בניה אחוזי הגדלת ב. מסחר. לשטחי שירות משטחי
ל–42%. מ–33% ג. הגדלת אחוזי הבניה בקומה ב ל–53%.  מ–33%

בניין  קווי שינוי ה. ל–4 קומות. קומות הקומות מ–3 מס' ד. הגדלת
חניון. לשטח מגורים משטח ייעוד מגרש שינוי ו. לתשריט. בהתאם
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ובשעות בימים בימים בתכנית, לעיין רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
לחוק,   100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
של  פרסומה ממועד ימים  60 בתוך התנגדות להגיש רשאי
הוועדה בעיתונים, למשרדי הפרסומים המאוחרת בין ההודעה
הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית
העתק ההתנגדות יומצא .04-6508555 טל' ,17511 עילית נצרת
נפתלי, מעלה ולבניה לתכנון המקומית הוועדה  למשרדי

.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

נפתלי תכנון מקומי מעלה מרחב

גנ/15435 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
והקטנת קרקע כיסוי בניה, אחוזי הגדלת התכנית: שם

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

ג/3019. לתכנית שינוי גנ/15435,

מעלות-תרשיחא; ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
.36/1 מגרש ;36 בנוי, חלקה שטח גושים וחלקות:

הצדדים הבניין קווי שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי
במגרש  הקדמי הבניין קו שינוי ב. ל–0 מ'. מ' מ–3 36/1 במגרש
 36/1 במגרש  הבניין האחורי קו שינוי  ג. מ'. ל–1  מ' מ–3 36/1 
במגרש  המותרים הבניה אחוזי הגדלת ד. מ'. ל–0  מ'  מ–3

ל–70%. מ–33% קרקע כיסוי הגדלת ה. ל–125%. מ–100%

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2100 עמ' התשס"ז, ,5643 הפרסומים  ובילקוט  23/02/2007

.22/03/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
מעלות-תרשיחא, ,1 האורנים רח' נפתלי, מעלה  ולבניה
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,04-9978030 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

נפתלי תכנון מקומי מעלה מרחב

מפורטת ברמה מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
 מס' גנ/16631

ציבור, למבנה בניה הוראות קביעת התכנית: שם
תרשיחא

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

ג/3019. לתכנית שינוי גנ/16631, מס' מפורטת

מעלות-תרשיחא; ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
שטח בנוי. גושים וחלקות:

לאתר בייעוד בניה  אחוזי קביעת א. התכנית:  מטרת
ציבורי. לבניין לאתר בייעוד בניין קווי קביעת ב. ציבורי.  לבניין
במבנים אדריכלי עיצוב  או בינוי בדבר הוראות  קביעת ג.

ציבורי. בייעוד

בשטחים בניה הוראות  קביעת התכנית: הוראות  עיקרי
השטחים קביעת ידי: א. (שטח לבנייני ציבור), על אב"צ בייעוד
ב. קביעת מרווחי לאב"צ. המיועדים המותרים לבניה במגרשים
אב"צ. בייעוד בניינים גובה  קביעת ג.  אב"צ. בייעוד  הבניה
לפיתוח הנחיות ו. הנחיות לעיצוב אדריכלי. ה. בינוי. הנחיות ד.

סביבתיות. הנחיות ז. ושירותים. תשתיות השטח,

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3404 עמ' התשס"ז, ,5686 הפרסומים  ובילקוט  01/06/2007

.28/06/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
טל' מעלות-תרשיחא, ,1 האורנים רח' נפתלי, מעלה ולבניה
ובשעות בימים בה  לעיין רשאי מעוניין  וכל ,04-9978030

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

הגליל תכנון מקומי מרום מרחב

ג/13852 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
בדלתון התכנית: מלון יין שם

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
ג/12428. ג/8440, תמ"א/31, תמ"א/22, לתכניות שינוי ג/13852,

חלה זו תכנית דלתון. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
התעשיה לאזור בצמוד דלתון למושב בסמוך הנמצא שטח על

.6 ,2 חלקות: חלקי ,14270 גוש: וחלקות: גושים דלתון;

ליקד בזיקה ונופש מלונאות אזור פיתוח התכנית: מטרת
הסמוכים. הענבים ולכרמי

חקלאית, קרקע ייעוד שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי
ונופש. לאזור מלונאות ציבורית חניה פתוח ושטח ציבורי שטח
הגישה דרכי קביעת ג. מחייבים. בינוי עקרונות קביעת ב.
קביעת ה. השטח. ופיתוח לבניה הוראות קביעת ד. לשטח.

ופיתוחם. התשתיות בדבר הוראות

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,235 עמ' התשס"ח, ,5728 הפרסומים  ובילקוט  21/09/2007

.24/10/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
מעוניין וכל ,04-6919806 טל' ,13910 הגליל, מירון ולבניה מרום
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

מרחב תכנון מקומי משגב

גנ/17061 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
אל טל ,569 במגרש בניה זכויות שינוי התכנית: שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
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ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
לתכנית שינוי  גנ/17061, מס' מפורטת תכנית מופקדת משגב,

ג/9162.

גושים טל–אל;  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
.12 חלקי חלקה: ,18456 גוש: וחלקות:

בניה. התכנית: שינוי זכויות מטרת

עיקריים בניה שטחי הגדלת א. התכנית: הוראות עיקרי
בניין. קו ב. שינוי שירות. ושטחי

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

.04-9990102

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 שפלת מרחב

ג/15928 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
תמרה ציבור, למבנה ממגורים ייעוד שינוי התכנית: שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי ג/15928, מס' מפורטת תכנית מופקדת הגליל שפלת

ג/6956. לתכנית

בנוי; שטח  תמרה. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
חלקות: חלקי ,11 במלואה: חלקה ,18587 גושים וחלקות: גוש:

.62 ,58

קביעת ב. ציבור. למבני שטחים ייעוד א. התכנית: מטרת
מבני ציבור. הוראות להקמת

ממגורים הקרקע ייעוד שינוי  התכנית:  הוראות עיקרי
כל נוער. ומועדון ילדים לגני  המיועד  ציבור למבנה לשטח
תכנית הוראות לפי ייקבעו זו בתכנית שונו לא אשר ההוראות

ג/6956. מס'

ובשעות בימים בימים בתכנית, לעיין רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511
,24930 תמרה הגליל, שפלת ולבניה לתכנון המקומית הוועדה

.04-994122 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 שפלת מרחב

ג/15929 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
תמרה דת, למוסד שטח ייעוד התכנית: שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי ג/15929, מס' מפורטת תכנית מופקדת הגליל שפלת

ג/6957. לתכנית

גושים תמרה;  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.51 ,17 חלקות: חלקי ,18585 גוש: וחלקות:

דת. למוסד ממגורים קרקע ייעוד שינוי א. התכנית:  מטרת
הדרכים. מערך הסדרת דת. ג. להקמת מוסד הוראות קביעת ב.

ממגורים הקרקע ייעוד שינוי  התכנית:  הוראות עיקרי
תהיה הגליל שפלת המקומית הוועדה ודרך. דת למוסד לשטח
ההוראות כל זו. לתכנית בהתאם בניה היתרי להוציא מוסמכת

ג/6957. תכנית מס' לפי ייקבעו זו בתכנית לא שונו אשר

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

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

.04-994122 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

גדז הרצל  
המחוזית הוועדה ראש יושב
הצפון מחוז ולבניה לתכנון

הדרום מחוז
שבע באר מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
168/102/02/5  מס'

שבע באר שושן, אבן רחוב ,1072 מגרש התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

5/מק/2012. ,81/102/02/5 לתכניות שינוי ,168/102/02/5 מס'
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וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

שכונת שבע.  באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
,X 176.865 קואורדינטה ;117 שושן אבן רח'  לון,  נאות
בתשריט כמסומן התכנית: גבולות ;Y 572.910 קואורדינטה
.59 חלקי חלקה: ,38359 גוש: וחלקות: גושים רצוף; כחול  בקו

.2 במלואה: חלקה ,38361 גוש:

,1072 מס' במגרש  בניה בזכויות שינויים מטרת התכנית:
,117 שושן אבן ברחוב ביתך) (בנה א' מגורים לאזור המיועד

שבע. באר לון, נאות שכונת

למטרות בניה היקפי  הגדלת א. התכנית: הוראות  עיקרי
שירות למטרות בניה היקפי הגדלת ב. ל–48%. מ–45% עיקריות
היקפי הקטנת ג. ל–23%. מ–14% מרתף בעבור לקרקע, מתחת
בקווי שינוי ד. ל–4%. מ–6% הקרקע מעל שירות למטרות בניה

הצדדית  בחזית מ'  1.50 - למצללה בניין  קו  קביעת  ה.  בניין.
הבית. של הימנית

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,893 עמ' התשס"ח, ,5748 הפרסומים  ובילקוט  08/11/2007

.12/12/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-6263791 טל'
וכל ,08-6463807 טל' שבע, באר ,2 בגין מנחם רח' שבע, באר
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

שבע באר מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
40/203/03/5  מס'

שבע באר רמות, שכ' ,18 סגל צבי רחוב התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 

5/במ/1/6. 5/במ/7/6, שינוי לתכנית ,40/203/03/5

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

שכונת שבע,  באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
בתשריט כמסומן התכנית: גבולות ;18 סגל צבי רחוב  רמות,
במלואן: חלקות ,38158 גוש: וחלקות: גושים רצוף; כחול בקו

.222 חלקי חלקה: ,191 ,190

במגרש מרביים בניה  היקפי  הגדלת .1 התכנית:  מטרת
קיר  עם (חד–משפחתי  א מגורים  לאזור המיועד   148B מס'
מתוכם  ל–179 מ"ר, ,18 סגל צבי רמות, רח' ונמצא בשכ' משותף)
ללא  מ"ר,  21  - שירות למטרות מ"ר, ל–158  עיקריות למטרות

בניה. היתרי למתן תנאים קביעת .2 שינוי.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3041 עמ' התשס"ז, ,5676 הפרסומים  ובילקוט  31/05/2007

.05/06/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-6263791 טל'
וכל ,08-6463807 טל' שבע, באר ,2 בגין מנחם רח' שבע, באר
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

שדרות מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
94/102/03/21  מס'

שדרות ,47 אלון התכנית: רח' יגאל שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 

21/102/03/21/א. שינוי לתכנית ,94/102/03/21

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

נאות שכ' שדרות. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בתשריט כמסומן התכנית: גבולות ;47 אלון יגאל רח'  אשכול,
.119 חלקי חלקה: ,1899 גוש: וחלקות: גושים רצוף; כחול בקו
 486 מגרש ;83 ,21 חלקות: חלקי ,19 חלקה במלואה: ,2481 גוש:

.21/102/03/21 לתכנית בהתאם

מגורים באזור למגרש שטח לחניה הוספת א. התכנית: מטרת
בניין קו הסדרת וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים. ג. איחוד ב. א.

הקיים בשטח. בהתאם למצב

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,767 עמ' התשס"ח, ,5744 הפרסומים  ובילקוט  09/11/2007

.27/11/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-6263791 טל'
מעוניין וכל ,08-6892745 טל' שדרות, הנשיא,  כיכר  שדרות,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

טוביה באר מקומי תכנון מרחב

166/03/8 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
באזור ותעשיה מסחר משולב אזור התכנית: שם

טוביה באר תעשיה,
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה
,166/03/8 מס' מפורטת תכנית מופקדת טוביה באר ולבניה

8/בת/23. לתכנית שינוי

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

מועצה בתחום  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
קסטינה;  לצומת 40 ומדרום ממערב לכביש טוביה, אזורית באר
גבולות ;Y 626.050 קואורדינטה ,X 176.750 קואורדינטה
וחלקות: גושים רצוף;  כחול בקו  בתשריט כמסומן   התכנית:
חלקה:  חלקי 312 מוסדר, גוש: חלקה: 10. חלקי 301 מוסדר, גוש:
חלקי  2476 מוסדר, גוש: חלקה: 36. חלקי 2475 מוסדר, גוש: .5

.42 חלקה:

אזור לפיתוח תכנונית  מסגרת יצירת התכנית:  מטרת
ומגבלות הנחיות וקביעת קרקע ייעוד שינוי ומסחר. תעשיה

בניה.
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מסחרי מאזור ייעוד שינוי .1 התכנית: הוראות עיקרי
לאזור משולב הבניה  שטחי  .2 ותעשיה. למסחר (שוק) מיוחד
בחלוקה, 9,700 מ"ר  14,200 מ"ר שבהם: (עיקרי) ותעשיה מסחר
בכל המותרות התכליות קביעת לתעשיה. 3. 4,500 מ"ר למסחר,
בניה. והוראות בניה היתרי למתן התנאים קביעת .4 שטח.  תא
קביעת .6 ותשתיות. סביבתיות הנחיות הוראות, קביעת .5

התכנית. ביצוע שלבי

ובשעות בימים בימים בתכנית, לעיין רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו את  הרואה אחר תכנוני פרט בכל  או בבניין
רשאי  לחוק,  100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
הוועדה 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

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
66/101/02/8  מס'

באר טוביה - מגרש 104, כנות תעשיה אזור התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

.17/101/02/8 שינוי לתכנית ,66/101/02/8 מס'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

תעשיה אזור  כנות. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
טוביה; גבולות באר אזורית בתחום מועצה ,34 האדום רח' כנות,
וחלקות: גושים רצוף;  כחול בקו  בתשריט כמסומן   התכנית:

.5 ,4 חלקות: חלקי ,4990 גוש:

כנות, התעשיה באזור מסחרי אזור הקמת התכנית: מטרת
מאזור ייעוד שינוי א. להלן: כמפורט אירועים גן להקמת
קביעת ב. .(127 (מגרש מסחרי לאזור (104 (מגרש תעשיה

מתוכם:  מ"ר ל–7,000  המסחרי באזור המרביים הבניה  שטחי
לקרקע.  מתחת מ"ר  1,000  + הקרקע מעל עיקרי מ"ר  4,000 .1 
והיתר  מרתף מ"ר  1,000 מתוכם  שירות, שטחי מ"ר  2,000 .2 
התכליות  קביעת ג. הקרקע. מעל שירות שטחי מ"ר  1,000
קביעת ה. בניה. היתרי התנאים למתן קביעת ד. והשימושים.

התכנית. ושלבי ביצוע כלליות לתשתיות הנחיות

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4285 עמ' התשס"ז, ,5713 הפרסומים  ובילקוט  03/08/2007

.04/09/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-6263791 טל'
רשאי מעוניין  וכל  ,08-8503404 טל' טוביה, באר טוביה, באר

פתוחים  האמורים שהמשרדים  ובשעות בימים  בה לעיין
לקהל.

שמעונים מקומי תכנון מרחב

חלקית מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
504/02/7  מס'

לקיה מזרחי, דרום פלח התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה
מס' חלקית מקומית מיתאר תכנית מופקדת שמעונים  ולבניה
שינוי לתכניות מפורטת, תכנית של הכוללת הוראות ,504/02/7

.10/183/02/7 ,305/02/7

בעלים. מגרשים בהסכמת וחלוקת וחלוקה: איחוד איחוד

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

בתחום מועצה לקיה. ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
וחלקות: גושים שמעון; בני אזורית  ומועצה לקיה  מקומית
,1 מחלקה חלק ,100217/8 גוש ,1 מחלקה חלק ,100217/1 גוש
כחול בקו התכנית: כמסומן בתשריט גבולות ;100217 ארעי גוש

רצוף.

 3 להקמת תכנונית מסגרת יצירת א. התכנית: מטרת
למתן  דיור כ–2,250 יחידות הכוללות חדשות מגורים שכונות
בעיית ולפתרון ביישוב, הצפוי האוכלוסיה לגידול מענה
לאזורי חקלאי מאזור הקרקע ייעוד שינוי ב. הבדואית. הפזורה
וכיו"ב. לדרכים  פתוח ציבורי לשטח ציבור, לבנייני  מגורים, 
הקרקע ייעודי קביעת למגרשים,  התכנית  שטח חלוקת ג.
בניה, זכויות לרבות  בניה, ומגבלות הוראות קביעת  השונים,
קביעת ד.  אדריכלי. ועיצוב לבינוי מנחים עקרונות וקביעת 
הסביבה לאיכות הקשור בכל נאותים תנאים להבטחת הוראות
לרבות התכנית,  ביצוע שלבי  קביעת ה.  האוכלוסיה. לרווחת 
מגרשים וחלוקת איחוד ו. בניה. היתרי למתן תנאים קביעת

הבעלים. בהסכמת

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

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
הוועדה 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
503/03/7  מס'

כיסופים יער התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
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ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה
לפי אישור ,503/03/7 מס' מפורטת תכנית מופקדת שמעונים

תמא/22.

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

מועצה בתחום  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
נ"צ מרכזי  232 באזור כיסופים; לדרך מערבית אשכול, אזורית
כחול בקו התכנית: כמסומן בתשריט גבולות ;589430 ,143880
,24 ,20 במלואן: חלקות ,100251 גוש: וחלקות:  גושים  רצוף; 
,31  - 28 ,25 ,23  -  21 ,19  - 17 ,11  - 1 חלקות: חלקי ,27 ,26 
חלקי ,100313 גוש: .56 ,55 ,53 ,51 ,50 ,47 ,45  -  40 ,36  -  33
.68 ,56 ,54 ,53 ,38 ,36 ,33 ,31 ,30 ,19 ,18 ,16 - 14 ,9 - 1 חלקות:
חלקות: חלקי ,48 ,32 ,30 ,19 ,15 במלואן: חלקות ,100318  גוש:
,40 ,39 ,37 ,36 ,34 ,33 ,31 ,29 - 20 ,18 - 16 ,14 - 11 ,9 - 7 ,5 - 1

.18 ,10 - 6 חלקות: 1, 100321 חלקי גוש: .47 ,46 ,42

קיים אדם נטע מסוג יערות ופירוט  דיוק התכנית: מטרת
אדם  נטע מסוג 40 ויערות ,38 ,31 ,28 ,27 ,23 ,22 ,20 ,15 יק' מס'
,22 בתמ"א ג' 5ב, לסעיף בהתאם ,24 ,19 ,18 ימ' מס'  מוצע 
קביעת ג. קרקע. ייעוד שינוי ב. למתחמים. חלוקה א. ידי: על
בניה. ומגבלות הנחיות השונים, במתחמים מותרים שימושים

היער. בתחום בניה היתרי למתן תנאים קביעת ד.

ובשעות בימים בימים בתכנית, לעיין רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו את  הרואה אחר תכנוני פרט בכל  או בבניין
רשאי  לחוק,  100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
הוועדה 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 אישור בדבר  הודעה
4/285/03/7  מס'

הבשור עין תעסוקה, גן התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 

.285/03/7 שינוי לתכנית ,4/285/03/7

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 הבשור. עין ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
כמסומן התכנית:  גבולות אשכול; אזורית מועצה  - הבשור
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  לאזור  משק ממבנה קרקע ייעוד  שינוי  ג.
בניה. ומגבלות  הנחיות זכויות, קביעת ד. תדלוק.  ותחנת 

בניה. היתרי למתן תנאים קביעת ה.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4021 עמ' התשס"ז, ,5705 הפרסומים  ובילקוט  27/07/2007

.20/08/2007 בתאריך

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

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

שקמים מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית דחיית בדבר  הודעה
4/146/03/6  מס'

מושב שפיר, - חלקה 9, מגרשים חלוקת התכנית: שם
שקמים

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית דחיית בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
בעיתונים פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה ,4/146/03/6
עמ' התשס"ו, ,5538 ובילקוט הפרסומים ,10/05/2006 בתאריך

.146/03/6 שינוי לתכנית ,08/06/2006 בתאריך ,3584

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

מועצה שפיר.  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
וחלקות: גושים רצוף; בתשריט בקו כחול כמסומן שפיר  אזורית

.42 חלקי חלקה: ,9 במלואה: חלקה ,2913 גוש:

לבעלי מגורים מאזור ייעוד שינוי א. התכנית: מטרת
וחלוקת מגרשים  איחוד ב. א. מגורים ל–3 מגרשים אזור מקצוע
קביעת ד. .4 מס' לחלקה גישה דרך יצירת ג. בעלים. בהסכמת

בניה. ומגבלות הנחיות הוראות, שימושים,

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-6263791 טל'
בימים בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,08-8500705 טל' שקמים,

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

שקמים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
297/02/6  מס'

יישוב כפרי קהילתי - חרוב התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מתאר תכנית  אישור  בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 

לתממ/41/14/4. כפיפות ,297/02/6 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

קהילתי כפרי יישוב ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
שקף ליישוב מצפון  לכיש, האזורית המועצה בתחום  חרוב,
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נ.צ. מרכזי הישנה; דרך הפטרולים על אמציה, וממזרח ליישוב
כחול בקו התכנית: כמסומן בתשריט גבולות ;604.250 ,193.550
,3122 גוש: .6 ,2 חלקות: חלקי ,3121 וחלקות: גוש: רצוף; גושים

.31 ,29 ,13 ,9 ,7 - 4 חלקות: חלקי ,18 במלואה: חלקה

חרוב, - חדש כפרי קהילתי הקמת יישוב א. התכנית: מטרת
מאזור  הקרקע של ייעודה שינוי ב. יח''ד. כ–224  של בהיקף 
ציבור, למבני שטח  א, מגורים אזור האלה: ליעודים  חקלאי
ונופש, תיירות ציבור, ומוסדות מבנים לתעסוקה, משולב אזור
דרכים פתוח לשימור, שטח פתוח, שטח ציבורי מסחרי, שטח
בעלים, בהסכמת למגרשים התכנית שטח חלוקת ג. לסוגיהן.
הוראות קביעת ד.  ורישום. חלוקה  בדבר הוראות  וקביעת
הבניה גובה קווי הבניין, התכליות, השימושים, בדבר לרבות
אדריכלי, ועיצוב הבניה הנחיות הבניה, אחוזי הקומות, ומספר
איכות הנוף,  לשמירת הוראות תשתיות, לפיתוח הוראות 
הקרקע בייעודי היתרי בניה תנאים להוצאת קביעת הסביבה,
קביעת ו.  בניה. היתר  למתן תנאים קביעת ה.  לעיל. כמפורט 

ופיתוח. ביצוע שלבי

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3046 עמ' התשס"ז, ,5676 הפרסומים  ובילקוט  11/05/2007

.05/06/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-6263791 טל'
בימים בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,08-8500705 טל' שקמים,

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

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

מוות הצהרות חוק לפי הודעות

בירושלים משפחה לענייני המשפט בבית

40881/00 ת"ע

מוות, התשל"ח-1978, הצהרות בעניין: חוק

בן (מורדכי שפירא של המנוח מרקו מותו הצהרת ובעניין:
יצחק),

אשקלון. ,45/4 יואש בן גדעון מרח' זייליק, ישראל והמבקש:

הודעה

לענייני המשפט בית אל פנה הנ"ל המבקש כי ידוע להווי
המנוח של מותו על  להצהיר בבקשה בירושלים  משפחה
וכי פטירה, תעודת אין בידי המשפחה ואולם ברומניה, שנפטר

3.7.2008 בשעה 10.00. ביום הנ"ל בבקשה ידון המשפט בית

המבקש: הצהרת לפי המנוח של תיאורו וזה

רומניה. הלידה: מקום

רומניה. ואסלוי, מגוריו: מקום

רומנית. אזרחותו:

.13.10.1945 הפטירה: תאריך

בזה מתבקש הנ"ל, המנוח על  ידיעות לו שיש מי כל
או דיפלומטית נציגות לכל או המשפט לבית להמציאן
אדם וכל בעל פה, ובין בכתב בין ישראל, של מדינת קונסולרית
בית לפני יתייצב המוות להצהרת להתנגד הרוצה מעוניין,
התנגדותו, את כוחו, וינמק בא ידי ואם על בעצמו אם המשפט,

או ההתנגדות, טעמי שבה יפורטו בשבועה הצהרה ימסור או
מדינת של קונסולרי או דיפלומטי  נציג  לפני הודעה ימסור
בית ייתן כן שאם לא ההתנגדות, טעמי יפרט את שבה ישראל,

בעיניו. כטוב החלטה המשפט

שופט גרינברגר, ציון בן

בית המשפט ידי על חברות בקשות לפירוק

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1212/08 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

,Harefield International Limited חברת פירוק ובעניין

עו"ד ב"כ ע"י בע"מ, לישראל לאומי בנק והמבקש:
נחלת מרח' דין,  עורכי - ושות' רוהר רייף, בירו, ברוכשטיין, 
.03-5609450 פקס' ,03-5609455 טל' ,65154 אביב תל ,75 בנימין

לבית  בקשה 19.2.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

16.4.2008 בשעה 8.30.

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
ביום   13.00 משעה יאוחר  לא  הנ"ל המען לפי לידיו  שתגיע 

.9.4.2008

תמורת המבקש, ימסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד דורון ערוסי,  
המבקש כוח בא

בחיפה המחוזי המשפט בבית

1233/07 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

בע"מ, (א.י.ש.) פרוייקטים שניידר חברת פירוק ובעניין

ואח', ,034364398 ת"ז קובי כהן, החברה, והמבקשים: עובדי
אביב תל ,11 מסלוויטה האחים מרח' בלום, ערן עו"ד ב"כ ע"י

.03-6242323 טלפקס' ,67010

בקשה  הוגשה  19.12.2007 ביום כי  הודעה, בזה נמסרת 
לעיל, הנזכרת החברה את לפרק בחיפה המחוזי המשפט לבית
ביום בדין היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי

18.5.2008 בשעה 9.15.

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשים, למסור יש ההודעה את
 9.15 לא יאוחר משעה הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיהם

.11.5.2008 ביום
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תמורת למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד בלום, ערן  
כוח המבקשים בא

בחיפה המחוזי המשפט בבית

293/08 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

בע"מ, ק.א שירותים א.א. חברת פירוק ובעניין

יוסף עו"ד ב"כ ע"י בע"מ, לישראל דיסקונט בנק והמבקש:
.31332 חיפה ,33232 ת"ד ,1 פלמר שער מרח' ברינט,

לבית  בקשה 5.3.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת לפרק את החברה בחיפה המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

לכך. בסמוך או 2.6.2008 בשעה 9.15

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
ביום   9.00 משעה יאוחר  לא  הנ"ל המען לפי לידיו  שתגיע 

.15.5.2008

תמורת המבקש, ימסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד ברינט, יוסף  
המבקש כוח בא

שבע בבאר המחוזי המשפט בבית

3139/07 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

בע"מ, (1984) דואש אבו חברת פירוק ובעניין

ליאור מרקוביץ, עו"ד ב"כ ע"י ואח', גל והמבקשים: משה
פקס' ,08-6235588 טל' שבע, באר ,5188 ת"ד ,10/2 ויצמן  מרח'

.08-6231155

לבית  בקשה 19.3.2007 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
לעיל, הנזכרת החברה את לפרק שבע בבאר המחוזי המשפט
ביום בדין היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי

2.7.2008 בשעה 9.30.

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשים, למסור יש ההודעה את
ימי משבעה יאוחר לא הנ"ל המען לפי לידיהם שתגיע באופן

.12.00 עד השעה בבקשה הדיון תאריך עבודה לפני

תמורת למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד מרקוביץ, ליאור  
כוח המבקשים בא

שבע בבאר המחוזי המשפט בבית

8085/08 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

,51-308106-7 ח"פ בע"מ, ויקטוריה סלטי חברת פירוק ובעניין
,77200 מיקוד ,100 הדרים אשדוד

פ' עו"ד ב"כ ע"י ,312090079 ת"ז איגור קריבנקו, והמבקש:
טל' ,75707 לציון ראשון ,22 סחרוב מרח' שבשאי, ל' ו/או מורוז

.03-9412202 פקס' ,03-9412222

לבית  בקשה 7.2.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
לעיל, הנזכרת החברה את לפרק שבע בבאר המחוזי המשפט
ביום בדין היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי

2.7.2008 בשעה 9.30.

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
ביום   13.30 משעה יאוחר  לא  הנ"ל המען לפי לידיו  שתגיע 

.22.6.2008

תמורת המבקש, ימסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד שבשאי, ל'  
המבקש כוח בא

שבע בבאר המחוזי המשפט בבית

8115/08 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

,51-329941-2 ח"פ בע"מ, רעות קונדיטוריה פירוק ובעניין

ו/או מסורי רז ב"כ עו"ד ע"י נדב ואח', אסייג והמבקשים:
.75218 לציון ראשון ,65 ז'בוטינסקי מרח' גריסרו, אליעזר

לבית  בקשה 20.2.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
לעיל, הנזכרת החברה את לפרק שבע בבאר המחוזי המשפט
ביום בדין היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי

25.5.2008 בשעה 9.00.

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשים, למסור יש ההודעה את
ימי משבעה יאוחר לא הנ"ל המען לפי לידיהם שתגיע באופן

.12.00 עד השעה בבקשה הדיון תאריך עבודה לפני
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תמורת למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד מסורי, רז  
כוח המבקשים בא

שבע בבאר המחוזי המשפט בבית

8151/08 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

זמני), (בפירוק בע"מ טקסטיל פולגת חברת פירוק ובעניין

ו/או לדרמן עמית עו"ד ב"כ ע"י עצמה, החברה והמבקשת:
בגין מנחם מרח' ושות', נס שלמה ד"ר ממשרד מרגלית, יהונתן

.03-6133343 פקס' ,03-6114455 טל' ,52521 גן רמת ,7

לבית  בקשה 10.3.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
לעיל, הנזכרת החברה את לפרק שבע בבאר המחוזי המשפט
ביום בדין היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי

4.6.2008 בשעה 9.30.

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו על הודעה למבקשת שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשת, למסור יש ההודעה את
ימי משבעה יאוחר לא הנ"ל המען לפי לידיה שתגיע באופן

.12.00 עד השעה בבקשה הדיון תאריך עבודה לפני

תמורת המבקשת, תמסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד יהונתן מרגלית,  
המבקשת כוח בא

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

 גראם באת בע"מ 
(51-227146-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
באום, עו"ד במשרד ,11.00 בשעה ,5.5.2008 ביום תתכנס הנ"ל
הגשת דוח לשם תל אביב, ,107 החשמונאים רח' ושות', הנגבי
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק רשף,                                                ישראל

ר"ג בע"מ  (למסחר)  נכסי קריסטל
(51-036459-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, במשרד ,15.00 בשעה ,20.5.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, של סופי  דוח הגשת  לשם אביב,  תל ,3 פריש דניאל 
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, שחור,                                                י"ד

בע"מ טדי צמר
(51-116970-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, במשרדי ,17.30 בשעה ,21.5.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,5 עמדן
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, רוטברט, אסי

אל מפעלי הובלה בע"מ טל
(51-205399-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, במשרדי ,17.30 בשעה ,21.5.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,5 עמדן
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, רוטברט, אסי

בע"מ מזון עסקי ניהול קוויק-בר
(51-256021-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
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,33 גוריון בן ברח' ,17.00 בשעה ,28.5.2008 ביום תתכנס הנ"ל
כיצד המראה המפרק,  של סופי דוח הגשת לשם  הרצליה,
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק עו"ד, חדד, רנה

בע"מ ויטביב
(51-32824-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
בועז רח' המפרק, במשרדי ,10.00 בשעה ,28.5.2008 תתכנס ביום
המראה כיצד המפרק, סופי של הגשת דוח לשם רמת השרון, ,4
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק טביב, ויטקובסקי שרון

ננוטכנולוגיות בע"מ פעילויות החברה לקידום
(51-342952-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, במשרד ,8.30 בשעה ,30.5.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,41 בלוך
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, שפרן, חיים

בע"מ מדיפלקס
(51-167165-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' היצירה במשרד המפרק, ,10.00 בשעה ,1.6.2008 תתכנס ביום
המפרק, סופי של הגשת דוח גן, לשם רמת ,(9 (קומה ש.א.פ בית ,3
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, קדמון, אמיר

בע"מ תקשורת פינג
(51-343409-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה  של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
הודעה  פרסום מיום 30 ימים או ,16.5.2008 ביום תתכנס הנ"ל

רח' החברה, במשרדי ,12.00 בשעה המאוחר מביניהם, לפי זו,
המראה המפרק, סופי של דוח הגשת  לשם חיפה, ,17 אורבך
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, כרמלי, רפאל

בע"מ פראנס דוס
(51-217973-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,9.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' גנבר, אבי עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,10 קהילת קיוב

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, גנבר, אבי

בע"מ בבת-ים 21 בגוש 7145 חלקה בית
(51-031539-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,7.12.2006 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז קריגל,  עדי עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק 

החברה. למפרק רעננה, ,1 שברץ מרח' ,007133606

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, קריגל, עדי

בע"מ סחר י.ס.א.ן
(51-246139-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,17.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ניצן, מרח' טל את עו"ד ולמנות החברה מרצון את החלטה לפרק

החברה. למפרק ,103 החשמונאים

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,
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בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, ניצן, טל

אלנט בע"מ
(51-100250-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,20.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,022687974 רן, ת"ז את רפאל ולמנות החברה מרצון לפרק את

החברה. למפרק גן, רמת ,16 הילל אבא מרח'

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק רן, רפאל

בע"מ האוז זלה
(51-000926-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,13.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' נוביץ, דורון עו"ד את ולמנות  מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,91 החשמונאים

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, דורון נוביץ,

בע"מ אחזקות שריסט - גיניאה
(51-257002-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרקים ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה הנ"ל, החברה של
,1 צמח שלמה מרח' ,1467203 ת"ז גיניאה, יצחק את ולמנות
המלח ים מרח' ת"ז 14016349, שריסט, 96190 ואדריאן ירושלים

החברה. למפרקי ירושלים, ,2/4

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

ירושלים. ,1 צמח רח' שלמה גיניאה, זו, ליצחק הודעה

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

שריסט גיניאה   אדריאן            יצחק

     מ פ ר ק י ם

חברת נ ב בע"מ
(51-043715-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,17.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
עקיבא מרח' פרנק, נחמה את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת אביב, תל ,14

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרקת נחמה פרנק,

בע"מ תכשיטים אן.אל.אס.
(51-385975-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,20.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' עו"ד עומרי בירותי, את החברה מרצון ולמנות את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,8 באייר ה'

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, בירותי, עומרי

בע"מ מערכות טילמון
(51-341620-6 (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 לאחר ,18.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין

21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,

החברה. למפרקת ,055916795 רוזנבאום, ת"ז רו"ח טלי

מפרקת רוזנבאום, טלי




