
רשומות

הפרסומים ילקוט

מכרז חובת עליהן תחול שלא משרות בדבר  הודעות
3186   ............................. (מינויים) המדינה שירות חוק לפי

3186 מס הכנסה..............................   מנהל לפי פקודת מינוי סגן

3186 לפי החוק האמור..........................   שומה מינוי עוזר פקיד

חוק לפי המייעצת בוועדה חבר מינוי על  הודעה
3186   ................... (ביטוח) פיננסיים שירותים על הפיקוח

3186 ולבניה..   הארצית לתכנון במועצה שר הפנים נציג מינוי

במועצה המוסדות המיישבים מקום לנציג ממלא  מינוי
3186 הארצית לתכנון ולבניה.................................................  

3187   .......... חמץ) המצות (איסורי חג חוק מפקחים לפי מינוי

3187   .............. הפסיכולוגים למועצת חברה מינוי על הודעה

פקודת מחלות לפי ממשלתיים וטרינרים  מינוי רופאים
3187 הכלבת...........................................   ופקודת חיים בעלי

3188   ................................. (ימאים) לפי חוק הספנות חוקר מינוי

3188 התעופה   שדות במועצת רשות מינוי חברה בדבר הודעה

3188   ......... פקודת המבחן לפי למבוגרים מבחן מינוי קצינות

החוק לפי לנוער ראשי מבחן קצין מינוי וביטול  מינוי
3188   ................................................................................... האמור

3188   ........ החוק האמור לפי לנוער מבחן קצינת ביטול מינוי

(טיפול חוק הנוער לפי סעד פקידות ושינוי מינוי  מינוי
3188   .............................................................................. והשגחה)

בענייני דין (סדרי הסעד חוק לפי סעד פקידות  מינוי
3189   ......................................... ונעדרים) חולי נפש קטינים,

3189 הסעד.......   חוק שירותי חברים בוועדות ערר לפי מינוי

3189 הסוציאליים......................   העובדים במועצת חבר מינוי

3189   ................... על חוסים ההגנה חוק לפי סעד מינוי פקידי

3190   ............................. הלאומי הביטוח חוק לפי מעביד אישור

פטור על קביעת חבר בני אדם לצורך קבלת  הודעות
3190   ................. דירת מגורים מהשכרת על הכנסה ממס

3190 רישוי עסקים..............   חוק לפי כניסה הסמכה בסמכות

למדע ולחקר העליון המוסד בהרכב שינוי  הודעה על
3190 בישראל................................................   הערבית הלשון

ולבניה לתכנון מקומיות בוועדות חברים  מינוי
הראל, הגליל, שמעונים, הכרם, אצבע בית (בקעת

3190   .................................................................. העמקים) מבוא

ולבניה לתכנון מקומיות בוועדות מקום ממלאי  מינוי
3191   ................................................ (שקמים, גבעות אלונים)

לתכנון המקומית בוועדה חבר מינוי ביטול על הודעה
3192   ....................................................... הגליל אצבע ולבניה

3192 מיתאר ארציות   תכניות להכנת הוראות הודעות בדבר

3192   ................... מיתאר ארצית תכנית העברת הודעה בדבר

מחוזיות חלקיות מיתאר תכניות אישור  הודעות בדבר
3193   ................................................. והדרום הצפון למחוזות

3193 שיכונים ציבוריים.................................   על אישור הודעה

חלה החובה לא שבהם אזורים בדבר  תיקון הודעה
להסדרת הפיקוח ברצועה לפי חוק  להחזיק כלב

3194 כלבים.............................................................................   על

3194 זבולון)..   לארנונה (סלאמה, ערר מינוי ועדות על הודעות

3195 ציבור.................   לצורכי קרקעות רכישת בדבר הודעות

3202   ......................................... התכנון והבניה חוק הודעות לפי

3227   ............................................................... הודעות מאת הציבור

עמוד                              עמוד         
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מכרז חובת עליה תחול שלא משרה קביעת בדבר הודעה
(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),
הממונים של המשרות על כי הממשלה החליטה המדינה, שירות
 19 סעיף לפי המכרז תחול חובת הפנים לא במשרד המחוז על
מועמדים, לאיתור בוועדה ייבחר שהמועמד בתנאי לחוק,
מיום ,345 מס' הממשלה בהחלטות נקבעו פעולתה שעקרונות
בהודעה שפורסמו כפי ,29.9.2002 מיום ,2541 ומס'   14.9.1999
פומבי2, מכרז מחובת  בפטור למשרות למינוי תנאים  בדבר

כדלקמן: יהיה והרכבה

ראש; יושב - הפנים משרד של הכללי המנהל *

או נציגו; המדינה נציב שירות *

נציב שימנה בתחומי המשרה, ידע בכיר, בעל מדינה עובד *
לממשלה; המשפטי היועץ דעת על המדינה שירות

ובתחומי הניהול בתחום והיכרות  ידע  בעל ציבור, נציג *
הפנים משרד  של הכללי המנהל שימנה המשרה, 

המדינה; שירות נציב עם בהתייעצות

היכרות בעל במוסד אקדמי סגל שהוא חבר אקדמיה איש *
המדינה שירות נציב שימנה המקומי, השלטון בתחום

הפנים. משרד של הכללי המנהל עם בהתייעצות
(17 באפריל 2008) התשס"ח בניסן י"ב

 (3—274 (חמ
יחזקאל עובד  

מזכיר הממשלה __________
.86 עמ' התשי"ט, 1   ס"ח

400 ועמ' 712. עמ' התשס"ג, 2     י"פ

מכרז חובת עליה תחול שלא משרה קביעת בדבר הודעה
(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

הלאומי. מערך ההסברה משרת ראש את לחוק, 19 סעיף לפי

ראש הצעת פי על ימונה,  הלאומי  ההסברה  מערך ראש
לחוק. 23 לסעיף בהתאם הממשלה, ידי על הממשלה,

(17 באפריל 2008) התשס"ח בניסן י"ב
 (3—274 (חמ

יחזקאל עובד  
מזכיר הממשלה __________

.86 עמ' התשי"ט, 1   ס"ח

מנהל סגן מינוי
הכנסה מס פקודת לפי

ו–229 לפקודת  1 סעיפים לפי בתוקף סמכותי כי מודיע אני
צבי בישראל, המסים רשות  עובד  את ממנה אני הכנסה1, מס
,147 145(א)(2), סעיפים לעניין המנהל לסגן ,025224742 נמט, ת"ז
לעידוד לחוק 51ט סעיף ולעניין האמורה לפקודה ו–158ג 152(ג)
רשות מנהל סמכות לעניין למעט התשי"ט-21959, הון, השקעות

האמור. (ג) לחוק קטן סעיף לפי לקבוע כללים המסים

המנוי העובד של פרישתו אוטומטית עם יפוג המינוי תוקף
לעיל.

(19 במרס 2008) באדר ב' התשס"ח י"ב
 (3—768 (חמ

בר–און רוני  
האוצר שר

שומה פקיד עוזר מינוי
הכנסה מס פקודת לפי

ו–229 לפקודת  1 סעיפים לפי בתוקף סמכותי כי מודיע אני
המסים,  רשות את עובד ממנה הפקודה), אני - הכנסה1 (להלן מס
סעיף לעניין שומה פקיד עוזר לשמש ,028933059 ת"ז אליאס, טל

לפקודה. 102

המנוי העובד של פרישתו אוטומטית עם יפוג המינוי תוקף
לעיל.

(1 באפריל 2008) באדר ב' התשס"ח כ"ה
 (3—171 (חמ

בר–און רוני  
האוצר שר __________

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

המייעצת מינוי חבר בוועדה על הודעה
(ביטוח), התשמ"א-1981 שירותים פיננסיים על חוק הפיקוח לפי

הפיקוח לחוק 4(ב)(1) סעיף סמכותי לפי בתוקף מודיע כי אני
ובהסכמת התשמ"א-11981, (ביטוח), פיננסיים שירותים על
התשס"ח בניסן ד' ביום החל מיניתי, לממשלה, המשפטי היועץ
,025697780 ת"ז עקביה-לוינשטיין, מיכל את (9 באפריל 2008),

המדינה. עובדי מקרב המייעצת הוועדה לחברת

(14 באפריל 2008) בניסן התשס"ח ט'
 (3—1184 (חמ

בר–און רוני  
האוצר שר __________

.208 עמ' התשמ"א, 1   ס"ח

ולבניה הארצית לתכנון במועצה שר הפנים נציג מינוי
והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

והבניה, התכנון לחוק 2(ב)(1) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
,056075229 ת"ז שלאין, אפרים את ממנה אני התשכ"ה-11965,

ולבניה. הפנים במועצה הארצית לתכנון שר לנציג

(16 באפריל 2008) התשס"ח בניסן י"א
 (3—7 (חמ

שטרית מאיר  
הפנים שר __________

.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

המיישבים המוסדות לנציג מקום ממלא מינוי
במועצה הארצית לתכנון ולבניה

והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

התכנון לחוק ו–48א(א) 2(ב)(11) סעיפים לפי סמכותי בתוקף
הסוכנות היהודית ובהתאם להמלצת והבניה, התשכ"ה-11965, __________

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

.234 עמ' התשי"ט, 2   ס"ח
 __________

.168 עמ' התש"ן, ;307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח
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לממלא ,056491210 דוד, ת"ז יואל את ממנה אני לארץ ישראל,
במועצה המיישבים המוסדות נציג כהנא2, פנחס של מקומו

ולבניה. לתכנון הארצית

כאמור עניינים  מניגוד להימנע להתחייבותו כפוף המינוי 
(7 בינואר 2008). התשס"ח בטבת כ"ט ביום חתם שעליו במסמך

(21 בינואר 2008) בשבט התשס"ח י"ד
 (3—7 (חמ

שטרית מאיר  
הפנים שר __________

.2593 עמ' התשס"ה, 2  י"פ

מפקח מינוי
חמץ), התשמ"ו-1986 (איסורי המצות חוק חג לפי

המצות (איסורי לחוק חג 4(א) לפי סעיף בהתאם לסמכותי
רוני  אהרון את אני ממנה החוק), - התשמ"ו-11986 (להלן חמץ),
נתניה עיריית לי על ידי הוגש שמו אשר ,032014482 ת"ז ארזי,
לעניין למפקח  בעיריה, מפקח והמשמש העיריה),  - (להלן

העיריה. בתחום החוק

(19 באפריל  התשס"ח בניסן לתוקף ביום י"ד ייכנס המינוי
משמש המפקח עוד וכל בוטל לא עוד כל בתוקף ויהיה (2008

בתפקידו.

(15 באפריל 2008) בניסן התשס"ח י'
 (3—2031 (חמ

שטרית מאיר  
פנים שר __________

.120 עמ' התשמ"ז, ;220 עמ' התשמ"ו, 1  ס"ח

מפקחים מינוי
חמץ), התשמ"ו-1986 (איסורי המצות חוק חג לפי

המצות (איסורי לחוק חג 4(א) לפי סעיף בהתאם לסמכותי
האנשים  את החוק), אני ממנה - התשמ"ו-11986 (להלן חמץ),
- (להלן טבריה ידי עיריית על הוגשו לי ששמותיהם שלהלן,
החוק לעניין למפקחים בעיריה, פקחים והמשמשים העיריה),

העיריה: בתחום

זהות מס' ________________________השם
3210485 דוד חסן

11755279 לוי שמואל
65738494 מזרחי רונית

023483860 בוטרוס וליד
065734030 מעוז טמם
323440313 לוינטס אירנה

(19 באפריל  התשס"ח בניסן לתוקף ביום י"ד ייכנס המינוי
המפקחים עוד וכל בוטל  לא עוד כל  בתוקף ויהיה (2008

בתפקידם. משמשים

(17 באפריל 2008) התשס"ח בניסן י"ב
 (3—2031 (חמ

שטרית מאיר  
פנים שר __________

.120 עמ' התשמ"ז, ;220 עמ' התשמ"ו, 1  ס"ח

מפקחים מינוי
חמץ), התשמ"ו-1986 (איסורי המצות חוק חג לפי

המצות (איסורי לחוק חג 4(א) לפי סעיף בהתאם לסמכותי
האנשים  את החוק), אני ממנה - התשמ"ו-11986 (להלן חמץ),
שמונה קרית  עיריית ידי על לי הוגשו ששמותיהם שלהלן, 
למפקחים לעניין בעיריה, פקחים והמשמשים - העיריה), (להלן

העיריה: בתחום החוק

זהות מס' ________________________השם
033686593 אלימלך אלישע
027339639 שטרית בן אריק

(19 באפריל  התשס"ח בניסן לתוקף ביום י"ד ייכנס המינוי
המפקחים עוד וכל בוטל  לא עוד כל  בתוקף ויהיה (2008

בתפקידם. משמשים

(14 באפריל 2008) בניסן התשס"ח ט'
 (3—2031 (חמ

שטרית מאיר  
פנים שר __________

.120 עמ' התשמ"ז, ;220 עמ' התשמ"ו, 1  ס"ח

הפסיכולוגים למועצת חברה מינוי על הודעה
חוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977 לפי

לחוק (3)47 סעיף לפי לסמכותי בהתאם כי מודיע, אני
לחברה  מיניתי  החוק), - (להלן  התשל"ז-11977  הפסיכולוגים,
ת"ז לוסטיג-שידורסקי, נורית  את  הפסיכולוגים במועצת

מרגלית2. דנה של במקומה כנציגתי ,051059988

כ"ח בכסלו  יום 49 לחוק, עד סעיף לפי כאמור, המינוי תוקף
(25 בדצמבר 2008). התשס"ט

זה. תתוקן לפי הפסיכולוגים3, מועצת הרכב על הודעה

(16 באפריל 2008) התשס"ח בניסן י"א
 (3—400 (חמ

יעקב בן יזרי  
הבריאות שר __________

.158 עמ' התשל"ז, 1  ס"ח

.2992 עמ' התשס"ו, 2  י"פ

.2511 עמ' התשס"ח, י"פ ;2992 עמ' התשס"ו, 3  י"פ

ממשלתיים וטרינרים רופאים מינוי
התשמ"ה-1985  חדש], [נוסח חיים בעלי מחלות פקודת לפי

1934 הכלבת, ופקודת

חיים  בעלי מחלות לפקודת  1 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
הכלבת,  לפקודת   2 סעיף  ולפי  התשמ"ה-11985  חדש], [נוסח
משרד עובדי  הווטרינרים, הרופאים את ממנה אני  ,21934
ששמותיהם המשרד) - (להלן הכפר ופיתוח החקלאות
כמשמעותם ממשלתיים וטרינריים לרופאים להלן, מפורטים

בחיקוקים האמורים:

____________________________השם     מס' זהות
054833991 חאלק  אל מוחמד עבד
25931791 באסם חאלבי 

 __________
.81 עמ' התשנ"א, ;84 עמ' התשמ"ה, 1  ס"ח

.170 עמ' התשנ"ב, ;242 עמ' ,1 תוס' ,1934 2  ע"ר
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לעסוק מורשים המתמנים עוד כל זו הסמכה של תוקפה
הווטרינריים,  הרופאים  לחוק  3 סעיף לפי וטרינרית ברפואה

במשרד. במשרתם משמשים הם עוד וכל התשנ"א-31991,

(9 באפריל 2008) בניסן התשס"ח ד'
 (3—1469 (חמ

שמחון שלום  
הכפר החקלאות ופיתוח שר __________

.76 עמ' התשנ"א, 3  ס"ח

חוקר מינוי
(ימאים), התשל"ג-1973 חוק הספנות לפי

(ימאים),  הספנות לחוק  147 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
,003638244 ת"ז צור, אמנון את ממנה אני התשל"ג-11973,

האמור. החוק לעניין לחוקר

התשס"ג, ,5195 הפרסומים בילקוט שפורסם חוקרים מינוי
בטל. - 2801 עמ'

(6 באפריל 2008) בניסן התשס"ח א'
 (3—1060 (חמ

שאול מופז  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים   __________

.329 עמ' התשל"ג, 1   ס"ח

התעופה שדות במועצת רשות מינוי חברה בדבר הודעה
התעופה, התשל"ז-1977 שדות חוק רשות לפי

רשות לחוק 9(ב) סעיף לפי סמכותי  בתוקף כי מודיע  אני
כהונה מחדש לתקופת מיניתי התשל"ז-11977, התעופה, שדות
התעופה, שדות  רשות  במועצת לחברה לב דליה  את  נוספת

הציבור. נציגי מקרב

(27 באפריל 2008) התשס"ח בניסן כ"ב
 (3—421 (חמ

שאול מופז  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים   __________

.182 עמ' התשל"ז, 1   ס"ח

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

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

למבוגרים:

ירושלים מחוז

037765849 היבה חאיכ, ת"ז

והמרכז אביב תל מחוז

034158899 יפעת גושן, ת"ז

(4 במאי 2008) התשס"ח בניסן כ"ט
 (3—141 (חמ

הרצוג יצחק  
הרווחה והשירותים החברתיים __________  שר

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

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

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

ראשי מבחן לקצין ,68831098 ברוור, ת"ז  אפי את אני ממנה  (1)
בטל. - הקודם2 מינויו לנוער,

,42614339 ת"ז  שרביט, רחל של מינויה3  את מבטל אני (2)
ראשית לנוער. לקצינת מבחן

(4 במאי 2008) התשס"ח בניסן כ"ט
 (3—141 (חמ

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

עמ' 88.  
.760 עמ' התשמ"ח, 2   י"פ

.717 עמ' התשס"ג, 3   י"פ

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

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

האמור. החוק לעניין ,006024244 ת"ז קניספל2,

(4 במאי 2008) התשס"ח בניסן כ"ט
 (3—141 (חמ

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

עמ' 88.  
.761 עמ' התשמ"ח, 2   י"פ

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

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

לעניין החוק האמור:

יאיר המועצה המקומית כוכב - 303737902 ת"ז בובליל, אורית

לציון ראשון עיריית - 029076395 מיכל רפאל, ת"ז

(4 במאי 2008) התשס"ח בניסן כ"ט
 (3—142 (חמ

הרצוג יצחק  
הרווחה והשירותים החברתיים __________  שר

.52 עמ' התש"ך, 1   ס"ח

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

והשגחה),  (טיפול הנוער 30 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
הרשומות את מינוין של פקידות הסעד משנה אני התש"ך-11960,
ת"ז שטיינר2, עופרה שבמינויה של כך החוק האמור, לעניין מטה

                   __________
.52 עמ' התש"ך, 1   ס"ח

.3663 עמ' התשס"ג, 2   י"פ
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"מועצה  יבוא מרחבים" האזורית "מועצה במקום - 059648022
 - 024360729 ת"ז רצון3, של איילת ובמינויה בני שמעון" אזורית

ירושלים". מחוזית במחוז סעד "פקידת "ירושלים" יבוא במקום

(4 במאי 2008) התשס"ח בניסן כ"ט
 (3—142 (חמ

הרצוג יצחק  
הרווחה והשירותים החברתיים __________  שר

.3065 עמ' התש"ס, 3   י"פ

סעד פקידות 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, 

האמור: לעניין החוק סעד מטה לפקידות הרשומות

זבולון האזורית המועצה - 032041345 ת"ז יבור, חלי

עילית ביתר המקומית המועצה - 015310071 ת"ז פנישל, דבורה

יפיע המקומית המועצה - 024121485 ת"ז סארג'י, בריג'יט

הנגב המועצה האזורית שדות - 024628844 ת"ז ברון, בן שרונה

יבנה חבל האזורית המועצה - 05579875 ת"ז ששון, בן איילת

(4 במאי 2008) התשס"ח בניסן כ"ט
 (3—143 (חמ

הרצוג יצחק  
הרווחה והשירותים החברתיים __________  שר

.126 עמ' התשט"ו, 1   ס"ח

ערר חברים בוועדות מינוי
הסעד, התשי"ח-1958 חוק שירותי לפי

הסעד, שירותי לחוק 2(ה) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
המקומיות, הרשויות עם התייעצות ולאחר התשי"ח-11958,
החוק לפי ערר בוועדות לחברים מטה הרשומים את ממנה אני

האמור:

והמרכז אביב תל מחוז

ציבור נציגת - 011507928 ת"ז זילברמן, דיאנה

נציגת ציבור או עובדת סוציאלית - נחמה רודן, ת"ז001623305

והדרום שבע באר מחוז

ציבור נציגת - 012217543 ת"ז משה, מרגלית

ירושלים מחוז

עובד  או ציבור נציג - 052130069 אילון, ת"ז חיים אילוז
סוציאלי

(4 במאי 2008) התשס"ח בניסן כ"ט
 (3—1082 (חמ

הרצוג יצחק  
הרווחה והשירותים החברתיים __________  שר

.103 עמ' התשי"ח, 1   ס"ח

הסוציאליים העובדים במועצת חבר מינוי
הסוציאליים, התשנ"ו-1996 חוק העובדים לפי

הסוציאליים,  העובדים 51 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
לחבר ,025613043 ת"ז פינקס, איתי את ממנה אני התשנ"ו-11996,

הסוציאליים. העובדים במועצת

(4 במאי 2008) התשס"ח בניסן כ"ט
 (3—2749 (חמ

הרצוג יצחק  
הרווחה והשירותים החברתיים __________  שר

.152 עמ' התשנ"ו, 1   ס"ח

סעד פקידי מינוי
חוסים, התשכ"ו-1966 על חוק ההגנה לפי

חוסים,  על ההגנה לחוק  15 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
לפי סעד לפקידי מטה הרשומים את ממנה אני התשכ"ו-11966,

האמור: החוק

תל–אביב-יפו עיריית - 059511030 ת"ז (חאג'), ראס אבו אולפאת

ירושלים עיריית - 039283486 נעמי כהן, ת"ז

זבולון האזורית המועצה - 032041345 ת"ז יבור, רחל

תקוה פתח עיריית - 023019532 נועה הוכמן, ת"ז

טבעון קרית המקומית המועצה - 003946019 חדוה גלמן, ת"ז

העליון הגליל האזורית המועצה - 0555874550 ת"ז ברדוש, כרמלה

גבעתיים עיריית - 057072340 ת"ז שטיינברג, ליאורה

רחובות עיריית - 031889553 מירב להב-שחף, ת"ז

עילית ביתר המקומית המועצה - 015310071 ת"ז פנישל, דבורה

אונו עיריית קרית - 028558443 יפעת סימן טוב, ת"ז

יפיע המקומית המועצה - 024121485 ת"ז סארג'י, בריג'יט

נגב שדות האזורית המועצה - 024628844 ת"ז ברוך, בן שרונה

חולון עיריית - 312686231 ת"ז בלוך, אוקסנה

אשדוד עיריית - 037673159 ת"ז אשכנזי, קרן

שהם המקומית המועצה - 058840315 רותי מאירי, ת"ז

נשר עיריית - 023821366 ת"ז אריש-בועז, אלה

ירוחם המקומית המועצה - 023501901 מרים אלכסנברג, ת"ז

רהט עיריית - 024786410 חנאן אלקרינאוי, ת"ז

ירושלים עיריית - 056509359 ת"ז שחם, ורד

חפר עמק האזורית המועצה - 052035102 ת"ז שלמה, דניאל אילנה

תל–אביב-יפו עיריית - 065552408 ת"ז קלריס-כרמלה, פרנקל

אביב תל עיריית - 027889856 רותי כהן, ת"ז

יבנה האזורית המועצה - 005579875 ששון, ת"ז אילת בן

ירושלים. עיריית - 013266283 רינה אהרונוב, ת"ז

(4 במאי 2008) התשס"ח בניסן כ"ט
 (3—1769 (חמ

הרצוג יצחק  
הרווחה והשירותים החברתיים __________  שר

.56 עמ' התשכ"ו, 1   ס"ח
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אישור מעביד
משולב], התשנ"ה-1995 הלאומי [נוסח חוק הביטוח לפי

משולב],  [נוסח הלאומי הביטוח 343 לחוק לסעיף בהתאם
(ביטוח הלאומי הביטוח לתקנות 2(ב) ותקנה התשנ"ה-11995,
המעביד מאשר את אני התשי"ד-21954, בעבודה), פגיעה מפני
מופחתים ביטוח תשלום דמי לעניין לביטוח בע"מ חברה הפניקס

(1 בינואר 2006). בטבת התשס"ו ביום א' החל

(16 באוקטובר 2007) התשס"ח בחשוון ד'
 (3—910 (חמ

הרצוג יצחק  
הרווחה והשירותים החברתיים __________  שר

.207 עמ' התשנ"ה, 1   ס"ח

.650 עמ' התשי"ד, 2   ק"ת

קבלת פטור לצורך אדם בני חבר קביעת הודעה על
דירת מגורים מהשכרת על הכנסה ממס

מהשכרת הכנסה על ממס (פטור הכנסה מס חוק  לפי
התש"ן-1990 מגורים), דירת

בסעיף שכירות" "דמי בהגדרה כאמור סמכותי בתוקף
דירת מהשכרת הכנסה (פטור ממס על הכנסה מס לחוק (3)1

התש"ן-11990. מגורים),

שמספרה בהרדוף" מרפאת קהילה - "קמ"ה את קובע אני
"דמי בהגדרה כמשמעותו אדם" בני "כחבר ,58-021670-3
בשל משלמת שהיא דירה שכר לגבי  האמור, בחוק שכירות"
והמשמשות הרדוף, מקיבוץ שלא ליחידים דירות שכירות

למתן שירותי שיקום לנפגעי נפש.

(1 בינואר 2008) התשס"ח בטבת כ"ג מיום הקביעה תוקף
(31 בדצמבר 2010). התשע"א בטבת כ"ד יום עד

(1 באפריל 2008) באדר ב' התשס"ח כ"ה
 (3-2407 (חמ

נסרדישי יהודה  
בישראל המסים רשות מנהל

קבלת פטור לצורך אדם בני חבר קביעת הודעה על
דירת מגורים מהשכרת על הכנסה ממס

מהשכרת הכנסה על ממס (פטור הכנסה מס חוק  לפי
התש"ן-1990 מגורים), דירת

בסעיף שכירות" "דמי בהגדרה כאמור סמכותי בתוקף
דירת מהשכרת הכנסה (פטור ממס על הכנסה מס לחוק (3)1

התש"ן-11990. מגורים),
חברה בע"מ", ונוער ילדים כפר שלום "אור את קובע אני
אדם" בני "כחבר ,51-085298-1 שמספרה הציבור לתועלת
שכר לגבי האמור, בחוק שכירות" "דמי בהגדרת כמשמעותו
מוגן דיור המשמשת דירה, שכירות בשל משלמת שהיא דירה
רשויות ידי על מבתיהם שהורחקו במצוקה ונוער לילדים

הוריהם. ורגשית מצד פיזית בגין התעללות הרווחה
(1 בינואר 2008) התשס"ח בטבת כ"ג מיום הקביעה תוקף

(31 בדצמבר 2010). התשע"א בטבת כ"ד יום עד
(22 בינואר 2008) בשבט התשס"ח ט"ו

 (3-2407 (חמ
נסרדישי יהודה  

בישראל המסים רשות מנהל __________
.90 עמ' התשס"ו, ;148 עמ' התש"ן, 1  ס"ח

הסמכה בסמכות כניסה
עסקים, התשכ"ח-1968 חוק רישוי לפי

עסקים, רישוי לחוק 28(א)(5) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
איזבלה קיסר,  את מסמיך אני החוק), התשכ"ח-11968 (להלן -
עוסקים לחצרים שבהם סבירה בכל עת להיכנס ,320841125 ת"ז
בו שעוסקים לחשוב סביר יסוד שקיים או רישוי, טעון בעסק
החוק הוראות בהם את מקיימים אם כדי לבדוק כאמור, בעסק
זמני שנקבעו בהיתר או ברישיון תנאים לרבות והתקנות שלפיו,
במשרד להגנת  בתפקידה משמשת היא עוד 7 לחוק, כל בסעיף

הסביבה.

(30 במרס 2008) באדר ב' התשס"ח כ"ג
 (3—2495 (חמ

סלע מרדכי  
ממונה על איכות הסביבה    __________

.127 עמ' התשס"ו, ;204 עמ' התשכ"ח, 1   ס"ח

ולחקר למדע העליון המוסד בהרכב שינוי על הודעה
בישראל הערבית הלשון

הערבית, התשס"ז-2007 ללשון העליון חוק המוסד לפי

הערבית, ללשון  העליון  המוסד  לחוק  6(ב) לסעיף בהתאם
6(ב) סעיף  לפי סמכותה בתוקף החוק), - (להלן התשס"ז-12007 
,056847742 ת"ז אבראהים, טאהא את המוסד מליאת מינתה לחוק,
אבו- של חדשים במקומם לחברים ,20058590 ת"ז נזיה, קסיס ואת

.020555421 ת"ז קנאזע2, וג'ורג' ,020740841 ת"ז פהד2, ח'דרה

(30 במרס 2008) באדר ב' התשס"ח כ"ג
 (3—3788 (חמ

גנאים מחמוד  
העליון למדע  נשיא המוסד  

__________    ולחקר הלשון הערבית
.286 עמ' התשס"ז, 1   ס"ח

.966 עמ' התשס"ח, 2   י"פ

ולבניה לתכנון המקומית בוועדה חבר  מינוי
בקעת בית הכרם

והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

ו–21 לחוק  19(א)(2) סעיפים הפנים לפי סמכות שר בתוקף
ממנה אני  אלי2, שהועברה התשכ"ה-11965, והבניה, התכנון
המקומית בוועדה לחבר ,020066460 ת"ז עלי, בן ג'זאוי עפיף את

הכרם. בית בקעת ולבניה לתכנון

(27 בינואר 2008) התשס"ח בשבט כ'
 (3—7 (חמ

בר אריה  
    המנהל הכללי של משרד הפנים

ולבניה לתכנון המקומית בוועדה חבר  מינוי
בקעת בית הכרם

והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

ו–21 לחוק  19(א)(2) סעיפים הפנים לפי סמכות שר בתוקף
ממנה אני  אלי2, שהועברה התשכ"ה-11965, והבניה, התכנון

                    __________
.450 עמ' התשנ"ה, ;307 עמ' התשכ"ה, 1   ס"ח

.3072 עמ' התשנ"ו, 2   י"פ
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לתכנון המקומית בוועדה לחבר ,03230075 ת"ז ארגוב, עמי את
הכרם. בית בקעת ולבניה

בטל. - האמורה בוועדה לחבר מטר3 עומר של מינויו
(31 במרס 2008) באדר ב' התשס"ח כ"ד

 (3—7 (חמ
בר אריה  

__________    המנהל הכללי של משרד הפנים
4728 ועמ' 4731. עמ' התשס"ו, 3   י"פ

אצבע הגליל ולבניה המקומית לתכנון בוועדה מינוי חבר
והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

ו–21 לחוק  19(א)(2) סעיפים הפנים לפי סמכות שר בתוקף
ממנה אני  אלי2, שהועברה התשכ"ה-11965, והבניה, התכנון
לתכנון המקומית בוועדה לחבר ,63090831 ת"ז קבילו, יצחק את

ולבניה אצבע הגליל.
בטל. - האמורה בוועדה לחבר כהן3 יעקב של מינויו

(25 במרס 2008) באדר ב' התשס"ח י"ח
 (3—7 (חמ

בר אריה  
__________    המנהל הכללי של משרד הפנים

.450 עמ' התשנ"ה, ;307 עמ' התשכ"ה, 1   ס"ח

.3072 עמ' התשנ"ו, 2   י"פ

4728 ועמ' 4731. עמ' התשס"ו, 3   י"פ

שמעונים ולבניה לתכנון המקומית בוועדה חבר מינוי
והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

ו–21 לחוק  19(א)(2) סעיפים הפנים לפי סמכות שר בתוקף
ממנה אני  אלי2, שהועברה התשכ"ה-11965, והבניה, התכנון
לתכנון המקומית בוועדה לחבר ,026971754 ת"ז ילין, חיים את

שמעונים. ולבניה
בטל. - האמורה בוועדה לחבר נעמתי3 אורי של מינויו

(9 באפריל 2008) בניסן התשס"ח ד'
 (3—7 (חמ

בר אריה  
__________    המנהל הכללי של משרד הפנים

.307 עמ' התשכ"ה, 1   ס"ח

.761 עמ' התשל"א, 2   י"פ

4728 ועמ' 4734. עמ' התשס"ה, 3   י"פ

הראל ולבניה לתכנון המקומית בוועדה חבר מינוי
והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

ו–21 לחוק  19(א)(2) סעיפים הפנים לפי סמכות שר בתוקף
ממנה אני  אלי2, שהועברה התשכ"ה-11965, והבניה, התכנון
לתכנון המקומית בוועדה לחבר ,035590017 ת"ז ג'בר, סלים את

הראל. ולבניה

בטל. - האמורה בוועדה לחבר חוסאם עותמאן3 מינויו של

(20 בינואר 2008) בשבט התשס"ח י"ג
 (3—7 (חמ

בר אריה  
__________    המנהל הכללי של משרד הפנים

.450 עמ' התשנ"ה, ;307 עמ' התשכ"ה, 1   ס"ח

.3072 עמ' התשנ"ו, 2   י"פ

.4728 עמ' התשס"ו, 3   י"פ

ולבניה לתכנון המקומית בוועדה חבר  מינוי
העמקים מבוא

והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

ו–21 לחוק  19(א)(2) סעיפים הפנים לפי סמכות שר בתוקף
את ממנה אני אלי2, שהועברה התשכ"ה-11965, והבניה, התכנון
לתכנון המקומית בוועדה לחבר ,043648112 אילן גבריאלי, ת"ז

העמקים. מבוא ולבניה

בטל. - האמורה בוועדה לחבר אמארה3 ריבחי של מינויו

(12 במרס 2008) התשס"ח ב' באדר ה'
 (3—7 (חמ

בר אריה  
    המנהל הכללי של משרד הפנים

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1   ס"ח

.761 עמ' התשל"א, 2   י"פ

4728 ועמ' 4730. עמ' התשס"ו, 3   י"פ

לתכנון המקומית בוועדה מקום ממלא  מינוי
שקמים ולבניה

והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

ו–48א(א) ו–21 19(א)(2) סעיפים הפנים לפי סמכות שר בתוקף
אני אלי2, שהועברה התשכ"ה-11965, והבניה, התכנון לחוק
רני לממלא מקומו של ,010906352 אילן סלמונה, ת"ז ממנה את

שקמים. ולבניה לתכנון המקומית בוועדה חבר טריינין3
(9 באפריל 2008) בניסן התשס"ח ד'

 (3—7 (חמ
בר אריה  

__________    המנהל הכללי של משרד הפנים
.450 עמ' התשנ"ה, ;307 עמ' התשכ"ה, 1   ס"ח

.3072 עמ' התשנ"ו, 2   י"פ

4728 ועמ' 4735. עמ' התשס"ו, 3   י"פ

ולבניה לתכנון בוועדה המקומית מקום ממלא מינוי
אלונים גבעות

והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

ו–21 19(א)(2) סעיפים לפי הפנים  שר סמכות   בתוקף
שהועברה התשכ"ה-11965, והבניה, התכנון לחוק ו–48א(א)
מקומו לממלא ,054459557 ת"ז חג'וג', נאיף את ממנה אני אלי2,
אלונים. גבעות ולבניה לתכנון המקומית בוועדה חסן3, גדיר של

(29 בינואר 2008) בשבט התשס"ח כ"ב
 (3—7 (חמ

בר אריה  
__________    המנהל הכללי של משרד הפנים

.307 עמ' התשכ"ה, 1   ס"ח

.761 עמ' התשל"א, 2   י"פ

4728 ועמ' 4731. עמ' התשס"ו, 3   י"פ
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לתכנון המקומית בוועדה חבר מינוי ביטול על הודעה
הגליל אצבע ולבניה

והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

והבניה,  התכנון לחוק  22 לסעיף בהתאם מודיע אני
לפי  הפנים שר סמכות בתוקף החוק), - התשכ"ה-11965 (להלן
יהודה של מינויו כי אלי2, שהועברה לחוק, ו–21 19(א)(2) סעיפים

בטל. - האמורה בוועדה לחבר שביט3

(3 בדצמבר 2007) התשס"ח בכסלו כ"ג
 (3—7 (חמ

בר אריה  
__________    המנהל הכללי של משרד הפנים

.450 עמ' התשנ"ה, ;307 עמ' התשכ"ה, 1   ס"ח

.3072 עמ' התשנ"ו, 2   י"פ

4728 ועמ' 4731. עמ' התשס"ו, 3   י"פ

מיתאר ארצית תכנית להכנת הוראה הודעה בדבר
והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

התשכ"ה-11965  והבניה, התכנון לחוק 51 לסעיף בהתאם
המועצה הארצית לתכנון בזה הודעה כי - החוק), נמסרת (להלן
בישיבתה  לחוק,  50 סעיף לפי סמכותה בתוקף הורתה, ולבניה
על הכנת התשס"ח (4 במרס 2008), א' באדר כ"ז 493, מיום מס'

ורשת  כוח לתחנות ארצית מיתאר תכנית - תמ"א/10/א/5 
ייצור יחידות "אשכול", תוספת תחנת כוח - הראשית החשמל

במחזור משולב.

(15 באפריל 2008) בניסן התשס"ח י'
 (3—697 (חמ

בר אריה  
הארצית המועצה ראש יושב

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

מיתאר ארצית תכנית להכנת הוראה הודעה בדבר
והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

התשכ"ה-11965  והבניה, התכנון לחוק 51 לסעיף בהתאם
המועצה הארצית לתכנון בזה הודעה כי - החוק), נמסרת (להלן
בישיבתה  לחוק,  50 סעיף לפי סמכותה בתוקף הורתה, ולבניה
על הכנת התשס"ח (4 בדצמבר 2007), בכסלו כ"ד 490, מיום מס'

ורשת  כוח לתחנות ארצית מיתאר תכנית - תמ"א/10/ב/4 
מישור רותם. - החשמל הראשית

(16 במרס 2008) התשס"ח ב' באדר ט'
 (3—697 (חמ

בר אריה  
הארצית המועצה ראש יושב

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

מיתאר ארצית תכנית להכנת הוראה הודעה בדבר
והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

התשכ"ה-11965  והבניה, התכנון לחוק 51 לסעיף בהתאם
המועצה הארצית לתכנון בזה הודעה כי - החוק), נמסרת (להלן

בישיבתה  לחוק,  50 סעיף לפי סמכותה בתוקף הורתה, ולבניה
על הכנת התשס"ח (5 בפברואר 2008), בשבט כ"ט 492, מיום מס'
פארק מס' 5: - תמ"א/22 שינוי וייעור ליער ארצית תכנית מיתאר

הארזים. עמק

(24 במרס 2008) באדר ב' התשס"ח י"ז
 (3—697 (חמ

בר אריה  
הארצית המועצה ראש יושב

ולבניה לתכנון

מיתאר ארצית תכנית העברת הודעה בדבר
והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

ולבניה, לתכנון הארצית המועצה כי הודעה, בזה נמסרת
,(2007 בינואר   2) התשס"ז בטבת י"ב מיום 480 מס' בישיבתה

מיתאר  תכנית - תמ"א/16/23/א/1/2  העברת על החליטה
נתב"ג- מסילת ברזל תכנית מפורטת: של חלקית ברמה ארצית
מנהרה גישה באזור ודרכי מילוט פתחי - (קטע מזרחי) ירושלים
סעיף  לפי המחוזיות הוועדות להערות התכנית), - 4 (להלן מס'

הציבור. ולהשגות התשכ"ה-11965, והבניה, התכנון לחוק 52

התכנית: מטרות

רגל1. חירום להולכי יציאות בעבור  שטחים לדרכים לייעד
 4 מס' ממנהרה רגל ולהולכי לרכב גישה מנהרת ובעבור

נתב"ג-ירושלים; בתוואי הברזל ממסילת

למסילות ברזל;2. לייעד שטחים

זו.3. תכנית לביצוע מפורטות הוראות לקבוע
מקומית: רשות ירושלים, נפה: ירושלים, מחוז: התכנית: מקום

מקומי: ירושלים. תכנון ירושלים, מרחב

גרפית). (מדידה דונם כ–39 התכנית: שטח

בתכנית: הכלולה הקרקע

חלקי חלקהגוש

30107,69 ,68 ,64 ,63 ,49 ,46 ,44-42 ,36-34 ,23 ,19 ,17 ,16
116 ,114 ,112 ,110 ,104 ,100 ,99 ,97 ,96 ,87

30137175 ,132 ,131 ,124 ,123 ,119 ,94 ,93 ,87

30138141

3018644 ,16 ,15 ,13

3086437-35 ,27 ,20

3022667 ,59 ,44 ,43 ,36 ,35 ,30-28

3022773 ,29 ,23

302315 ,4

302332 ,1

30235100 ,63-60

דברי הסבר, מסמכיה, לרבות התכנית על התכנית: הצגת מקום
לתכנון הוועדה המחוזית בארכיב ותשריטים נמצאת הוראות
טל' ,94146 ירושלים ,1 ולבניה ירושלים: רח' שלומציון המלכה
משרד  ולבניה, לתכנון הארצית המועצה 02-6290263 ובמשרדי
,02-6701639 טל' ירושלים, ,2 קפלן רח' גוריון, בן קרית הפנים,

.02-6701582 ,02-6701581
 __________

.307 עמ' התשכ"ה, 1   ס"ח

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1 ס"ח
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של (תקליטור) ממוחשב קובץ או מודפס עותק לרכוש ניתן
משרד של  הגאוגרפי-תכנוני המידע  במרכז התכנית מסמכי 
.16.00-9.00 בשעות א'-ה', בימים ,03-5688634 בטל' הפנים,
www.moin.gov.il הפנים: משרד של האינטרנט באתר נוסף  מידע

השער). (בעמוד גאוגרפי-תכנוני מידע מרכז הכותרת: תחת

ובשעות בימים בתכנית לעיין רשאי מעוניין כל
או בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
התכנית ידי  על נפגע  עצמו  הרואה אחר,  תכנוני  פרט  בכל
45 ימים  בתוך לתכנית והשגותיו  את הערותיו להגיש רשאי
הארצית המועצה למזכירות בעיתונות זו הודעה פרסום מיום
ועותק ,91061 ירושלים ,6158 ת"ד הפנים, משרד ולבניה, לתכנון
ירושלים, במחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי
העתקים בשלושה בכתב, תהיה הארצית למועצה הפניה

הטיעונים. וביסוס בנימוק ותלווה

(24 במרס 2008) באדר ב' התשס"ח י"ז
 (3—697 (חמ

בר     אריה
                     יושב ראש המועצה הארצית

 לתכנון ולבניה

מחוזית חלקית מיתאר תכנית אישור  הודעה בדבר
הצפון למחוז

והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
המשנה  ועדת  כי החוק), - (להלן  התשכ"ה-11965  והבניה, 
לתכנון הארצית  שהמועצה עקרוניים, תכנוניים לנושאים 
דנה לחוק, 6(א)(3) סעיף לפי סמכותה את לה אצלה ולבניה
 23) התשס"ח  בחשוון י"א מיום  ,343 מס' בישיבתה בתכנית
לתכנית   64 מס' שינוי אישור על והחליטה (2007 באוקטובר
קרית  היישוב הרחבת - תמ"מ/2  צפון,  מחוז מחוזית, מיתאר 

שמונה.

על  הודעה לחוק.  88 לסעיף בהתאם  הופקדה התכנית 
ה' מיום ,641 עמ' ,5599 הפרסומים בילקוט פורסמה ההפקדה

(26 בנובמבר 2006). התשס"ז בכסלו

בארכיב נמצאת בצורה שבה היא אושרה, האמורה, התכנית
נצרת הממשלה, קרית הצפון, מחוז המחוזית התכנון לשכת
משרד התכנון, מינהל ובארכיב ,04-6508553/584 טל' עילית,
02-6701556/ טל' ירושלים, גוריון, בן קרית ,2 קפלן רח' הפנים,
ובשעות תשלום, בימים לעיין בה, בלא מעוניין רשאי וכל ,646

מראש. ובתיאום לקהל, פתוחים האמורים שהמשרדים

של (תקליטור) ממוחשב קובץ או מודפס עותק לרכוש ניתן
משרד של  הגאוגרפי-תכנוני המידע  במרכז התכנית מסמכי 
.16.00-9.00 בשעות א'-ה', בימים ,03-5688634 בטל' הפנים,
www.moin.gov. הפנים: משרד של האינטרנט באתר נוסף מידע
השער). (בעמוד גאוגרפי-תכנוני מידע מרכז הכותרת: תחת il

(29 בינואר 2008) בשבט התשס"ח כ"ב

 (3—697 (חמ
בר אריה  

הארצית המועצה ראש יושב
לתכנון ולבניה         

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

מחוזית חלקית מיתאר תכנית אישור  הודעה בדבר
הדרום למחוז

והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
המשנה  ועדת  כי החוק), - (להלן  התשכ"ה-11965  והבניה, 
לתכנון הארצית  שהמועצה עקרוניים, תכנוניים לנושאים 
דנה לחוק, 6(א)(3) סעיף לפי סמכותה את לה אצלה ולבניה
התשס"ח בשבט  כ"ב מיום  ,351 מס' בישיבתה  בתכנית
לתכנית 64/א' מס' שינוי אישור על והחליטה (29 בינואר 2008)
בהוראות  שינוי  - תמ"מ/14/4  הדרום,  מחוז מחוזית, מיתאר 

חשמל. קווי למעבר שטח בנושא: התכנית

על  הודעה לחוק.  88 לסעיף בהתאם  הופקדה התכנית 
כ"ז מיום ,2774 עמ' ,5665 הפרסומים בילקוט פורסמה ההפקדה

(15 במאי 2007). התשס"ז באייר

נמצאת אושרה,  היא שבה בצורה האמורה, התכנית 
הממשלה, קרית הדרום, המחוזית מחוז התכנון לשכת בארכיב
מינהל ובארכיב ,08-6263791 טל' שבע, באר ,4 התקוה רח'
טל' ירושלים, גוריון, בן קרית ,2 קפלן רח' הפנים, משרד התכנון,
תשלום, בלא בה, לעיין רשאי מעוניין וכל ,02-6701556/646
ובתיאום לקהל, שהמשרדים האמורים פתוחים ובשעות בימים

מראש.

של (תקליטור) ממוחשב קובץ או מודפס עותק לרכוש ניתן
משרד של  הגאוגרפי-תכנוני המידע  במרכז התכנית מסמכי 
.16.00-9.00 בשעות א'-ה', בימים ,03-5688634 בטל' הפנים,
www.moin.gov. הפנים: משרד של האינטרנט באתר נוסף מידע
השער). (בעמוד גאוגרפי-תכנוני מידע מרכז הכותרת: תחת il

(15 באפריל 2008) בניסן התשס"ח י'

 (3—697 (חמ
בר אריה  

הארצית המועצה ראש יושב
לתכנון ולבניה         

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

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

התשכ"ד-1964

ציבוריים שיכונים רישום לחוק 1א לפי סעיף בתוקף סמכותי
שהוקמו בניינים כי מאשרת אני התשכ"ד-11964, שעה), (הוראת
המדינה שנרכשו על ידי או ביוזמתה או המדינה או מטעמה בידי
או (1 בינואר 1995) התשנ"ה בטבת לפני יום כ"ט החלה ובנייתם
התשכ"ה-21965, והבניה, התכנון חוק לפי שאושרה בתכנית נכללו
החלה ובנייתם ,(1998 בדצמבר   31) התשנ"ט בטבת י"ב יום עד
המקרקעין על ,(2000 בדצמבר   31) התשס"א בטבת  ה' יום  לפני
הם שיכונים בתשריט, כחול בצבע המתוחמים המפורטים להלן

ציבוריים:

בשלמותגושהמקום תכניתחלקות מס'

1306092צפת ,80-651/08/38

672986יהוד

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

עמ' 4188. התשס"ה, י"פ  
.307 עמ' התשכ"ה, 2  ס"ח
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בשלמותגושהמקום תכניתחלקות מס'

אלוני
אבא

12321,133-128 ,126-121 ,116-93
167- ,158-149 ,142 ,140-136
197- ,183-176 ,171-169 ,161

212-208 ,205 ,204 ,190

589123מודיעין ,22

589229-27 ,25 ,23 ,22

581913 ,9 ,8

581621

צורים 305591עין

ציונה 3637707נס ,706

3958049נתיבות

30139295ירושלים

30235160

3000233

30007231

4346454רמלה ,441 ,282

4349154

437233

560723

560824

58293

561510

477718

477853

57963

58221

560735

57942

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

(4 במרס 2008) באדר א' התשס"ח כ"ז
  (3―74 (חמ

                                        איילת אלקרט
רישום מרכזת

מינהל מקרקעי ישראל   

החובה חלה לא שבהם אזורים בדבר הודעה תיקון
להחזיק כלב ברצועה

על כלבים, התשס"ג-2002 חוק להסדרת הפיקוח לפי

הפיקוח על להסדרת 11(ב) לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
נוספים אזורים קבעתי כי מודיע, אני התשס"ג-12002, כלבים,

לפיכך, ההודעה ברצועה; כלב להחזיק החובה לא תחול שבהם
ברצועה2  כלב להחזיק החובה תחול לא שבהם אזורים בדבר

שבסופה יבוא: תתוקן כך

בתחומי  - החייל) רמת (שכונת  5 אריתריאה גולי רחוב (21)" 
לכלבים; המיועד המגודר השטח

בתחומי  -  13 נפתלי רמות רח' מאחורי הגדול, שושני גן (22)
לכלבים; המיועדת המגודרת הגינה

רח' פינת נבוכים רח' מורה בעל העקידה, לגן ממזרח חורשה (23)
המיועדת לכלבים; החורשה המגודרת בתחומי התבונים -

המיועדת  המגודרת הגינה בתחומי - 5 רופין רח' פינצ'וק, גן (24)
לכלבים;

החורשה  בתחומי - 75 ורשה קהילת רח' פרנקפורט, חורשת (25)
המגודרת המיועדת לכלבים;

לכלבים; השטח המגודר המיועד בתחומי - 23 רח' מח"ל (26)

המיועד  המגודר השטח  בתחומי -  32 מוריץ דניאל רח' (27)
לכלבים;

לרח' יוסף הדר רח' בין אפרים בני רח' האשלים, חורשת (28)
הדר יוסף); שיטרית (שכ'

;1 טבריה רח' (29)

הגינה  בתחומי -  25 ברכה עמק רח' מאחורי בוצ'קו, גן (30)
המגודרת המיועדת לכלבים;

הפארק  בתחומי -  19 הפרסה לרח'  סמוך מודעי, פארק  (31)
לכלבים; המיועד המגודר

בתחומי  רמת אביב) - 39 (שכ' רדינג רח' מול רידינג, חורשת (32)
לכלבים; המיועדת המגודרת החורשה

המגודרת  הגינה בתחומי - 78 הכובשים רח' הכובשים, גן (33)
המיועדת לכלבים;

הגינה בתחומי - טורקוב פינת אשכנזי רח' אשכנזי, גן (34)
המגודרת המיועדת לכלבים;

".25 גרינברג צבי אורי רח' המייסדים, גן (35)

(27 באפריל 2008) התשס"ח בניסן כ"ב
 (3—3651 (חמ

חולדאי רון  
ראש עיריית תל–אביב-יפו   __________

.571 עמ' התשס"ח, י"פ ;585 עמ' התשס"ז, 2   י"פ

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

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק  5 לסעיף בהתאם כי הודעה, בזה נמסרת
התשל"ו-11976, כללית), ארנונה קביעת  על (ערר המקומיות
בניסן ט' מיום בישיבתה משגב האזורית המועצה מינתה
בסלאמה לעניין לארנונה ועדת ערר (14 באפריל 2008), התשס"ח

להלן: כמפורט של שלושה חברים, בהרכב האמור החוק
ראש יושב מוחמד סואעד - סאלם

חבר - סואעד קאסם אחמד
חבר. - אברהים סואעד מוחמד

(22 באפריל 2008) התשס"ח בניסן י"ז
 (3—265 (חמ

רון שני  
__________   ראש המועצה האזורית משגב

.252 עמ' התשל"ו, 1   ס"ח                     __________
.216 עמ' התשס"ג, 1   ס"ח
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ערר ועדות מינוי על הודעה
כללית), קביעת ארנונה הרשויות המקומיות (ערר על חוק לפי

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק  5 לסעיף בהתאם כי הודעה, בזה נמסרת
התשל"ו-11976, כללית), ארנונה קביעת  על (ערר המקומיות
בטבת ח'  מיום בישיבתה זבולון האזורית המועצה מינתה 
האמור, החוק  לעניין ערר ועדת  ,(2007 בדצמבר   17) התשס"ח

כמפורט להלן: ועדה לכל חברים שלושה בהרכב של

ראש יושב - 001650753 אודי פלד, ת"ז

חבר - 02447943 גלעד בושביץ, ת"ז

חבר - 050533843 יוסי נחשון, ת"ז

,(2008 במרס   31) התשס"ח ב'  באדר כ"ד מיום ובישיבתה 
לעניין ערר ועדת של נוסף הרכב זבולון האזורית המועצה מינתה

להלן: כמפורט חברים שלושה של בהרכב האמור, החוק

ראש יושבת - 037517216 הילה אייזנבנד, ת"ז

חברה - 029614526 ת"ז ליטבק כהן, הדס

חבר - 022736730 יטיב שי, ת"ז

(16 באפריל 2008) התשס"ח בניסן י"א
 (3—265 (חמ

ישורון דב  
המועצה האזורית זבולון ראש   __________

.252 עמ' התשל"ו, 1   ס"ח

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

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

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
 - (להלן ח/268  מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
המקומית לתכנון הוועדה מוסרת בזה ,2143 עמ' התשל"ז, ,2357
ו–7 לפקודת  5 לסעיפים בהתאם הוועדה), - (להלן חולון ולבניה
הקרקע כי הודעה ,21943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות
וכי ציבור לצורכי לחלוטין לוועדה דרושה בתוספת המתוארת

האמורה. הקרקע רכישת בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה

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

וסעיף.

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

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

מוצעת. דרך הייעוד: ;250 ח"ח ,7162 גוש

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

הרגילות. העבודה בו בשעות לעיין רשאי מעוניין

(13 באפריל 2008) בניסן התשס"ח ח'
(3-2 (חמ

מוטי ששון  
המקומית הוועדה ראש יושב

חולון ולבניה לתכנון

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
 - (להלן ח/1  מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
המקומית לתכנון הוועדה מוסרת בזה ,866 עמ' התשי"ח, ,596
ו–7 לפקודת  5 לסעיפים בהתאם הוועדה), - (להלן חולון ולבניה
הקרקע כי הודעה ,21943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות
וכי ציבור לצורכי לחלוטין לוועדה דרושה בתוספת המתוארת

האמורה. הקרקע רכישת בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה

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

וסעיף.

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

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

שצ"פ. הייעוד: ;250 ח"ח ,7162 גוש

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

הרגילות. העבודה בו בשעות לעיין רשאי מעוניין

(13 באפריל 2008) בניסן התשס"ח ח'
(3-2 (חמ

מוטי ששון  
המקומית הוועדה ראש יושב

חולון ולבניה לתכנון

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

 __________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר
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ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
טב/במ/2501   מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,4702 עמ' התשנ"ד, ,4240 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן טייבה ולבניה לתכנון המקומית
ציבור),  לצורכי (רכישה  הקרקעות  לפקודת ו–7  5 לסעיפים
בתוספת  המתוארת הקרקע כי הודעה הפקודה), - 21943 (להלן
סבורה הוועדה וכי ציבור לצורכי לחלוטין לוועדה דרושה
פיצויים  או פיצויים  אין  לפקודה  20 סעיף הוראות בשל כי

קרקע. אותה עשויים להשתלם בשל מופחתים

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

סבל. ייגרם התומכות בטענה כי ראיות

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

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

גוש ;80-77 ,75-65 ח"ח 56, 76 בשלמות, חלקה ,7849 גוש
33 בשלמות;  חלקה ,7840 גוש ;77-69 ,67 ,21 ,18-1 ח"ח ,7850

.36 ח"ח ,7848 גוש

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

(31 במרס 2008) באדר ב' התשס"ח כ"ד
(3-2 (חמ

יוסף ברון  
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
טב/במ/2503   מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,1881 עמ' התשנ"ג, ,4089 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן טייבה ולבניה לתכנון המקומית

ציבור),  לצורכי (רכישה  הקרקעות  לפקודת ו–7  5 לסעיפים
בתוספת  המתוארת הקרקע כי הודעה הפקודה), - 21943 (להלן
סבורה הוועדה וכי ציבור לצורכי לחלוטין לוועדה דרושה
פיצויים  או פיצויים  אין  לפקודה  20 סעיף הוראות בשל כי

קרקע. אותה עשויים להשתלם בשל מופחתים

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

סבל. ייגרם

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

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

גוש ;17-14 ,2 ,1 ח"ח ,8047 גוש ;25-18 ח"ח ,8048 גוש
.44 ,29 ,21-18 ח"ח ,8031

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

(31 במרס 2008) באדר ב' התשס"ח כ"ד
(3-2 (חמ

יוסף ברון  
המקומית הוועדה ראש יושב

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

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
טב/במ/2504   מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,187 עמ' התשנ"ה, ,4247 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן טייבה ולבניה לתכנון המקומית

ציבור),  לצורכי (רכישה  הקרקעות  לפקודת ו–7  5 לסעיפים
בתוספת  המתוארת הקרקע כי הודעה הפקודה), - 21943 (להלן
סבורה הוועדה וכי ציבור לצורכי לחלוטין לוועדה דרושה
פיצויים  או פיצויים  אין  לפקודה  20 סעיף הוראות בשל כי

קרקע. אותה עשויים להשתלם בשל מופחתים

בקרקע כלשהן הנאה טובת או   זכות לעצמו התובע כל
ובין זכות מכוח בין כך, על פיצויים לקבל ורוצה האמורה
פיצויים או פיצויים ישולמו לא אם סבל שייגרם מנימוק
פרסום מיום בתוך חודשיים לשלוח לוועדה, נדרש מופחתים,
ההנאה טובת על או זכותו  על  הרצאה  ברשומות,  זו הודעה
שיכללו תביעתו לחיזוק בצירוף ראיות האמורה, בקרקע לו אשר

 __________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

  __________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר
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המקרקעין והודעה רישום בפנקסי ישנו, אם פרטי הרישום, את
וחישוב הסכום שהוא תובע את הפיצויים המפרטת לסעיפיהם
נימוק מתוך פיצויים נתבעים ואם וסעיף; סעיף בכל הנתבע
- פיצויים מופחתים או פיצויים ישולמו לא סבל אם שייגרם

סבל. ייגרם התומכות בטענה כי ראיות

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

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

.26 ,25 ,23-1 ח"ח ,8072 גוש ;21-16 ,6-1 ח"ח ,8049 גוש

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

(31 במרס 2008) באדר ב' התשס"ח כ"ד
(3-2 (חמ

יוסף ברון  
המקומית הוועדה ראש יושב

טייבה ולבניה לתכנון

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
טב/במ/2502   מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,535 עמ' התשנ"ג, ,4062 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן טייבה ולבניה לתכנון המקומית
ציבור),  לצורכי (רכישה  הקרקעות  לפקודת ו–7  5 לסעיפים
בתוספת  המתוארת הקרקע כי הודעה הפקודה), - 21943 (להלן
סבורה הוועדה וכי ציבור לצורכי לחלוטין לוועדה דרושה
פיצויים  או פיצויים  אין  לפקודה  20 סעיף הוראות בשל כי

קרקע. אותה עשויים להשתלם בשל מופחתים

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

סבל. ייגרם התומכות בטענה כי ראיות

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

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

.39 ,34-22 ,20 ,19 ח"ח ,7850 גוש

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

(31 במרס 2008) באדר ב' התשס"ח כ"ד
(3-2 (חמ

יוסף ברון  
המקומית הוועדה ראש יושב

טייבה ולבניה לתכנון

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
טב/במ/2505   מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,1096 עמ' התשנ"ז, ,4472 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן טייבה ולבניה לתכנון המקומית
ציבור),  לצורכי (רכישה  הקרקעות  לפקודת ו–7  5 לסעיפים
בתוספת  המתוארת הקרקע כי הודעה הפקודה), - 21943 (להלן
סבורה הוועדה וכי ציבור לצורכי לחלוטין לוועדה דרושה
פיצויים  או פיצויים  אין  לפקודה  20 סעיף הוראות בשל כי

קרקע. אותה עשויים להשתלם בשל מופחתים

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

סבל. ייגרם התומכות בטענה כי ראיות

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

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

,8048 גוש ;17-4 ח"ח ,8074 גוש ;34-28 ,26 ח"ח ,8049 גוש
 ;43-24 ,21 ,16-1 ח"ח ,7856 גוש ;17 ח"ח ,8047 גוש ;3 ח"ח

בשלמות. 44 חלקה

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

(31 במרס 2008) באדר ב' התשס"ח כ"ד
(3-2 (חמ

יוסף ברון  
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

  __________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר
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ו–7 5 סעיפים לפי הודעה
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
טב/במ/2500   מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,1282 עמ' התשנ"ב, ,3957 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן טייבה ולבניה לתכנון המקומית
ציבור),  לצורכי (רכישה  הקרקעות  לפקודת ו–7  5 לסעיפים
בתוספת  המתוארת הקרקע כי הודעה הפקודה), - 21943 (להלן
סבורה הוועדה וכי ציבור לצורכי לחלוטין לוועדה דרושה
פיצויים  או פיצויים  אין  לפקודה  20 סעיף הוראות בשל כי

קרקע. אותה עשויים להשתלם בשל מופחתים

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

סבל. ייגרם התומכות בטענה כי ראיות

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

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

,16-7 ,5-1 ח"ח ,7840 גוש ;75 ,70 ,57-53 ,14 ח"ח ,7848 גוש
.37-35 ,32-19

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

(31 במרס 2008) באדר ב' התשס"ח כ"ד
(3-2 (חמ

יוסף ברון  
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
רח/1000/ב מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,1566 עמ' התשנ"ח, ,4609 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן רחובות ולבניה לתכנון המקומית
ציבור),  לצורכי (רכישה  הקרקעות  לפקודת ו–7  5 לסעיפים

לוועדה דרושה  בתוספת המתוארת הקרקע הודעה כי ,21943
בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה וכי ציבור לצורכי לחלוטין

האמורה. הקרקע רכישת

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

וסעיף.

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

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

,128-125 ,94-92 ,90 ,78 ח"ח   204 חלקה ,3658  גוש
.373 ,371 ,369 ,168 ,165-158

לתכנון המקומית הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
לעיין רשאי מעוניין וכל רחובות, ,2 רח' ביל"ו ולבניה רחובות,

בשעות העבודה הרגילות. בו

(3 באפריל 2008) באדר ב' התשס"ח כ"ז
(3-2 (חמ

שוקי פורר  
המקומית הוועדה ראש יושב

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

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
 - (להלן עח/8/137  לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
המקומית הוועדה בזה מוסרת ,2565 עמ' התשס"א, ,4983
לסעיפים בהתאם הוועדה), - (להלן חפר עמק ולבניה לתכנון
(להלן   21943 ציבור),  (רכישה לצורכי הקרקעות  ו–7 לפקודת 5
דרושה בתוספת המתוארת הקרקע כי הודעה הפקודה), -
בשל כי סבורה הוועדה וכי ציבור לצורכי לחלוטין לוועדה
מופחתים  פיצויים או פיצויים  אין לפקודה  20 סעיף הוראות

קרקע. אותה בשל להשתלם עשויים

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

 __________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

 __________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח
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- פיצויים מופחתים או פיצויים ישולמו לא סבל אם שייגרם
סבל. ייגרם התומכות בטענה כי ראיות

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

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

- 8306 גוש

חלקה
החלקה כולל שטח

(במ"ר)(במ"ר) מופקע שטח

378,158797

408,495274

418,400970

428,6141,370   

438,503757

448,750256

458,7431,046   

468,9251,252   

478,5351,305   

488,663494

אדום. בצבע בתשריט מסומן דרך. הייעוד:

במשרדי מופקדים ההפקעה ותשריט התכנית העתקי
רופין, מדרשת ליד עמק חפר לתכנון ולבניה המקומית הוועדה

הרגילות. העבודה בשעות בהם לעיין רשאי מעוניין וכל

(3 באפריל 2008) באדר ב' התשס"ח כ"ז
(3-2 (חמ

אידן רני  
המקומית הוועדה ראש יושב

חפר לתכנון ולבניה עמק

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

והבניה,  התכנון ו–190 לחוק 189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
305א הצ/בת/1/1  מס' לתכנית ובהתאם  התשכ"ה-11965,
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,1808 עמ' התשנ"ט, ,4728 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן שרונים ולבניה לתכנון המקומית
ציבור), 21943, הקרקעות (רכישה לצורכי ו–7 לפקודת 5 לסעיפים
לוועדה לחלוטין דרושה בתוספת המתוארת כי הקרקע הודעה
רכישת בדבר  וליתן לישא מוכנה הוועדה וכי ציבור לצורכי 

האמורה. הקרקע

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

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

וסעיף.

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

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

,10-8 ח"ח ,8016 גוש - התעשיה אזור - יהודה אבן
ושטח שצ"פ חדשה, דרך פריצת  דרך,  להרחבת המיועדים

התכנית. בתשריט כמסומן ציבור למבני

ג/4, הצורן רח' הוועדה, במשרדי מופקד התכנית העתק
בו לעיין רשאי וכל מעוניין ספיר-נתניה דרום, התעשיה אזור

הרגילות. העבודה בשעות

(17 באפריל 2008) התשס"ח בניסן י"ב
(3-2 (חמ

יואל מוזס  
המקומית הוועדה ראש יושב

שרונים ולבניה לתכנון

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
 - ג/7240 (להלן מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
המקומית לתכנון הוועדה מוסרת בזה ,1686 עמ' התשנ"ו, ,4383
ו–7  5 לסעיפים בהתאם הוועדה),  - (להלן הגליל לב ולבניה
כי הודעה ,21943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות לפקודת
לצורכי לחלוטין לוועדה דרושה בתוספת המתוארת הקרקע
הקרקע רכישת בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה וכי ציבור

האמורה.

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

וסעיף.

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

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

 __________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר
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תוספת

.3 ח"ח ,19356 גוש

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

בשעות העבודה הרגילות. בו

(25 בדצמבר 2007) בטבת התשס"ח ט"ז
(3-2 (חמ

עירון מנחם  
המקומית הוועדה ראש יושב

הגליל לב ולבניה לתכנון

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
 - ג/6267 (להלן מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
המקומית לתכנון הוועדה מוסרת בזה ,1556 עמ' התשנ"ט, ,4719
ו–7  5 לסעיפים בהתאם הוועדה),  - (להלן הגליל לב ולבניה
כי הודעה ,21943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות לפקודת
לצורכי לחלוטין לוועדה דרושה בתוספת המתוארת הקרקע
הקרקע רכישת בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה וכי ציבור

האמורה.

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

וסעיף.

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

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

.72 ,19 ,18 ,16 ,15 ,5 ח"ח ,19411 גוש

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

בשעות העבודה הרגילות. בו

(7 באפריל 2008) בניסן התשס"ח ב'
(3-2 (חמ

עירון מנחם  
המקומית הוועדה ראש יושב

הגליל לב ולבניה לתכנון
 __________

.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
הקרקעות  14 לפקודת לסעיף ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
בזה  מודיעה הפקודה), - 21943 (להלן ציבור), לצורכי (רכישה
- (להלן תל–אביב-יפו ולבניה לתכנון המקומית הוועדה
המתוארת הקרקע  מרכישת בה לחזור  החליטה כי הוועדה), 
ו–7 לפקודה  5 סעיפים לפי הודעה פורסמה שלגביה בתוספת
תכנית לעניין ,3098 עמ' התשס"ה, ,5409 הפרסומים בילקוט

.22205

תוספת

מתוך 370 מ"ר, כך ששטח  252 מ"ר בשטח ,79 ח"ח ,7035 גוש
מ"ר. 118 נותר ההפקעה

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

הרגילות. העבודה בשעות בו לעיין רשאי

(13 באפריל 2008) בניסן התשס"ח ח'
(3-3 (חמ

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

.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
הקרקעות  14 לפקודת לסעיף ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
בזה  מודיעה הפקודה), - 21943 (להלן ציבור), לצורכי (רכישה
- (להלן תל–אביב-יפו ולבניה לתכנון המקומית הוועדה
המתוארת הקרקע  מרכישת בה לחזור  החליטה כי הוועדה), 
ו–7 לפקודה  5 סעיפים לפי הודעה פורסמה שלגביה בתוספת
מס' תכנית לעניין ,2902 עמ' התשס"ז, ,5670 הפרסומים בילקוט

תא/3319.

תוספת

של  כולל שטח מתוך 516 מ"ר של בשטח ,7 ח"ח ,7077 גוש
הנאה. לצורך זיקת מ"ר 37,334

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

הרגילות. העבודה בשעות בו לעיין רשאי

(13 באפריל 2008) בניסן התשס"ח ח'
(3-3 (חמ

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

 __________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר
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14 הודעה לפי סעיף
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
הקרקעות  14 לפקודת לסעיף ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
מודיעה  הפקודה), - (להלן  21943 ציבור), לצורכי (רכישה
- (להלן לציון ראשון ולבניה לתכנון המקומית הוועדה בזה
המתוארת הקרקע  מרכישת בה לחזור  החליטה כי הוועדה), 
ו–7 לפקודה  5 סעיפים לפי הודעה פורסמה שלגביה בתוספת
מס' תכנית לעניין ,1806 עמ' התשמ"ה, ,3181 הפרסומים בילקוט

רצ/1/110.

תוספת

.94 ח"ח ,3932 גוש

לציון, בראשון הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
הרגילות. העבודה בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל

(28 באפריל 2008) התשס"ח בניסן כ"ג
(3-3 (חמ

מאיר ניצן  
המקומית הוועדה ראש יושב
לציון ראשון ולבניה לתכנון __________

.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
(להלן ח/144/ב מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית), -
המקומית הוועדה  בזה מצהירה  ,1362 עמ' התשמ"ג, ,2904
 19 לסעיף בהתאם  הוועדה), - (להלן חולון ולבניה לתכנון 
 - (להלן  21943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות לפקודת
אליה ביחס אשר בתוספת, המתוארת הקרקע כי הפקודה),

הפרסומים  בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי הודעה פורסמה
של והמוחלט הגמור לקניינה תהיה ,2745 עמ' התשמ"ג, ,2953

ברשומות. זו מיום פרסום הודעה חולון עיריית

תוספת

;(61-51 קודמות: 41-1, (ח"ח 185 בשלמות חלקה ,6996 גוש
מוצעת. דרך הייעוד:

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

הרגילות. העבודה בו בשעות לעיין רשאי מעוניין

(7 באפריל 2008) בניסן התשס"ח ב'
(3-4 (חמ

ששון מוטי
המקומית הוועדה ראש יושב

חולון ולבניה לתכנון
 __________

.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
טב/2593  מפורטת לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה מצהירה ,3818 עמ' התשס"ו, ,5542 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן אלטייבה ולבניה לתכנון המקומית
ציבור), 21943 (להלן  הקרקעות (רכישה לצורכי 19 לפקודת לסעיף
אליה אשר ביחס בתוספת, המתוארת הקרקע הפקודה), כי -
הפרסומים  בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי הודעה פורסמה
של והמוחלט הגמור לקניינה תהיה ,3565 עמ' התשס"ז, ,5692

ברשומות. זו הודעה פרסום מיום אלטייבה עיריית

תוספת

,42-37 ,17 ,7 ,4 ח"ח 3, 47 בשלמותן, ,43 חלקות ,7836 גוש
,27 ,24 ,16-14 ח"ח  בשלמותה,  45 חלקה ,7834 גוש ;46-44 
- דרכים ירוק, בצבע כמסומן שביל, הייעוד: ;47 ,44 ,35-29
עם ירוק בצבע כמסומן - משולבת דרך אדום, בצבע כמסומן
מתוחם בקו כהה חום בצבע כמסומן - שב"צ פסים אדומים,

המאושרת. התכנית בתשריט כמוסמן והכל חום,

לתכנון המקומית הוועדה במשרדי מופקד התכנית העתק
העבודה בשעות לעיין בו רשאי מעוניין טייבה, וכל אל ולבניה

הרגילות.

(31 במרס 2008) באדר ב' התשס"ח כ"ד
(3-4 (חמ

ברון יוסף
המקומית הוועדה ראש יושב

טייבה ולבניה לתכנון

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
רח/במ/4/1103  לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה מצהירה ,133 עמ' התשנ"ד, ,4150 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן רחובות ולבניה לתכנון המקומית
 21943 ציבור),  לצורכי (רכישה  הקרקעות  לפקודת  19 לסעיף
אשר ביחס בתוספת, הקרקע המתוארת כי הפקודה), (להלן -
בילקוט  לפקודה  ו–7  5 סעיפים לפי הודעה  פורסמה  אליה
הגמור לקניינה  תהיה  ,1399 עמ' התשס"ח, ,5763 הפרסומים
ברשומות. זו פרסום הודעה מיום עיריית רחובות של והמוחלט

תוספת

.123 ח"ח ,3696 גוש

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

(16 במרס 2008) התשס"ח ב' באדר ט'
(3-4 (חמ

פורר שוקי
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר
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19 הודעה לפי סעיף
1943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות  לפקודת

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

והבניה,  התכנון ו–190 לחוק 189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
 - (להלן גז/10/401  מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
לתכנון המקומית הוועדה בזה מצהירה ,1011 עמ' התשנ"א, ,3831
לפקודת   19 לסעיף בהתאם  הוועדה), - (להלן שהם ולבניה 
כי  הפקודה), - (להלן  21943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות
הודעה אליה פורסמה ביחס אשר המתוארת בתוספת, הקרקע
התשס"ז, ,5704 הפרסומים  בילקוט לפקודה ו–7  5 סעיפים לפי
המקומית המועצה של והמוחלט הגמור לקניינה תהיה ,3928 עמ'

זו ברשומות. הודעה מיום פרסום שהם

תוספת

גושהייעודמגרש
או חלקות חלקי
בשלמות חלקות

שטח
(ד"מ)

ציבור10 62-60*4609בנייני ,*56

,55 ,40 ,38 ,37 ,33
64 ,63 ,59-57

40.084

552111שצ"פ30 ,728.537

55223-128.537

55223שצ"פ31 ,241.859

55225שצ"פ32 ,3 ,238.591

55222שצ"פ33 ,14.729

55222שצ"פ34 ,17.551

55223שצ"פ35 ,25.059

55224-138.908שצ"פ61

בשלמות. *  חלקות

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

הרגילות. העבודה בשעות

(15 באפריל 2008) בניסן התשס"ח י'
(3-4 (חמ

גיל ליבנה
המקומית הוועדה ראש יושב

שהם ולבניה לתכנון
 __________

.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
 - ג/8156 (להלן מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,

הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
בדבר שהודעה ג/12062, מס' ותכנית 707 עמ' התשנ"ח, ,4590
 135 עמ' התשס"ג, ,5117 הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה
לתכנון המקומית  הוועדה בזה מצהירה התכניות),  - (להלן
 19 לסעיף בהתאם  הוועדה), - (להלן העמקים מבוא ולבניה 
 - (להלן  21943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות לפקודת
אליה ביחס אשר בתוספת, המתוארת הקרקע כי הפקודה),

הפרסומים  בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי הודעה פורסמה
של והמוחלט הגמור לקניינה תהיה ,3930 עמ' התשס"ז, ,5704
ברשומות. זו הודעה פרסום מיום ישי רמת המקומית המועצה

תוספת

;(3 ח"ח גוש 11243, 86 (לשעבר ,84 ,81 ,76 ח"ח ,12049 גוש
דרך. הייעוד: ;4 ח"ח ,11182 גוש

פיהן על שנערך ההפקעה ותשריט התכניות העתק
בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל הוועדה, במשרדי מופקדים

הרגילות. העבודה

(9 באפריל 2008) בניסן התשס"ח ד'
(3-4 (חמ

חג'אג'רה ראפע
המקומית הוועדה ראש יושב
העמקים מבוא ולבניה לתכנון __________

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

תיקוני טעויות
(רכישה לצורכי  19 לפקודת הקרקעות סעיף לפי בהודעה (1)
התשמ"ו, ,3250 שפורסמה בילקוט הפרסומים ,1943 ציבור),

 3932 בגוש בתוספת, רצ/1/110, מס' תכנית לעניין ,7 עמ'
."95 ,21" צריך להיות ,"95 ,94 ,21" במקום ח"ח

(רכישה לצורכי  19 לפקודת הקרקעות סעיף לפי בהודעה (2)
התשס"ח, ,5746 שפורסמה בילקוט הפרסומים ,1943 ציבור),
זמ/מק/ מס' מפורטת לתכנית "ובהתאם במקום ,798 עמ'
לתכנית  "ובהתאם להיות צריך התכנית)" - (להלן  3/516

התכנית)". - (להלן זמ/3/516 מס' מפורטת

(3-4 (חמ

והבניה, חוק התכנון לפי הודעות
התשכ"ה-1965

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
9488  מס'

בינוי וקביעת שטח ייעוד שינוי התכנית:  שם
וגן בית שכ' ,61 הפסגה רח' קיימות, ביח"ד להרחבות

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה
,9488 מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

.1042 לתכנית שינוי

רחוב ירושלים. ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
בין שטח ;30342 בגוש חלק מהדרך בית וגן, שכונת .61 הפסגה

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח
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630/325-630/250 לבין קואורדינטות רוחב  אורך קואורדינטות
בקו בתשריט המסומנים הגבולות לפי הכל ;217/700-217/625

.83 במלואה: חלקה ,30342 וחלקות: גוש: כחול; גושים

לאזור   1 מגורים אזור ייעוד  שינוי א. התכנית:  מטרת
הפיכת .1 בשטח: האלה  הבינויים קביעת ב. מיוחד. מגורים 
בינוי ותוספת למחסנים, למעבר קרקע בקומת מילוי שטח
תוספת בניה בקומות .2 מחסנים. תוספת לשם הקומה באותה
עליונה קומה  תוספת  .3 קיימות. יח"ד  הרחבת לשם ג,  ב, א,
האמור כל שמתחתיה.  בקומה קיימות יח"ד הרחבת  לשם
מרביים בניין קווי קביעת ג.  הבינוי.  לנספח בהתאם לעיל
קומות  מ–4  קומות מס' הגדלת ד. כאמור. הבניה לתוספות
של 329.98 מ"ר,  תוספת חלקית). ה. (קומה חמישית ל–5 קומות
מתוכם  ל–1,032.16 מ"ר בחלקה המרביים הבניה שטחי  וקביעת
למימוש  ביצוע שלבי קביעת ו. עיקריים. שטחים מ"ר  629.42
היתר למתן וקביעת תנאים  בינוי  הוראות  קביעת  ז.  התכנית.

ת.צ.ר. בגין הוראות קביעת 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

9713 מס' מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
ציבור, מגורים ובנייני הקמת שכונת התכנית: שם

אשקרייה שכונת יח"ד, 303 חנינה, בית
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה
,9713 מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

3000/ב. לתכנית שינוי

בית רחוב ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
ישראל רשת לפי אשכריה; קואורדינטות שכונת החדשה. חנינה
-636/520 בין רוחב ,221/250-220/650 בין אורך  החדשה:
כחול; בקו בתשריט המסומנים  הגבולות  לפי הכל ;636/885
 235 ,184 ,183 ,180 : במלואן חלקות ,30615 גושים וחלקות: גוש:
,179 ,177 ,174 ,173 ,171 ,170 ,118 : חלקות חלקי ,242 - 240 ,237 - 

.255 ,233 ,182 ,181

ציבור ובנייני  מגורים שכונת הקמת  .1 התכנית: מטרת
שטחים ופיתוח אליהם, גישה דרכי קביעת תוך התכנית בשטח
כמפורט הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי  .2 ביניהם. פתוחים
1 מיוחד  מגורים לאזור פתוח נוף משטח ייעוד שינוי א. להלן:
למעבר ציבורי  לבנייני ציבור, 2 מיוחד, לשטח מגורים ולאזור
לדרך. משטח ציבורי פתוח ייעוד שינוי רגל ולדרך. ב.  להולכי
בשטח חדשים מגורים בנייני הקמת בעבור בינוי קביעת .3

להקמת בינוי הוראות קביעת .4 הבינוי. לנספח בהתאם התכנית
מרבי קומות מס' בניין, קווי לרבות התכנית, בשטח ציבור בנייני
המרבי הדיור יחידות  מספר  קביעת .5 מרביים. בניה ושטחי
יחידות מס' כל סך קביעת תוך שבתכנית, מגורים מגרש בכל
הבניה שטחי קביעת .6 דיור.  יחידות ל–303  שבתכנית הדיור
ל–75% משטח המגרש נטו.  מיוחד 1 לשטחים העיקריים באזור
 2 מגורים באזור  העיקריים לשטחים הבניה שטחי קביעת  .7
הקומות מספר  קביעת  .8 נטו.  המגרש  משטח  ל–120%  מיוחד
מגורים 2  ובאזור קומות, לשלוש 1 מיוחד מגורים באזור המרבי
המיועדים במגרשים בניין קווי קביעת .9 קומות. לארבע מיוחד
היתרי למתן ותנאים ופיתוח בינוי הוראות קביעת .10 לבניה.
מעבר חדשות, ציבוריות דרכים התוויית .11 בשטח. בניה
התכנית. בשטח הנאה זיקת  עם ושטחים רגל  להולכי  ציבורי
שבתכנית. הפתוחים השטחים לפיתוח הוראות קביעת .12 
בגין הוראות קביעת .14 להריסה. מבנה בגין הוראות קביעת .13

בעלים. בהסכמת שלא וחלוקה איחוד

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

9796 מס' מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
לבניין אחת ודירה אחת קומה התכנית: תוספת של שם

13 ציון בן קיים, קרית משה, רח' מגורים
התכנון  לחוק 89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה
,9796 מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

.62 ,1461 לתכניות שינוי

בן רחוב ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
 218/450 בין אורך קואורדינטות משה; קרית שכונת .13 ציון
הכל ;632/975  -  632/935 בין רוחב קואורדינטות ,218/500 -
וחלקות: גושים כחול; בקו  בתשריט המסומנים  הגבולות  לפי

.113 במלואה: חלקה ,30162 גוש:

אחת ודירה אחת  קומה של  תוספת .1 התכנית: מטרת
ייעוד שינוי ובן 8 דירות. 2. 5 קומות בן קיים מגורים לבניין
בעבור בינוי קביעת מגורים 2 מיוחד. 3. 2 לאזור מגורים מאזור
קביעת .4 .14.50 במפלס אחת ודירה אחת קומה של הוספה
. ±0.00 במפלס הכניסה בקומת ושינויים תוספת, בעבור  בינוי

מהם  מ"ר   2,554 של בהיקף בניה שטחי תוספת קביעת .5 
שינוי .6 שירות.  שטחי מ"ר ו–45  עיקריים שטחים  מ"ר 210
של תוספת .7 בשטח. הקיים המצב  לפי הכל הבניין,  קווי
הגדלת מספר הקומות 9 יח"ד. 8. הכל ובסך אחת, דיור  יחידת
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בניה: שלבי  .9 .±0.00 למפלס  מעל  קומות  ל–6  קומות מ–5
. בשלבים בניה תותר לא אחד, בהינף תבוצע הבניה  תוספת

בניה. היתר למתן תנאים קביעת .10

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
11330  מס'

חדש, בניין לבניית הוראות קביעת התכנית:  שם
עמוד אל ראס שכונת יח"ד, 5

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה
,11330 מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

.2668 לתכנית שינוי

ראס רחוב ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בין אורך החדשה: ישראל רשת לפי קואורדינטות עמוד; אל
לפי הכל ;630/810-630/760 בין רוחב ,223/570-223/520

כחול. בקו המסומנים בתשריט הגבולות

חדש. בניין לבניית הוראות קביעת .1 התכנית:  מטרת

מיוחד. מגורים  לאזור  5 מגורים מאזור  שטח  ייעוד  שינוי  .2 
מ"ר   415 מהם  מ"ר   645 של בהיקף בניה שטחי קביעת .3
בניין קווי קביעת שירות. 4. שטחי ו–230 מ"ר עיקריים שטחים
קומות. ל–3 מרבי קומות  ומס' בניה גובה קביעת  .5  חדשים.
בינוי וקביעת קביעת הוראות ל–5 יח"ד. 7. הגדלת מס' יח"ד .6

תנאים למתן היתר בניה בשטח.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין לקהל.כל 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
11607 מס'  מפורטת

למגורים מיוחד מסחרי מאזור ייעוד שינוי התכנית: שם
חב"ד שיכון יצחק 2, מנחת 4 יח"ד, מיוחד,

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 3813/ב, לתכניות שינוי ,11607 מס'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

מנחת רחוב ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
קואורדינטה ,X220/000 קואורדינטה חב"ד; שיכון .2  יצחק
כחול; בקו הגבולות המסומנים בתשריט לפי הכל ;Y633/425

.186 במלואה: חלקה ,30079 גושים וחלקות: גוש:

לאזור מסחרי מיוחד מאזור ייעוד שינוי התכנית: א. מטרת
מגורים. קביעת שימושים של ב. ד1. מגורים

הקרקע ייעודי במערך  שינוי .1 התכנית: הוראות עיקרי
ד1. מגורים לאזור מיוחד מסחרי מאזור שינוי להלן: כמפורט
מפלס  מעל קומות  6 בן חדש מגורים  לבניין בינוי קביעת  .2
מחסנים  בעבור זה, למפלס מתחת קומה ה–0.00 בעבור 5 יח"ד,
המרבי הקומות מספר הגדלת .3 הבינוי. לנספח בהתאם וחניה
בניין קווי קביעת .4 חניה.  קומת  קומות מעל ל–6  קומות מ–2
וקביעתם בשטח הבניה שטחי הגדלת .5 כאמור.  לבניה,
מ"ר  ו–347  עיקריים שטחים  מ"ר 490.00 (מתוכם  מ"ר ל–837 
דיור  מ–0 יחידות הדיור יחידות מספר הגדלת .6 שירות).  שטחי
למגורים. בשטח השימושים קביעת .7 דיור.  יחידות  ל–5 
כאמור. הבניה,  תוספות להקמת ביצוע שלבי קביעת  .8 
בשטח. בניה היתר תנאים למתן בינוי וקביעת הוראות קביעת .9 
חלקה ,30079 בגוש בשצ"פ ציבורית מטלה ביצוע קביעת .10

ירושלים. עיריית שפ"ע מחלקת דרישת לפי 187

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 בעיתונים,למשרדי 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
12049 מס'  מפורטת

ציבור, למוסדות ממגורים ייעוד שינוי התכנית: שם
15 האר"י שמואל מרכז טאוב, קריית וחינוך, למחקר

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 ,12049 מס'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

רחוב האר"י ירושלים. ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
קואורדיטה ,X630/910 קואורדינטה שמואל; קרית שכונת .15
כחול; בקו הגבולות המסומנים בתשריט לפי הכל ;Y220/310

.121 במלואה: חלקה ,30026 גושים וחלקות: גוש:

בשטח השימושים שינוי ייעוד, שינוי התכנית: מטרת
בניין. קווי וחינוך, ושינוי מחקר למוסד

הקרקע ייעודי במערך  שינוי .1 התכנית: הוראות עיקרי
שינוי 2 למבנים ומוסדות ציבור. 2. מגורים מאזור להלן: כמפורט
קווי שינוי .3 ציבור. למוסדות למבנה ממגורים בשטח השימוש
5.קביעת בשטח למוסד. קביעת השימושים .4 קיים. בניין לפי בניין
קביעת .6 בניה בשטח. היתר למתן תנאים וקביעת הוראות בינוי
בגין הוראות קביעת .7 להריסה. ומדרגות מבנה/גדר בגין הוראות

מ"ר. 440.42 בניה שטחי הכל סך .8 לשימור. עצים

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין לקהל.כל 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 בעיתונים,למשרדי 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 אישור בדבר  הודעה
5617/א  מס'

לשם בניה שטחי תוספת קביעת התכנית:  שם
שאנן נווה שכונת יח"ד, הרחבת

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

.62 ,5617 לתכניות שינוי 5617/א, מס'

נווה רחוב ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
ישראל רשת לפי קואורדינטות שאנן; נוה שכונת .6 שאנן
 -  630/990 בין רוחב ,219/150  -  219/075 בין אורך החדשה:
כחול; בקו בתשריט המסומנים  הגבולות  לפי הכל ;631/050

.69 חלקי חלקה: ,30180 גושים וחלקות: גוש:

(-3.00 (מפלס בניה בקומת המרתף תוספת .1 התכנית: מטרת
A ברח' נווה שאנן  מס' קיימת בבניין ליח"ד הרחבת דיור בעבור
במפלס בניה לתוספת בינוי קביעת .2 .1 מס' בנספח  כמסומן
שטחי תוספת קביעת .3 קיימת. לדירה דיור הרחבת בעבור מ' -3.00
הסבת שטחי שירות עיקריים. 4. שטחים 93.7 מ"ר של בהיקף בניה
קווי קביעת במפלס 3.00 מ'. 5. 46.6 מ"ר של בהיקף עיקריים לשטחים
בניה. היתר למתן תנאים קביעת .6 כאמור. הבניה לתוספת  בניין
קביעת .8 להריסה. ומדרגות גדרות בניינים, בגין הוראה קביעת .7

התכנית. למימוש ביצוע שלבי

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,441 עמ' התשס"ח, ,5735 הפרסומים  ובילקוט  19/10/2007

.08/11/2007 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
6141/א  מס'

לשם בניה קביעת בינוי לתוספת התכנית:  שם
עיקרי, לשטח מחסנים והפיכת יח"ד  הרחבת

שאול גבעת ,2 הראובני רח'
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

.6141 לתכנית שינוי 6141/א, מס'

דוד רחוב ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
אורך קואורדינטות  בין שטח שאול; גבעת שכ'  .2  הראובני
 -  632/950 רוחב קואורדינטות לבין ,218/325  -  218/250 
כחול; בקו בתשריט המסומנים  הגבולות  לפי הכל ;633/000

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

לאזור מגורים מיוחד אזור ייעוד שינוי התכנית: א. מטרת
קומה השלמת .1 בשטח: האלה הבינויים קביעת ב. .2 מגורים
שמתחתיה. בקומה קיימות יח"ד 2 הרחבת לשם   עליונה 
קרקע קומת ומקלט מחסנים בקומת מחסנים שטח הפיכת .2
מס' הגדלת .3 תחתונה לשטח עיקרי לשם תוספת יח"ד חדשה.
לעיל בהתאם  האמור ל–18 יח"ד. כל יח"ד מ–17 הדיור יחידות
הבניה לתוספות חדשים בניין קווי קביעת ג. הבינוי. לנספח
מ"ר  מ–1,956  בשטח מרביים בניה שטחי הגדלת ד. כאמור.
קביעת  ה. ל–230 מ"ר. הבניה לתוספות השטח וקביעת מאושר,
ו. קביעת בשטח. בניה תנאים למתן היתר וקביעת הוראות בינוי

מחדש. וחלוקה איחוד בגין הוראות

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה
בתאריך ,1378 עמ' ,5485 הפרסומים  ובילקוט  03/02/2006

.25/01/2006
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המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ירושלים ,1 המלכה שלומציון ירושלים, רח' מחוז לבניה לתכנון
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
6226  מס'

בינוי וקביעת מגורים בניין הקמת התכנית:  שם
אלדין צלאח רח' ומשרדים, מסחר לשימוש לבניין

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

.6226 מס'

צלאח רחוב ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,221/400-221/325 אורך קואורדינטות  בין שטח  ;23 דין אל
הגבולות לפי הכל ;632/285-632/230 רוחב קואורדינטות לבין
,30055 גוש: וחלקות: גושים כחול;  בקו  בתשריט המסומנים

.101 במלואה: חלקה

מגורים כאזור קרקע ייעוד קביעת א. התכנית: מטרת
דרך. הרחבת או חדשה דרך מיוחד, מסחרי אזור  מיוחד,
חדש מגרש בשטח מגורים  בניין להקמת בינוי  קביעת  ב.
בינוי (להלן  לנספח בהתאם מרתף קומת 1 בן 5 קומות מעל מס'
בשטח מגרש מסחר ומשרדים לבניין קביעת בינוי ג. בניין א).
ב).  בניין (להלן בשטח וכקיים בינוי לנספח 2 בהתאם מס' חדש
כאמור מהמגרשים בכל אחד הבניה המרביים שטחי קביעת ד.
בשטח  חדש מס' 1 ול– 574.52 מ"ר מגרש ל–1,579.74 מ"ר בשטח
קומות  ל–5  המרבי הקומות מס' קביעת ה. .2 מגרש חדש מס'
בשטח  ול–2 קומות 1 מס' קומת מרתף בשטח מגרש חדש מעל
המגרשים בשטח חדשים בניין קווי קביעת ו. .2 מגרש חדש מס'
בניה היתר תנאים למתן בינוי וקביעת קביעת הוראות ז. כאמור.
קביעת ט. פרטית. ביצוע חניה הוראות בגין קביעת ח. בשטח.
לשימוש ב בניין שטח בתוך רכב לכלי מעבר זכות עם שטח
בגין הוראות  קביעת י. ותחזוקתו. לביצועו והוראות א, בניין 

שטח. של חדשה חלוקה

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1501 עמ' התשס"ג, ,5159 הפרסומים  ובילקוט  11/04/2003

.13/02/2003 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
7374/א מס' מס'  ברמה מפורטת

שטח לאזור מסחרי ופיתוח התכנית: בינוי חדש  שם
נוף ציבורי פתוח, הר

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

.62 ,3028 לתכניות שינוי 7374/א", ברמה מפורטת מס'

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

שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
מנדל מנחם הרב ורח' שאולזון  שמואל הרב  רח' בין נוף, הר
שבין השטח ממזרח, חכם שמעון אגסי ורח' ממערב, משקלוב
רוחב  קואורדינטות  לבין   216.700-216.550 אורך קואורדינטות
,30255 גוש  החדשה; ישראל רשת פי על  632.575-632.475

במלואן. 89 ,88 ,74 חלקות

ופיתוח מסחרי לאזור א) בינוי חדש התכנית: הוראות עיקרי
פתוח ציבורי משטח שטח ייעוד שינוי ב) פתוח; ציבורי שטח
מאזור שטח ייעוד שינוי ומגורים מיוחד; ג) מסחרי לייעוד לשטח
לאזור מסחרי מאזור שטח שינוי ד) פתוח; ציבורי לשטח מסחרי
קומות   9 בני בניינים להקמת  בינוי קביעת ה) מיוחד;  מסחרי
 3 ומתחתיה מסחרית קומה מעל מוצעים שירות ושטחי מגורים
ציבורי שטח קביעת ו) ומחסנים; חניון של תת–קרקעיות קומות
קווי קביעת ז) שאולזון; רח' עם אגסי רח' את המחבר פתוח
במתחם המגורים יחידות מספר קביעת ח) לבניין; מרביים  בניין
עיקריים (שטחים המרביים  הבניה שטחי  קביעת ט) ל–79;

ל–9,500  הרחוב מפלס מעל החלקה  בשטח  שירות) ושטחי
ירושלים עיריית בעבור ציבוריים שטחים בניית מגורים, מ"ר
כ–500 מ"ר. קביעת שטחי  של ומסחר בשטח מ"ר 400 של בשטח
מ"ר.  כ–5,991  של בשטח  ומחסנים לחניה התת–קרקעיים  הבניה 
מדרגות בגין הוראות קביעת ופיתוח; יא) בינוי הוראות קביעת י)
איחוד יג)  בניה; היתר למתן תנאים קביעת יב) להריסה; וגדרות 

מחדש. וחלוקה

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.4660 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5567, 30/06/2006 ובילקוט

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
8147  מס'

חדשה הרחבות, יח"ד לשם התכנית: תוספות שם
20 אבינדב ומחסנים, רח' לחנויות קומת מרתף והשלמת

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

.4260 שינוי לתכנית ,8147 מס'

רחוב ירושלים. ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
תצ"ר  לפי  1 ארעית חלקה הבוכרים, שכ' .20  אבינדב
אורך  קואורדינטות בין שטח 0.454 דונם; החלקה שטח ;804/06 
;220/900-220/850 רוחב קואורדינטות לבין ,633/575-633/500
גושים כחול; בקו בתשריט המסומנים הגבולות לפי הכל
2 בהתאם  מגרש: .131 ,42 חלקות: חלקי ,30103 גוש: וחלקות:

.4260 לתכנית

מיוחד   3 מגורים אזור ייעוד  שינוי א. התכנית:  מטרת
האלה בבניין בשטח: הבינויים קביעת ב.  לאזור מגורים מיוחד.
קרקע בקומת בניה תוספת .2 מרתף. בקומת מחסן  תוספת .1
ג, ב, א, בקומות בניה תוספת .3 חדשה. דיור יחידת תוספת לשם
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בהתאם לנספח לעיל האמור קיימות. כל יח"ד לשם הרחבות ד,
לתוספת חדשים בניין  קווי  קביעת ג. בשטח.  ולקיים  הבינוי
מ–1,021.49 מ"ר  מרביים בניה שטחי הגדלת ד. כאמור. הבניין
תנאים למתן  וקביעת בינוי הוראות קביעת ל–1,463.86 מ"ר. ה.
ל–9 יחידות  יחידות דיור מ–8 יח"ד הגדלת ו. בשטח. בניה היתר

דיור.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2704 עמ' התשס"ד, ,5292 הפרסומים  ובילקוט  09/04/2004

.22/04/2004 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,02-6290222 91010,טל'
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
9105  מס'

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

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

במ/3458/א. לתכנית שינוי ,9105 מס'

בית חנינה רחוב ירושלים. ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
לפי קואורדינטות ;11 אסכיני שכונת בית חנינה, רח' חליל החדשה.
-637/625 בין רוחב ,221/975-221/900 בין ישראל החדשה: אורך רשת
גושים  כחול; בקו בתשריט  הגבולות המסומנים לפי 637/675 הכל

.204 במלואה: חלקה ,30610 גוש: וחלקות:

מיוחד   1 מגורים מאזור  ייעוד  שינוי  .1 התכנית: מטרת
קביעת א. האלה: הבינויים קביעת .2 מיוחד. מגורים לאזור
קיימת  יח"ד הרחבת 1 לשם מס' קיים לבניין בניה לתוספת בינוי
בהתאם  הכל ו–ג, בקומה ב חדשות 4 יח"ד ויצירת א, בקומה
קיים לבניין בניה לתוספת בינוי קביעת ב. .1 מס' הבינוי לנספח

הכל  ו–ה, ד ג,  ב, בקומה  חדשות  יח"ד  5 יצירת  לשם  2 מס'
בשטח בניה שטחי קביעת .3 .2 מס' הבינוי לנספח  בהתאם
עיקריים  שטחים 2,355 מ"ר מהם 2,142 מ"ר של בהיקף התכנית
בניין קווי וקביעת הבניין קווי שינוי שירות. 4. שטחי ו–213 מ"ר
קומות  ל–5  התכנית בשטח הקומות מספר קביעת .5 חדשים.
למגורים. בניה בעבור  שימוש  קביעת .6 קרקע. קומת  מעל
בגין הוראות קביעת .8 בניה. היתר למתן תנאים קביעת .7

להריסה. וסככה גדרות

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3020 עמ' התשס"ז, ,5676 הפרסומים  ובילקוט  18/05/2007

.05/06/2007 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
9663  מס'

קומת  מעל 3 קומות בעל התכנית: בניית בניין שם
עמוד אל ראס יח"ד, 2 מרתף,

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

.2668 שינוי לתכנית ,9663 מס'

רחוב ירושלים. ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
לפי קואורדינטות עמוד; אל  ראס  שכונת עמוד. אל ראס
בין רוחב ,223/015-222/990 בין ישראל החדשה: אורך רשת
בתשריט המסומנים הגבולות לפי הכל ;630/875-630/844
.115 במלואה: חלקה ,29989 גוש: וחלקות: גושים כחול; בקו

מעל  3 קומות בעל בניין בניית קביעת .1 התכנית: מטרת
לאזור  מיוחד   5 מגורים מאזור  ייעוד  שינוי  .2 המרתף. קומת
בקומת למסחר המיועד שטח קביעת .3 ומסחר. ב מגורים
קווי קביעת .5 בקומת הקרקע. מסחרית קביעת חזית .4 הקרקע.
למימוש התכנית. ביצוע קביעת שלבי .6 .1 מס' שטח לתא  בניין
בגין הוראות קביעת .8 בניה. היתר למתן תנאים קביעת .7
גדר להריסה. בגין קביעת הוראות .9 להפקעה. המיועד השטח

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4252 עמ' התשס"ז, ,5713 הפרסומים  ובילקוט  17/08/2007

.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

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
9724  מס'

4 מיוחד  ממגורים ייעוד שינוי התכנית:  שם
אשכול רמת יח"ד, 2 תוספת בניה, תוספות ,2 למגורים

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

.1420 ולתכנית ,5/19/5 שינוי לתרש"צ ,9724 מס'

רמת רחוב ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
ישראל רשת לפי קואורדינטות אשכול; רמת שכונת .33 הגולן
 - 634/450 בין רוחב לבין 221/150, - 221/100 בין אורך החדשה:
כחול; בקו הגבולות המסומנים בתשריט לפי הכל ;634/500 לבין

.127 חלקי חלקה: ,30245 גושים וחלקות: גוש:

קומה תוספת קיים, לבניין בניה תוספות .1 התכנית: מטרת
שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים .2 אחת. דיור יחידת  ותוספת
בשטח התכנית. קביעת הבינוי מיוחד. 3. מגורים לאזור 5 מיוחד
בחזית בניה תוספות .4 .-5.30 במפלס מחסנים תוספת א.
קיימות. הרחבות יח"ד לשם ±0.00 ובמפלס -2.80  צפונית במפלס
בקומה קיימת יח"ד הרחבת לשם +2.80 במפלס קומה תוספת .5
תוספת קביעת .6 אחת. חדשה יח"ד יצירת ולשם שמתחתיה,
שטחים  מ"ר  459.0 מתוכם  מ"ר  582 של בהיקף הבניה שטחי
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וקביעת בניין  קווי שינוי  .7 שירות.  שטחי ו–123 מ"ר עיקריים
בחלקה המרביים יח"ד מספר הגדלת .8 חדשים. בניין  קווי
קומות  מ–2  הקומות מספר הגדלת .9 יח"ד.   5 ל–  יח"ד  מ–4 
ביצוע למימוש קביעת שלבי מחסנים. 10. קומת מעל ל–3 קומות
היתר למתן תנאים וקביעת בינוי הוראות קביעת .11 התכנית.

בשטח. בניה

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4351 עמ' התשס"ז, ,5717 הפרסומים  ובילקוט  26/08/2007

.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

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
10967  מס'

למגורים  5 מיוחד ממגורים שינוי התכנית:  שם
צפפה בית בניה, עבירת הכשרת לשם מיוחד

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

.3801 שינוי לתכנית ,10967 מס'

רחוב איחוד ירושלים. ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
לפי קואורדינטות מוסדרת; לא קרקע צפפה, בית שכונת הכפר.
בין רוחב ,219/325-219/300 בין אורך החדשה:  ישראל  רשת
בקו בתשריט המסומנים הגבולות לפי הכל ;628/250-628/225
,30284 גוש: מוסדר:  לא בשטח רישום וחלקות: גושים כחול; 

.31 חלקה: חלקי

 5 מגורים מאזור  שטח  ייעוד  שינוי  .1 התכנית: מטרת
בניה. עבירות הכשרת לשם מיוחד מגורים לאזור  מיוחד
לתוספת בינוי  קביעת א. בשטח: האלה הבינויים קביעת  .2
זו בקומה דיור קיימת יחידת הרחבת קרקע לשם בקומת בניה
ולקיים הבנוי לנספח בהתאם הכל מדרגות, חדר בניית ולשם
תוספת לשם ראשונה קומה לתוספת בינוי קביעת ב. בשטח.
לנספח בהתאם הכל מדרגות, חדר ותוספת אחת דיור יחידת
חלקית קומה לתוספת בינוי  קביעת ג. בשטח.  ולקיים הבנוי
בהתאם הכל למחסן, שטח תוספת לשם ראשונה קומה מעל
בניה שטחי תוספת קביעת .3 בשטח. ולקיים הבינוי לנספח
עיקריים  שטחים מ"ר  289.40 מהם  מ"ר,  374.10 של  בהיקף
בניין קווי וקביעת הבניין קווי שינוי שירות. 4. שטחי ו–84.70 מ"ר
כאמור. בשטח, הקיים ולבניין הבינוי לנספח בהתאם חדשים
מרתף. קומת מעל  קומות ל–3 בבניין הקומות מס' קביעת .5 
הוראות קביעת  .7 התכנית. למימוש ביצוע שלבי קביעת .6
בגין הוראות קביעת .8 בניה. היתר למתן תנאים וקביעת בינוי

להריסה. וגדרות מבנה

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

.13/05/2007 בתאריך

לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' ,91010 ירושלים ,1 המלכה שלומציון ירושלים, רח' מחוז לבניה
ולבניהירושלים, וכןבמשרדיהוועדההמקומיתלתכנון ,02-6290222

בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,02-6296811 טל' ירושלים, ספרא1, כיכר
האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
11535  מס'

בניין הקמת למטרת כביש הסטת התכנית:  שם
עמוד אל ראס יח"ד, 7 בחלקה,

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

.2668 שינוי לתכנית ,11535 מס'

ראס רחוב ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,223/200-223/125 מערב קואורדינטה עמוד; אל ראס עמוד. אל
הכל ;X - צפון ,630/700-630/625 דרום קואורדינטה ,Y - מזרח
וחלקות: גושים כחול; בקו  בתשריט המסומנים  הגבולות לפי

.132 ,6 ,4 ,2 : חלקות חלקי ,3 במלואה חלקה ,29987 גוש:

מגורים. בניין והקמת דרך הסטת התכנית: מטרת

מגורים מאזור קרקע ייעוד שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי
משטח קרקע ייעוד שינוי ב. מגורים א. לאזור נוף ערכי ושימור
ציבור. לבנייני לשטח  מדרך ייעוד שינוי ג. לדרך.  פתוח  נוף

נוף. ערכי ושימור מגורים לאזור מדרך ייעוד שינוי ד.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4349 עמ' התשס"ז, ,5717 הפרסומים  ובילקוט  09/09/2007

.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

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
11709  מס'

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

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

.3479 שינוי לתכנית ,11709 מס'

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

.146 במלואה: חלקה ,30408 גושים וחלקות: גוש:

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

להריסה. ומחסן תומכים קירות גדרות בינוי, בגין

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3991 עמ' התשס"ז, ,5705 הפרסומים  ובילקוט  02/09/2007

.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 ברמה מיתאר תכנית אישור הודעה בדבר
11817 מס'  מפורטת

חדש ובניית בניין בניין קיים התכנית: הריסת  שם
בן מימון 27 5 קומות, 4 יח"ד, רחביה, רח' בן

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

.62 שינוי לתכנית ,11817 ברמה מפורטת מס'

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

בן שד' ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
ישראל רשת לפי קואורדינטות  רחביה;  שכונת .27 מימון
 631/150 בין רוחב לבין 220/250, - 220/200 בין אורך החדשה:
בקו בתשריט המסומנים הגבולות לפי הכל ;631/250 לבין -

.41 במלואה: חלקה ,30025 וחלקות: גוש: כחול; גושים

חדש בניין ובניית קיים בניין הריסת .1 התכנית: מטרת
 2 שינוי ייעוד מאזור מגורים .2 מפלס 0.00. מעל 5 קומות של
בניה,  שטחי מ"ר  1,322.82 תוספת .3 מיוחד.   2 מגורים לאזור
שירות,  שטחי מ"ר ו–923.58  עיקרי שטח  מ"ר 399.24 מתוכם
מתוכם  ל–1,874.48 מ"ר בחלקה המרביים הבניה שטחי  וקביעת
קביעת .4 שירות.  שטחי ו–967.71 מ"ר שטח עיקרי מ"ר 906.77
הקומות מספר  הגדלת  .5 יח"ד.  ל–6  בחלקה מרבי  יח"ד  מס'
חלקית). חמישית (קומה מפלס 0.00 מעל ל–5 קומות קומות  מ–3
במגרש תת–קרקעית חניה תוספת בגין הוראות קביעת .6
וקביעת הבניין  קווי שינוי  .7 .14.07 ו–10.70- -7.33 במפלסים
הוראות קביעת  .8 הבינוי. לנספח בהתאם חדשים בניין קווי
קביעת .9 בוגרים. עצים ולנטיעת לעקירה לשימור, עצים בגין
קביעת .10 חדש. ובניית בניין בניין קיים בגין הריסת הוראות

בניה. היתר למתן תנאים קביעת .11 ביצוע. שלבי

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2728 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 ברמה מיתאר תכנית אישור הודעה בדבר
12096/א מס'  מפורטת

4 קומות, ושימור  בן חדש דירות בניין התכנית: שם
הכרם בית הסתת, רח' פינת 6 הבנאי רח' קיים, בניין

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

.62 ,1186 ,911 לתכניות שינוי 12096/א, ברמה מפורטת מס'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

רח' הבנאי ירושלים, ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
קואורדינטות הסתת; פינת הבנאי ברח' הכרם, בית שכ' ,6

המסומנים  הגבולות לפי הכל ;Y- 631.400 ,X- 218.125 מרכזיות
חלקי ,30154 גוש מוסדר: וחלקות: גושים כחול; בקו בתשריט

.40 חלקה

מבנה להקמת תכנונית מסגרת יצירת התכנית: מטרת
מבנה  שימור הכולל על–קרקעיות  קומות  4 בן חדש למגורים 

חדשות. יח"ד 5 ליצירת הקיים בבניין האבן קירות

הקרקע ייעודי במערך שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי
מדרך .2 ב.  מגורים לאזור  5 מגורים מאזור  .1 להלן: כמפורט 
קיים, במבנה חיצוניים אבן קירות שימור .3 ב. מגורים לאזור
ורצפות חיצוניים  טיח קירות הריסת קיים, רעפים גג  הסרת
אשר בניין ובניית חדשים טיח קירות בניית הקיים, במבנה
ביחס  קומות  3 בן  ובחלקו רעפים  וגג  קומות  2 בן בחלקו
ד.  יח"ד. ל–5  בשטח יח"ד מספר  קביעת ג. הבנאי.  לרחוב
בגין הוראות קביעת ה. למגורים. בשטח השימושים  קביעת
עצים בגין הוראות קביעת ו.  להריסה.  גדר/מדרגות/מבנה

מיוחדות. הוראות עם הוראות בגין חזית קביעת ז. לעקירה.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.1060 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5753, 07/12/2007 ובילקוט

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

שמש בית מקומי תכנון מרחב

מקומית ברמה מיתאר תכנית הפקדת הודעה בדבר
בש/183 מס'  מפורטת

צמודת בבניה מגורים שכונת הקמת התכנית: שם
שמש בית רמת יח"ד, 1,460 קרקע,

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה
ברמה מקומית מיתאר תכנית מופקדת שמש בית ולבניה
בש/במ/853, בש/853/א, לתכניות שינוי בש/183, מס' מפורטת

בש/200.

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



22.5.2008 התשס"ח, באייר י"ז ,5811 הפרסומים ילקוט 3210

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

מתחם שמש. בית ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
ג'מל, בית  למנזר מזרחית שמש, בית במרכז ממוקם התכנית 
פיינשטיין; אריה לקרית ודרומית התנאים רמת לשכונת מערבית
הכל ;Y-626/271 קואורדינטה ,X-198/924 קואורדינטה
וחלקות: גושים כחול; בקו בתשריט המסומנים הגבולות  לפי
חלקות ,5177 גוש: .14 ,10 ,8 ,7 ,5 ,4 : במלואן חלקות ,5171 גוש:
,5231 גוש: .15 ,14 חלקות: חלקי ,5178 גוש: .7 ,6 ,4 - 1 : במלואן
חלקי ,34296 גוש: .8 חלקי חלקה: ,34278 גוש: .3 במלואה: חלקה

.27 חלקה:

בת חדשה מגורים שכונת  הקמת א.  התכנית:  מטרת
לכביש  מפורט תכנון  התוויית  ב. קרקע.  צמודות  יח"ד  1,460
לתכנית בצפון הרצוג שדרות שבין בקטע ,5 מס' מיתארי
מיתאר  לתכנית בהתאם  בדרום, מי/במ/835  מס'  מפורטת 

בש/200. מקומית

למגורים, קרקע ייעודי קביעת א. התכנית: הוראות עיקרי
קביעת ב. נופי. טיפול ו/או דרכים, שצ"פ, ציבור, מבני מסחר,
בהתאם שבו  והבינוי התכנית שטח פיתוח בדבר הוראות 
אופי .1 בדבר: השאר  בין והנספחים, הקרקע ייעודי לתשריט 
לכל דיור יחידות מספר קומות, מספר בניה, שטחי הבינוי,
בשטחי הטיפול מאפייני .2 בניה. היתרי למתן ותנאים מגרש
פתרונות .4 חדשות. דרכים התוויית .3 מבונים. הבלתי התכנית
של מחדש וחלוקה איחוד ג. ניקוז. פתרונות .5 וחניה. תנועה

ציבור. לצורכי קרקעות הקצאת כולל התכנית, תחום

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
,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

יוסף רות  
המחוזית הוועדה ראש יושבת  
מחוז ירושלים לתכנון ולבניה

מחוז תל אביב
תל–אביב–יפו מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' תא/3255/ב

ביצרון מיתחם 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/ מס' מקומית מיתאר  תכנית מופקדת אביב  תל  ולבניה

תא/1043, תא/1043/א,  תא/2749, ,K/לתא שינוי  3255/ב,
תא/536. תא/221,

מתחם תל–אביב–יפו. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
- ממזרח השלום, דרך - מצפון התכנית: גבולות  ביצרון;
אלון; רח' יגאל רח' עמינדב, ממערב - ההשכלה, מדרום - רח'
,522 ,519  -  517 : במלואן חלקות ,6150 גוש: וחלקות:  גושים 
,808 ,719 ,716 ,654 ,521 ,520 ,412 ,31 ,10 ,3 : חלקות חלקי ,802
,54 ,53 ,51 ,44  -  38 ,36 ,34 : במלואן חלקות ,7094 גוש: .810
,14 ,13 ,4 חלקות: חלקי ,112 - 107 ,104 ,97 ,96 ,71 ,69 ,66 ,57 
במלואן: חלקות ,7095 גוש: .103  -  98 ,33 ,32 ,27 ,24 ,18 ,17 
,1 חלקות: חלקי ,51  -  48 ,44  -  42 ,40 ,28 ,27 ,24 ,15 ,11 ,3 
,17 ,15 ,14 ,11 ,8 - 4 : במלואן חלקות ,7096 גוש: .36 ,32 - 31
חלקי ,70 - 68 ,64 - 62 ,56 - 54 ,37 ,36 ,33 - 28 ,25 ,24 ,20 ,19

.256 חלקי חלקה: ,7109 גוש: .96 ,92 ,57 ,50 : חלקות

ביצרון התעשיה אזור להתחדשות להביא התכנית: מטרת
מגורים, משרדים, נקיה, תעשיה המשלב תעסוקה לאזור ולהפכו
ושטחים פתוחים ציבוריים שטחים ציבור, מוסדות מסחר,
מאושרים התכנית בתחום זכויות. תוספת כולל פתוחים, פרטיים
כ–200 אלף מ"ר  ייווספו להם לתעסוקה עיקריים מ"ר אלף 400
סך הכל  למגורים עיקריים ו–100 אלף מ"ר לתעסוקה, עיקריים
קיימות  דרכים הרחבת ידי: א. זאת על כל עיקרי; מ"ר 700 אלף
והוראות זכויות מגרשים, קביעת ב. חדשות. דרכים וקביעת
בניה והוראות מגרשים, זכויות ג. קביעת ציבור. לשטחי בניה
מעורבים. בשימושים  מיוחדים ולמגרשים מגורים  לתעסוקה, 
והשימושים לציבור הפתוחים השטחים מערך קביעת ד.
בניית אפשרות ו. ההשכלה. שד' פארק הרחבת ה. שבהם.
זיקות קביעת ז.  חדשים. ולשצ"פ לכבישים מתחת  חניונים
וסביבה. נוף פיתוח בדבר  הנחיות מתן ח. בניין.  וקווי  הנאה
הראשית. התכנית לפי הכל המותרים, השימושים הרחבת  ט.
על ולשמירה מטרדים למניעת והוראות מגבלות קביעת י.
הקיימת לפעילות מעבר הוראות קביעת יא. הסביבה. איכות
לפי הכל חדש, לבינוי הנחיות קביעת יב. השונים. במגרשים
מפורטות, תכניות לקידום הנחיות קביעת יג. קיימות. זכויות
בניה והוראות זכויות זו. יד. קביעת בתכנית הזכויות לפי הכל
221 אשר  מס' תכנית לכך של בהתאם איחוד. שינוי במתחמי
 254 מס' הפרסומים בילקוט פורסמה לה תוקף מתן בדבר הודעה
תוקף  מתן בדבר הודעה 536 אשר מס' תכנית ,9.10.1952 בתאריך
 28.1.1960 בתאריך   735 מס' הפרסומים בילקוט פורסמה לה
בילקוט  פורסמה לה תוקף מתן בדבר הודעה 2749 אשר לתכנית
1043 אשר  מס' ותכנית 4892 בתאריך 11.6.2000, מס' הפרסומים
מס' הפרסומים בילקוט פורסמה לה תוקף מתן בדבר הודעה
אשר הודעה בדבר 1043א מס' ותכנית 1514 בתאריך 20.3.1969,
בתאריך   5040 מס' הפרסומים בילקוט פורסמה לה תוקף מתן
הודעה אשר שינוייה על "קיי" לתכנית שינוי ,20.12.2001
1514 בתאריך  הפרסומים לה פורסמה בילקוט תוקף מתן בדבר

.20.3.1969

ובשעות 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
,67012 תל–אביב–יפו ,125 בגין דרך אביב, תל מחוז ולבניה
בימים: המחוזית בוועדה  קהל  קבלת שעות .03-7632588  טל'
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
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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

ברק בני מקומי תכנון מרחב

מקומית ברמה מיתאר תכנית אישור הודעה בדבר
בב/105/מצ/1 מס'  מפורטת

ציבור במבני במרתפים עיקריים שימושים התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
בב/105/צ, לתכניות שינוי בב/105/מצ/1, מס' מפורטת ברמה

בב/מק/105/מ/2. לתכנית כפיפות בב/105/א, בב/105/ב,

וחלוקה. איחוד ללא : וחלוקה איחוד

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

התכנית ברק. בני ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
ברק. בני מרחב תכנון כל על חלה

השימושים בדבר הוראות  קביעת .1 התכנית: מטרת
קביעת .2 ציבור. בנייני של בקומות המרתף המותרים העיקריים
פני החצר בתחום מפלס מעל המרתף קומת הוראות בדבר גובה
זכויות קביעת  .3 טבעיים. ותאורה אוורור לצורך הבניין קווי
זו. תכנית לפי הכל המותרים העיקריים השימושים  בעבור

היתר. למתן תנאים קביעת .4

העליונות המרתף בקומות .1 התכנית: הוראות עיקרי
לא אשר ציבוריים עיקריים שימושים יותרו ציבור  בנייני של
ציבוריות ספריות לא א. כדלהלן: טווח שהות ארוכת מצריכים
והקצבות. חוגים חדרי ב. בלבד. שבבניין המוסד  לצורכי
בישול. ללא מטבח שבבניין, למוסד אוכל חדר מקוואות. ד. ג.
המותרים העיקריים השימושים .2 וספורט. התעמלות חדר ה.
יותר לא .3 בלבד. עליונה מרתף בקומת  יותרו  זו תכנית לפי
המרתף קומות של התכסית .4 במרתף. ארועים לאולם שימוש
שבתוקף החלות על התכניות בהוראות תהא בהתאם לקבוע

בב/מק/105/מ/2 בדבר שטחי  תכנית הוראות לרבות המקרקעין,
השטח העיקרי המתווסף בקומות המרתף .5 ניקוז וחלחול מים.
במרתף השימושים לחלוקת בהתאם יהיה זו תכנית לפי הכל
ובהתאם המרתף תכסית בהיקף היתר ובין ושירות עיקרי בין
הפרש הגובה .6. בתכנית בב/מק/105/מ/2 לתנאים המפורטים
שבתחום קווי העליונה המרתף קומת תקרת מפלס המרבי בין
או בהתאם  מ'  1.2 על יעלה לא פני החצר  מפלס  ובין  הבניין
האוורור פתחי .7 מביניהם. הנמוך והבניה, התכנון לתקנות
בתאום שייקבעו בשיעורים טבעיים יהיו למרתפים והתאורה
במבנה ומשולבים ברק גן-בני רמת הסביבתית היחידה עם
בליטות הקמת תתאפשר  ולא הבניין, קווי בתחום  העיקרי
יותרו לא  מקרה ובשום זו, למטרה המגרש בשטח נפרדות 
בקומת שימושים עירוב של במקרה .8 המגרש. בגבול פתחים
והשימוש זו תכנית לפי הכל עיקריים שימושים - המרתף
השימושים, בין פתחים וללא מלאה הפרדה תיבנה לחניה,
לא המרתף בקומת הציבורי לשטח הראשית שהכניסה כך
חירום פתחי יותרו לעיל האמור  למרות  החניה. מתוך תהיה
בתחום יחולו לא זו תכנית הוראות .9 השימושים. בין בלבד
ו/או  תמא/23  ו/או תמא/3 לפי בניה  מגבלות בו חלות   אשר
בניה בהתאם מאפשרות אינן אלו ככל שמגבלות תמא/23/א

אישור שקיבלה כתכנית זו בתכנית יראו ולא זו בתכנית לקבוע
בהן. מהקבוע לסטיה אלו, תכניות הוראות לפי כנדרש

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,14 עמ' התשס"ח, ,5719 הפרסומים  ובילקוט  27/08/2007

.19/09/2007 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
,03-5776579 טל' ברק, בני ,11 המלך דוד רח' ברק, בני ולבניה
שהמשרדים ובשעות בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין וכל

לקהל. פתוחים האמורים

ים בת מקומי תכנון מרחב

מס' תדמת/2010 דרך תכנית הפקדת  הודעה בדבר
תוספת מיתקנים טכניים תת–קרקעיים, התכנית: שם

תחנה לרכבת הקלה
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/2010, מס' דרך  תכנית מופקדת  ים בת  ולבניה

לתממ/1/5. כפיפות בי/1, לתכנית

וחלוקה. איחוד ללא : וחלוקה איחוד

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

דרום  - 1 אזור ים. בת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
רחוב  - 3 אזור  בגין. מנחם רחוב - 2 אזור בגין. לרחוב מזרח
חרושת.  רח'  מול ניסנבוים ברח' שצ"פ  -  4 אזור  הקוממיות.
רח'  -  6 אזור  לברנר. אילן בר  שד' בין  יוספטל רח' -  5 אזור
פינת  רוטשילד רח' - 7 אזור קוק. והרב דקר הרחובות בין  הרצל
גושים  בלפור;  רח' פינת רוטשילד רח'  -  8 אזור הרצל. רח'
חלקי ,7128 גוש: .134 ,124 חלקות: חלקי ,7122 גוש: וחלקות:
,7141 גוש: .283 ,279 ,274 : חלקות חלקי ,7130 גוש: .313 חלקה:
.93 חלקה: חלקי  ,7144 גוש: .212 ,210 ,198 ,74 : חלקות  חלקי
,111 ,63 חלקות: חלקי ,113 במלואה: חלקה ,7145  גוש:

.211 חלקי חלקה: ,7148 גוש: .116 ,115

טכניים להקמת מיתקנים אפשרות א. מתן התכנית:  מטרת
לתחנת שטח קביעת  ב. הקלה. הרכבת לצורכי תת–קרקעיים 
לתחנה שטח הרחבת אילן) בר (תחנת נוספת קלה רכבת
לתחנות בסמוך דרכים ג. הרחבת ז'בוטינסקי).  (ברח' מאושרת
אפשרות מתן ד. בר אילן ורוטשילד). בגין, (ברח' הקלה הרכבת

הקו. בקצה לנהגים שירותים מבנה להקמת

ציבורי משטח ייעוד  שינוי א. התכנית: הוראות  עיקרי
כמסומן מיתקן טכני תת–קרקעי ציבורי פתוח עם לשטח פתוח
של  בשטח  3 באזור  מ"ר, כ–760  של בשטח  1 באזור  בתשריט 
של  ובאזור 8 בשטח כ–1,393 מ"ר בשטח של באזור 4 כ–706 מ"ר,
מוצעת  לדרך פתוח ציבורי משטח ייעוד שינוי ב. כ–1,013 מ"ר.
הקו, בקצה לנהגים שירותים מבנה להקמת תחבורה ולמרכז
כמסומן המאושרת הקלה  הרכבת לתחנת ממזרח  בגין ברח'

ושטח  הדרך להרחבת כ–662 מ"ר של בשטח ,2 בתשריט באזור
בקצה  לנהגים שירותים מבנה להקמת מ"ר  424 של מגרש
150 מ"ר  יעלה על לא המבנה של המוצע הבנוי (השטח הקו 
במפלס מסילה לרצועת שינוי ייעוד משטח ג. עיקריים). שטחים
בתשריט כמסומן הקרקע במפלס לתחנה המיועד לשטח  הקרקע
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של  בשטח  6 ובאזור  מ"ר כ–4,987  של בשטח  5  באזור
קבוע  לפי  יהיו התחנות להקמת הוראות מ"ר.   כ–2,417 
הנאה זיקת אושרה  שבהם משטחים שינוי  ד. בתממ/1/5.
באזורים בתשריט כמסומן מוצעות לדרכים הציבור למעבר
של  בשטח  7 באזור  מ"ר, כ–26  של בשטח  5 אזור  האלה: 

מ"ר. כ–214 בשטח של ובאזור 8 כ–50 מ"ר

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 בעיתונים,למשרדי הפרסומים בין המאוחרת
תל–אביב–יפו ,125 בגין דרך אביב, תל מחוז  ולבניה לתכנון
המחוזית בוועדה קהל  קבלת שעות .03-7632588 טל' ,67012
ההתנגדות העתק .14.00-11.00 בשעות: ה', ג', א', בימים:
רח' ים, בת ולבניה לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  יומצא

.03-5556030 בת ים, טל' ,1 סטרומה

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

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

אורון גילה  
המחוזית הוועדה יושבת  

אביב מחוז תל לתכנון ולבניה

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

מקומית מיתאר תכנית שינוי הכנת בדבר הודעה
והבניה,  התכנון 77 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
חיפה מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה כי התשכ"ה-1965,
לפי  הודעה פרסום חידוש 27.2.2008 על מיום בישיבתה החליטה
סביבת פיתוח חפ/2155, מס' תכנית הכנת על לחוק, 77 סעיף

שיח. ואדי פיתחת

ואדי פיתחת המוצעת: התכנית בשינוי הכלולים השטחים
ממזרח ,(11 ספרד (כביש מס' רח' מגורשי - שיח, הגבול במערב
- בשטחים מדרום אלישע, עין המעין בקרבת בוסתן הואדי -

ההר. שפולי לבית עלמין, ומצפון - הגובלים

21-17 בשלמותן,  ,5-2 חלקות ,10736 גוש הכלולה: הקרקע
 7-5 חלקות ,10756 גוש ;59 ח"ח ,10738 גוש ;24 ,7 ,6 ,1 ח"ח
 18 ,14 ,4 ,2 חלקות ,10757 גוש ;69 ,14-9 ח"ח בשלמותן,

.1 ח"ח ,10762 גוש ;17 ,16 ,12 ,11 ,5 ,3 ,1 ח"ח בשלמותן,

עלמין, המיועד לבית שטח סיווג שינוי התכנית: א) מטרת
ושמירתם הוראות לשיקומם קביעת פתוח תוך ציבורי לשטח
הואדי; פיתחת בסביבת והבנויים הטבעיים הערכים  של
מיוחד מגורים לאזור המיועד לבית עלמין שטח סיווג שינוי ב)
במקום; הקיימים המגורים לבתי מיוחדות הוראות קביעת תוך
לרכב ולהולכי גישה והוראות להסדרת דרכי קביעת הנחיות ג)
הציבוריים השטחים ולמבקרי הקיימים הבתים דיירי בעבור רגל
קביעת ד) ומבוקרים; נפרדים חניה שטחי יצירת תוך הפתוחים,
בתחום  ספרד) 11 (מגורשי מס' כביש הרחבת לביצוע הוראות
ולאתר העלמין  לבית מסודרות גישות הסדרת תוך התכנית 
מבנים  המאפשרות הקמת בינוי הוראות קביעת ה) שיח; ואדי
בשטח המבקרים לציבור שירות שיתנו הכרחיים ומיתקנים

הפתוח. הציבורי

בתקופת  כי הוועדה החליטה לחוק,  78 לסעיף בהתאם
סביבתית, התכנית הסדרה בתחום התכנית תותר של ההכנה
בניה לבית תותר אך לא במקום שבילים ונטיעות לרבות פיתוח

עלמין.

ברשומות. פרסומה מיום שנים שלוש ההודעה תוקף

מרחב תכנון מקומי חיפה

מפורטת תכנית הפקדת הודעה על ביטול בדבר הודעה
 מס' חפ/909/ב

חיפה לבונטין, רחוב קטע הרחבת התכנית: שם
תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה חפ/909/ב, מס' 
בילקוט פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89
שינוי ,21/08/1958 בתאריך ,1464 עמ' התשי"ח, ,617 הפרסומים

חפ/529/ב. חפ/422, חפ/87, חפ/529, לתכניות

לבונטין; חיפה. רחוב ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
,133 ,130 ,90 ,88 במלואן: חלקות ,10857 גוש: וחלקות:  גושים 

.177 ,171 ,168 ,156 ,138 ,137 ,136 ,135 ,134

וייעוד לבונטין, רחוב של קטע הרחבת התכנית: מטרת
מסחרית. לחניה ו–135 134 ,133 החלקות

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

מרחב תכנון מקומי חיפה

מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
מס' חפ/1438/ד

11211 גוש ,19 טבנקין ברח' מגורים התכנית: שם
15 חלקה

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 
חפ/229/י, חפ/1438, לתכניות חפ/1400/יב/1, חפ/1438/ד, שינוי
חפ/1400, חפ/1400/יב, חפ/1157/ט,  חפ/1438/ב,  חפ/1438/א, 

חפ/229/ה.

יצחק רחוב חיפה. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
גושים לבנים; ודרך יד טבנקין רח' בין נווה שאנן, שכ' טבנקין,
במלואה חלקה ,11211 גוש: .45 חלקי חלקה: ,10921 גוש: וחלקות:

.124 חלקי חלקה: ,15

א מגורים מייעוד ,15 חלקה ייעוד שינוי א. התכנית: מטרת
בניה והוראות בניה  זכויות קביעת ב. מיוחד. מגורים  לייעוד
אחד במטר תורחב לבנים יד דרך ג. מיוחד. מגורים שייעודו  למגרש

טבנקין. ברח' ציבורית מחניה חלק ביטול ד. החלקה. חשבון על

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
בתאריך ,456 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5735, 02/10/2007 ובילקוט

.08/11/2007

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
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עירון מקומי תכנון מרחב

ענ/634 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
פחם אל אלמאורדי, אום התכנית: דרך שם

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

ענ/488. ענ/495, ג/400, לתכניות שינוי ענ/634,

אום אל–פחם. שכונת ומקומם: השטחים הכלולים בתכנית
,29 - 27 חלקות: חלקי ,20355 גוש: וחלקות: גושים ג'ראר;  עין
חלקי ,67 במלואה: חלקה ,20356 גוש: .79 ,78 ,53 ,46 ,41 - 32
חלקות: חלקי ,20417 גוש: .73 - 71 ,69 ,68 ,66 ,65 ,58 ,9 ,8 חלקות:

.106 ,17 - 14 ,7 ,6 ,1

לדרך חקלאית מקרקע  ייעוד שינוי א. התכנית:  מטרת
המתחם שטח ייעוד ב. קיימת. דרכים מערכת שיפור לצורך
הדרך. לסלילת חפירה ומילוי כל עבודות לביצוע הכחול  בקו

וצמתים. הסתעפויות הסדרת ג.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3807 עמ' התשס"ז, ,5700 הפרסומים  ובילקוט  22/07/2007

.08/08/2007 בתאריך

לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
וכן ,04-8633448 טל' חיפה, ,15 הפלי"ם מחוז חיפה, שד' ולבניה
עארה, ערערה,  עירון, ולבניה לתכנון במשרדי הוועדה המקומית
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,04-6351789 טל' ,30025

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

שומרון מקומי תכנון מרחב

ש/1200 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
לאזור אזרחי ממרכז ייעוד שינוי התכנית:  שם

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

ש/18. לתכנית שינוי ש/1200,

חנה-כרכור. פרדס ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.209 חלקי חלקה: ,10074 גוש: וחלקות: גושים המייסדים; רחוב

סימן ג', לפרק בהתאם החלקה חלוקת א. התכנית: מטרת
משטח חלק של ייעוד שינוי ב. בעלים). (בהסכמת לחוק ז'
ג לצורך הסדרת למגורים אזרחי ממרכז התכנית (מגרש אחורי)
זכויות הגדלת  .2 הבניין. קווי הקטנת .1 ידי: על קיים, מבנה

5 יח"ד  מ– הדיור יחידות מס' הגדלת .3 ל–136%. מ–80% הבניה
הקרקע.  בקומת כולל יח"ד, ל–16  עליונות בקומות  המותרות
ובניה ותנאים הוראות פיתוח קביעת שירות. ג. קביעת שטחי .4

היתר. למתן

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2745 עמ' התשס"ז, ,5663 הפרסומים  ובילקוט  04/05/2007

.13/05/2007 בתאריך

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

שחר יגאל  
המחוזית הוועדה ראש יושב  
חיפה מחוז ולבניה לתכנון

המרכז מחוז
השרון הוד מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' הר/4/23/329/א

דיור ויחידות בניה שטחי תוספת התכנית: שם
לבניין מגורים

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
הר/מק/329/ הר/1002, לתכניות  שינוי הר/4/23/329/א,   מס' 

הר/3/329. הר/160/ת/6, ,4/23

רחוב השרון. הוד ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
ומגדיאל; אשכול הרחובות בפינת מגורים בניין .48 מגדיאל
צפון דרום קואורדינטה ,Y673.950 - מזרח מערב קואורדינטה

.232 במלואה: חלקה ,6412 גוש: וחלקות: גושים ;X190.850 -

בשטח מפולשת בקומה  יח"ד תוספת א. התכנית:  מטרת
טיפוסית.  לקומה המפולשת הקומה והשלמת מ"ר,  116  של
בעבור  מ"ר ב–17  מפולשת  בקומה נוספת דירה הרחבת ב. 
הבניין של העליונה בקומה גג לדירת שטח תוספת ג. מרפסת.
של  בהיקף עיקרי שטח תוספת הכל סך מ"ר,  20 של  בשטח

מ"ר. כ–153

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,745 עמ' התשס"ח, ,5744 הפרסומים  ובילקוט  26/10/2007

.27/11/2007 בתאריך

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

לקהל. פתוחים

מרחב תכנון מקומי טירה

הפקדת תכנית הודעת ביטול  הודעה בדבר
 מס' טר/2108

טר/2108 מס' מפורטת תכנית התכנית: שם
הפקדת על הודעה  ביטול  בדבר הודעה  בזה  נמסרת
הפקדתה, דבר  על שהודעה  טר/2108, מס' מפורטת תכנית
התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89 לסעיף בהתאם
בתאריך ,2666 עמ' התשמ"ח, ,3566 הפרסומים בילקוט  פורסמה

.19/06/1988

וחלקות: טירה; גושים ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
.24 חלקי חלקה: ,7777 גוש: .13 במלואה: חלקה ,7733 גוש:

בניה.    והוראות  מסחרי אזור קביעת  א.  התכנית:  מטרת 
דרכים. ג. קביעת פתוח. שטח פרטי קביעת ב.

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
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מרחב תכנון מקומי טירה

מיתאר תכנית הפקדת הודעת ביטול בדבר הודעה
טר/2132 מס' מקומית

תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה טר/2132, מס' 
בילקוט פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89

.22/04/1993 בתאריך ,2354 עמ' התשנ"ג, ,4103 הפרסומים

וחלקות: טירה; גושים ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
.75/15-75/14 חלקות: חלקי ,7776 גוש:

למבנים בניה ואחוזי  בניין קווי קביעת התכנית:  מטרת
קיימים בהתאם לקיים.

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  ,09-7938914 טל' ,44915 טירה טירה, ולבניה

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

מרחב תכנון מקומי טירה

מיתאר תכנית הפקדת הודעת ביטול בדבר הודעה
טר/2140 מס' מקומית

תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה טר/2140, מס' 
בילקוט פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89
שינוי ,19/09/1991 בתאריך ,58 עמ' התשנ"ב, ,3923 הפרסומים

ממ/1/920. לתכנית

וחלקות: טירה; גושים ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
.4 ,3 במלואן: חלקות ,7733 גוש:

חניה קביעת .2 מסחרית. חזית קביעת .1 התכנית: מטרת
שני קביעת .4 לפי בעלות. מחדש וחלוקה איחוד  .3 ציבורית.
קווי קביעת .5 א. באות המסומן מגרש על נפרדים בניינים

בהתאם לקיים. קיימים לבניינים ואחוזי בניה

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

לקהל. פתוחים האמורים

מרחב תכנון מקומי טירה

מיתאר תכנית הפקדת הודעת ביטול בדבר הודעה
טר/2169 מס' מקומית

תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה טר/2169, מס' 
בילקוט פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89
,31/01/1991 בתאריך ,1207 עמ' התשנ"א, ,3841 הפרסומים

ממ/1/920. לתכנית שינוי

וחלקות: גושים טירה; ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.13 חלקי חלקה: ,14 ,12 : במלואן חלקות ,7781 גוש:

קביעת .2 ג. למגורים דרך  שטח  שינוי .1 התכנית: מטרת
בעלויות.   לפי מחדש המגרשים 3. איחוד וחלוקת חדש. שביל

בניה. הוראות קביעת .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 טירה

מיתאר תכנית הפקדת הודעת ביטול בדבר הודעה
טר/2249 מס' מקומית

תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה טר/2249, מס' 
בילקוט פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89
,12/05/1994 בתאריך ,3270 עמ' התשנ"ד, ,4213 הפרסומים

ממ/1/920. לתכנית שינוי

וחלקות: גושים טירה; ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
11/10 + 11/11 : חלקות חלקי ,7733 גוש:

לבניינים בניה ואחוזי קווי קביעת .1 התכנית: מטרת
קביעת .3 מסחרית. חזית קביעת .2 לקיים. בהתאם קיימים
בניה. הוראות קביעת .5 רביעית. קומה קביעת .4 ציבורית.  חניה

בניה. היתר מתנאי תנאי להריסה, המסומן הריסת .6

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  ,09-7938914 טל' ,44915 טירה טירה, ולבניה

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

סבא כפר מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' כס/1/249/ב

קביעת ג, למגורים ממסחר שינוי התכנית: שם
בניין וקווי בינוי קביעת בניה, זכויות

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
כס/1/249/ב, מס'  מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  סבא  כפר 

כס/1/249/א. לתכנית שינוי

 155 רח' ויצמן סבא. כפר ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.125 במלואה: חלקה ,6436 גוש: וחלקות: גושים העמק; רח' פינת

ג, מגורים לאזור ממסחר ייעוד שינוי א. התכנית:  מטרת
קביעת  ג. בניה. זכויות קביעת ב. + 5 קומות. ע במגרש, 15 יח"ד

בניין. וקווי בינוי

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 בעיתונים,למשרדי הפרסומים בין המאוחרת
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-9788444 טל'
135,כפרסבא44100, ויצמן רח' ולבניהכפרסבא,  המקומיתלתכנון

.09-7649175 טל'
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תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

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

סבא כפר מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' כס/37/3/א/11

בניין להקמת תכנונית מסגרת יצירת התכנית: שם
מרתף וקומת קומת קרקע גג מעל וקומת מגורים

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
כפיפות כס/37/3/א, לתכנית שינוי כס/37/3/א/11, מס' 
כס/1/1/גז, כס/1/1/מ/ב, כס/1/1/מ,  כס/1/1/גג/ג, לתכניות

כס/1/1. כס/1/1/גג/ב, א, גג/ /1 /1 כס/

רחוב סבא. כפר ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
וחלקות: גושים ;675.680 ,191.780 קואורדינטות ;53  הרצל

.134 במלואה: חלקה ,6439 גוש:

בניין להקמת תכנונית  מסגרת יצירת התכנית:  מטרת
קרקע  קומת מעל גג וקומת קומות ב–6  יח"ד 14 בן מגורים

וקומת מרתף.

מסחרי שטח של ייעוד שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי
משטח ציבורי פתוח חלק שינוי ייעוד של ב. לאזור מגורים ג.
בינוי הוראות קביעת ג.  פתוח. פרטי ושטח  ג מגורים לאזור

ופיתוח.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,220 עמ' התשס"ח, ,5728 הפרסומים  ובילקוט  07/09/2007

.24/10/2007 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
וכל ,09-7649175 טל' ,44100 סבא כפר ,135 ויצמן רח' סבא, כפר
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

מודיעין-מכבים-רעות מקומי תכנון מרחב

תנאים וקביעת תכנית הכנת בדבר  הודעה
ציפור) (שכונת מד/2/1/ב : התכנית שם

וקביעת תכנית הכנת בדבר הודעה בזה נמסרת
והבניה,  התכנון לחוק ו–78  77 לסעיפים בהתאם  תנאים,
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית  הוועדה כי ,1965 התשכ"ה-
היתרים ו/או בניה היתר יינתנו שלפיהם תנאים קבעה המרכז
קרקע בתחום של חלוקת תשריט ו/או אישור לשימוש בקרקע

ציפור). (שכונת מד/2/1/ב מספר תכנית

מודיעין-מכבים- ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
ציפור; שכונת .(443 אדר (הסמוכים לדרך רעות. הרחובות: ניסן,
חלקי ,5633 גוש: .12 ,2 חלקות: חלקי ,5632 גושים וחלקות: גוש:

.16 ,14 ,9 ,4 חלקות:

התכנון  לחוק  77 סעיף לפי הודעה המוצעים: השינויים
ילקוט מד/במ/1, לתכנית (שינוי מד/2/1/ב הכנת על והבניה,
סמוכים ברחובות ייעוד לשינוי 4511 מיום 17.4.1997) הפרסומים
וקביעת  שונים קרקע לייעודי ממגורים מודיעין 443 באזור לדרך

לחוק. 78 לפי סעיף בניה, הכל היתר תנאים ומגבלות להוצאת

 78 סעיף לפי ומגבלות תנאים המוצעים:  בתנאים
יוצאו היתרי בניה. לא המוצע לחוק: בתחום התכנון

הפקדת עד יהיו התנאים תוקף  התנאים: של תוקפם
הוועדה ידי  על ישונו  או  שיבוטלו עד  או דחייתה  התכנית, 
ממועד שנים שלוש  על  יעלה שלא  זמן לפרק  או  המחוזית,

מביניהם. המוקדם המועד לפי הכל, פרסומה,

הוועדה במשרדי בתנאים, לעיין רשאי מעוניין  כל
רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון המחוזית
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-9788444 טל' ,72430
מודיעין- ,1 המכבים דם רח' מודיעין-מכבים-רעות, ולבניה
או בבניין בקרקע, מעוניין, וכל ,08-9726045 טל' מכבים-רעות,
התנאים, ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל
הארצית  המועצה אל ערר להגיש לחוק,  78 סעיף לפי רשאי

.02-6701580 טל' ,91061 ירושלים ,2 קפלן רח' ולבניה, לתכנון

נתניה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' נת/600/א/32

 שם התכנית: שינוי ממגורים מיוחד למגורים ד,
ושטחי שירות עיקריים שטחים יח"ד, הגדלת מספר

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/600/א/32, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת נתניה

נת/מק/96/7/400/ב. נת/600/א, נת/7/400, לתכניות

רחוב נתניה. ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
,Y  = 689/175 מערב קואורדינטה בנימין; בני נתניה  מערב
מרכז/ ,X - צפון ,X = 185/400 דרום קואורדינטה ,Y - מזרח
,8568 גוש: וחלקות: גושים גולדמינץ); לבית (סמוך נתניה מערב

נת/600/א. לתכנית בהתאם 562 מגרש: .11 במלואה: חלקה

ייעוד. התכנית: שינוי מטרת

מגורים מאזור ייעוד שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי
יח"ד. ל–18 יח"ד מ–11 יח"ד מספר הגדלת ב. ד. למגורים  מיוחד
קומות מספר שינוי ד. שירות. ושטחי עיקריים שטחים הגדלת ג.
+ 9 קומות  למרתף הגג, עמודים ובניה על על 5 קומות + ממרתף
קווי שינוי בניה. ו. ומגבלות הוראות קביעת וגג. ה. עמודים על

בניין.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו את  הרואה אחר תכנוני פרט בכל  או 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
,42439 נתניה ,8 חי תל רח' נתניה, ולבניה לתכנון  המקומית

.09-8603159 טל'
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תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

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

נתניה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' נת/600/א/34

בניה, זכויות תוספת לבינוי על ידי שינוי התכנית: שם
שירות, יח"ד, קומות שטחי הגדלת שטחים עיקריים,

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/600/א/34, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת נתניה
נת/מק/ לתכניות כפיפות נת/7/400, נת/600/א,   לתכניות

96/7/400/ב.

מרשל רח' בין נתניה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
דרום. ציבורית מצד בגינה גובל גוריון, בן שד' קניג לבין פייר
דרום קואורדינטה ,Y - מזרח ,Y = 690/550 מערב קואורדינטה
חלקה ,8252 גוש: וחלקות: גושים ;X - צפון ,X  =  185/705

נת/600/א. לתכנית בהתאם 530 מגרש: .115 במלואה:

בניה. ידי תוספת זכויות התכנית: שינוי לבינוי על מטרת

ושטחי עיקריים הגדלת שטחים התכנית: א. הוראות עיקרי
ל– 19 יח"ד. ג. הגדלת  12 יח"ד מ– יח"ד מספר הגדלת ב. שירות.
 + מרתף ל–2 קומות על עמודים קומות 6 + ממרתף קומות מספר
עמודים כפולה. קומת מעל טכני גג קומות + 14 + ביניים קומת
קביעת ו. בניה. ומגבלות הוראות קביעת ה. לבינוי. שינוי ד.

בניין. קווי מרבית. ז. שינוי קרקע תכסית

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 בעיתונים,למשרדי הפרסומים בין המאוחרת
טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-9788444
,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/600/א/26

למגורים מיוחד ממגורים שינוי התכנית:  שם
שירות ושטחי עיקריים שטחים הגדלת קומות, רב

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

נת/7/400, נת/600/א,  לתכניות שינוי נת/600/א/26,  מס' 
נת/מק/96/7/400/ב.

בני רחוב נתניה. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
 541 מגרש: .4 במלואה: חלקה ,8567 גוש: גושים וחלקות: בנימין;

נת/600/א. לתכנית בהתאם

לאזור מגורים מיוחד מאזור ייעוד שינוי התכנית: א. מטרת
שטחי וקביעת עיקריים, שטחים הגדלת ב. קומות. רב מגורים
יח"ד. ל–44 יח"ד מ–26 דיור יחידות מס' הגדלת ג.  שירות.
 13  + מרתפים ל–2  קומות 7 + ממרתף  קומות  מס' הגדלת  ד. 
בניין קווי הקטנת קומה טכנית. ה. עמודים + קומת על קומות

למרתף. בניין קווי הקטנת ו. צדדיים.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2832 עמ' התשס"ז, ,5666 הפרסומים  ובילקוט  11/05/2007

.21/05/2007 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

וקביעת מקומית מיתאר תכנית הכנת בדבר הודעה
ביניים בתקופת וחלוקה היתרים בדבר  תנאים

מס' פת/18/2003/א
שירות שטחי תוספת החניה, תקן שינוי התכנית: שם

קרקעיים תת לחניונים
התכנון  78-77 לחוק לסעיפים בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית הכנת בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
היתרים ו/או בניה  היתר יינתנו שלפיהם תנאים  וקביעת
קרקע בתחום של חלוקת תשריט ו/או אישור לשימוש בקרקע

פת/18/2003/א. מס' תכנית

בצפון תקווה.  פתח ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
גיסין, רח' - בדרום זאבי, ורחבעם חור בן אליהו הרחובות -
קאורדינטה סנה; משה רח' - במזרח לציון, ראשון רח' - במערב
גושים וחלקות: ;X צפון- דרום קואורדינטה ,Y מזרח- מערב
,11 ,3 ,2 במלואן: חלקות ,6360 גוש: .14 חלקי חלקה: ,6357 גוש:
,113 ,109 ,108 ,102 ,88 ,29 ,19 ,4 : חלקות חלקי ,112 ,101 ,18 - 16
חלקי ,48 במלואה: חלקה ,7195 גוש: .138 ,136 ,134 ,132 ,130 ,126

.63 ,61 ,52 ,49 ,32 חלקות:

להגדלת תכנית בדבר הכנת פרסום הודעה ההודעה: מטרת
בהתאם מגורים במגרשי (פת/18/2003) החניה בצפון העיר תקן

לחוק. 77 לסעיף

ל–1:2 במגרשי  החניה שינוי תקן הוראות התכנית: עיקרי
פת/18/2003. לתכנית המגורים

77 להכנת  לפי סעיף התנאים: בהמשך להודעה תוקפם של
 78 סעיף לפי תנאים  קובעת  הודעה  פת/18/2003/א, תכנית
בניה, היתרי הוצאת לפיהם הנדונה, התכנית בתחום לחוק
מקומות   2 קרי המוצע,  החניה תקן על לשמירה כפוף תותר 

שבתוקף. התכנית הוראות על ושמירה דיור ליחידת חניה

עד יהיה התנאים ותוקף ההודעה תוקף זו: הודעה תוקף
ידי על ישונו או  שיבטלו עד או דחייתה, התכנית,  הפקדת
הכל שנתיים, על יעלה שלא זמן לפרק או המחוזית, הוועדה

מביניהם. המוקדם לפי
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הוועדה במשרדי בתנאים, לעיין רשאי מעוניין  כל
רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון המחוזית
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-9788444 טל' ,72430

.4910 פתח תקוה ,1 העליה השניה תקוה, רח' ולבניה פתח

הרואה פרט תכנוני אחר בכל או מעוניין בקרקע, בבניין כל
78 לחוק,  סעיף פי על רשאי התנאים, ידי על נפגע עצמו את
,2 ולבניה, רח' קפלן לתכנון הארצית המועצה להגיש ערר אל

.02-6701580 טל' ,91061 ירושלים

פתח תקוה מקומי מרחב תכנון

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' פת/11/1233

ציבורי לבניין משטח ייעוד שינוי התכנית:  שם
פתוח ציבורי ולשטח משולבת לדרך לתעשיה,

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' פת/11/1233, מקומית מיתאר תכנית מופקדת פתח תקוה

פת/2/1233. פת/2000, לתכניות שינוי

רחוב השחם, תקוה. בתכנית ומקומם: פתח השטחים הכלולים
.29 במלואה: חלקה ,6393 גוש: וחלקות: גושים סיב; רמת

לשטח תכנון מסגרת לקבוע באה זו תכנית התכנית: מטרת
תקוה באמצעות בפתח התעשיה רמת סיב בה שבאזור הכלול
לאזור ציבורי לבניין  משטח ייעוד  שינוי .1 האלה: השינויים
לבניין ציבורי משטח שינוי ייעוד .2 פתוח. ולשטח פרטי תעשיה
בניה. הוראות קביעת .4 למגרשים. חלוקה .3 מוצעת.  לדרך
ז' סימן ג', פרק לפי בעלים, בהסכמת שלא וחלוקה איחוד .5

והבניה. התכנון לחוק

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
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-9788444 טל'
פתח ,1 השניה העליה רח' תקוה, פתח ולבניה לתכנון המקומית

.49100 תקוה

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

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

פתח תקוה מקומי מרחב תכנון

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' פת/3/340

הבניה התכנית: שינוי חלוקת שטחי שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
פת/מק/2/340, פת/14/2000, לתכניות שינוי פת/3/340, מס' 

פת/2000.

רחוב תקוה. פתח ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
.243 במלואה: חלקה ,6388 גוש: וחלקות: גושים ;24 קיש

מיתאר תכנית לשנות  באה  זו תכנית  התכנית:  מטרת
הגדלת  - בניה אחוזי תוספת כדלקמן: תקוה פתח מקומית 

מ"ר. ל–84 בממוצע מ"ר מ–64 שבמגרש הדירות

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1500 עמ' התשס"א, ,4957 הפרסומים  ובילקוט  18/02/2001

.04/02/2001 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/17/23/1

בינוי פינוי פוזננסקי מתחם אלקלעי, 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 המרכז מחוז ולבניה
רצ/17/23/1, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת לציון ראשון

רצ/23/1. רצ/1/1, לתכניות שינוי

רחוב לציון. ראשון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,4746 גוש: וחלקות: גושים שניאור; זלמן פוזננסקי/שד' מנחם
,178 ,176 ,99 - 89 : במלואן חלקות ,7282 גוש: .74 חלקה: חלקי

.101 חלקי חלקה: ,181 ,180

במתחם בינוי) (פינוי עירונית  התחדשות  התכנית: מטרת
ושטח ב מגורים מאזור ייעוד שינוי א. ידי: על פוזננזקי רחוב
שטח פתוח, ציבורי שטח  מיוחד, מגורים לאזור  פתוח ציבורי
בניה וזכויות הוראות קביעת ב.  דרכים. והרחבת פתוח פרטי
תוספת יחידות ג. הבניה. זכויות בטבלת כמפורט לייעודי קרקע
מ–2 קומות לקומת  קומות ותוספת יח"ד, ל–290 יח"ד 58 מ– דיור
ה. קביעת  בניין. קו קביעת ד. גג. דירות 14 קומות + + עמודים
הוראות  קביעת ו. תת–קרקעיים. לחניונים (אפס)  0 בניין קו
התכנון לחוק ז' סימן ג', פרק לפי וחלוקה לאיחוד תכנית להכנת

הבעלים. הסכמת ללא והבניה

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
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
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רחובות מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' רח/550/א/1/26

בלי שירות לשטח עיקרי התכנית: המרת שטחי שם
להגדיל נפח הבניין

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה, 
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי המרכז מחוז ולבניה
רח/ מס' מקומית מיתאר תכנית  מופקדת  רחובות  ולבניה
ביטול רח/מק/550/א/26, רח/2000/י, לתכניות שינוי 550/א/1/26,
תמא/2/4, רח/2000/ב/3, לתכניות  כפיפות רח/2000/ג,  לתכנית

רח/2000/י, רח/2000/ב/1.

רחוב רחובות. ומקומם: בתכנית  הכלולים  השטחים
גושים ;Y 645/775 קואורדינטה ,X 182/250 קואורדינטה ;4 אלקלעי

.117 ,114 : במלואן חלקות ,3694 גוש: וחלקות:

בלי עיקרי לשטח שירות שטחי המרת .1 התכנית: מטרת
הבניין. נפח להגדיל

ב–97 מ"ר  עיקרי הגדלת שטח א. הוראות התכנית:  עיקרי
הקטנת שטחי שירות מ–10% לקומה  ב. על חשבון שטחי שירות.

לקומה. ל–6%

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו את  הרואה אחר תכנוני פרט בכל  או בבניין
רשאי  לחוק,  100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה בעיתונים,למשרדי 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/750/א/2/64

מגורים ב מאזור מגרש ייעוד שינוי שם התכנית:
דרך ולהרחבת מיוחד, למגורים

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/750/א/2/64, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת רחובות
ביטול רח/750/א, רח/מק/750/א/64, רח/2000/י, לתכניות שינוי
רח/מק/ לתכניות כפיפות רח/2000/ג, רח/2000/ב/1, לתכניות

תמא/2/4. 2000/ב/3,

דרך רחוב רחובות. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.148 במלואה: חלקה ,3702 גוש: וחלקות: גושים ;50 יבנה

ב מגורים מאזור מגרש ייעוד שינוי .1 התכנית: מטרת
השטחים הגדלת  .2 דרך. ולהרחבת  מיוחד מגורים לאזור 
הגדלת  לצורך ב–195 מ"ר התכנית בתחום המותרים העיקריים

קביעת .3 התכנית. בתחום ליח"ד הממוצע העיקרי השטח
רח/מק/750/ בתכנית  שנקבעו השירות, ושטחי היות  הוראה, 
אפשרות מתן .4 המבנה. קומות בכל לנצל יהיה ניתן א/64,
המגורים מחדרי ביציאה יח"ד לכל מקורות מרפסות לבניית
חלקית קומה ותוספת המרתף, ביטול .5 מ"ר.   10 של בשטח
מעל לקומת  חלקית קומה 6 קומות + יהיה שגובהו כך לבניין
קביעת .6 קומות.  ו–5  עמודים קומת מרתף, במקום עמודים

בניה. והוראות זכויות

לדירה ממוצע עיקרי שטח .1 התכנית: הוראות עיקרי
יהיו הגימור חומרי מקורות. 2. מרפסות + 10 מ"ר 60 מ"ר יהיה
למבנה הקדמי הבניין קו .3 העיר. מהנדס  באישור קשיחים 
קו הבניין  במקום 3 מ'. ולמרפסות 1.8 מ' במקום 5 מ', 3 מ' יהיה

מקורות. למרפסות ויהיה 5.4 למבנה 6 מ' ישאר האחורי

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 בעיתונים,למשרדי 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

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' רח/2003/ג/4

קרקע צמוד לבית שטח עיקרי הוספת התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

רח/2003/ג, רח/2000/ב/1. לתכניות שינוי מס' רח/2003/ג/4,

רחוב רחובות. ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
,3687 גוש: וחלקות: גושים משה; קרית שכונת .2 הסמדר

.16 ,13-11 חלקות: חלקי

מ"ר. ל–196.5 מ"ר מ–170 עיקרי התכנית: הגדלת שטח מטרת

שניתן כך בניה, זכויות הגדלת א. התכנית: הוראות עיקרי
יח"ד  המותרים לבניית במקום 170 מ"ר 196.5 מ"ר לבנות יהיה
לתכניות בהתאם הבניה  וזכויות הוראות שאר  כל ב. אחת.

בעינן. נשארות ורח/2000/ב/1 רח/2003/ג

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,224 עמ' התשס"ח, ,5728 הפרסומים  ובילקוט  23/08/2007

.24/10/2007 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
לעיין רשאי מעוניין וכל ,76442 רחובות ,2 ביל"ו רח' רחובות,

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה
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רעננה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' רע/2005/ז

בבניין עיקריים בניה לשטחי תוספת התכנית: שם
קיים מגורים

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 רע/2005/ז, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת רעננה

לתכנית רע/במ/2005.

שרה רחוב רעננה. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.292 במלואה: חלקה ,6582 גוש: וחלקות: גושים ;7 אהרונסון

בניה  לשטחי מ"ר  123 של תוספת א. התכנית:  מטרת
(קומת מפולשת עמודים בקומת קיים, מגורים בבניין עיקריים
דירות   2 להרחבת הבניין, מעטפת ובמסגרת וחניה) כניסה

קיימות בקומת הקרקע.

ובשעות 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 בעיתונים,למשרדי הפרסומים
.08-9788444 טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

.09-7610516 טל' ,43604 רעננה ,6 השוק רח' רעננה, 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

רעננה מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת הודעת ביטול בדבר הודעה
 מס' רע/211/1/ב

רע/211/1ב מס' תכנית התכנית: שם
תכנית הפקדת על בדבר ביטול הודעה הודעה, בזה נמסרת
בהתאם הפקדתה, דבר על שהודעה רע/211/1/ב, מס' מפורטת
בילקוט פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89 לסעיף

.21/08/1988 בתאריך ,3072 עמ' התשמ"ח, ,3578 הפרסומים

פרישמן; רח' רעננה. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.290 במלואה: חלקה ,6578 גושים וחלקות: גוש:

2.5 מ' לבניית קו  ברוחב מעבר זכות קביעת התכנית: מטרת
בתשריט. שמסומן כפי 290 בגוש 6578 מס' החלקה דרך ניקוז

הוועדה במשרדי בתכנית, לעיין רשאי מעוניין  כל
רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון המחוזית
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444 טל' ,72430
,09-7610516 טל' ,43604 רעננה ,6 השוק רח' רעננה, ולבניה

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

רעננה מקומי תכנון מרחב

מיתאר תכנית הפקדת הודעת ביטול בדבר הודעה
רע/310/1/א מס'  מקומית

רע/310/1/א מס' מקומית מיתאר תכנית התכנית: שם
תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה רע/310/1/א, מס' 
בילקוט פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89
שינוי ,27/06/1990 בתאריך ,3141 עמ' התש"ן, ,3776 הפרסומים

רע/1/1/א, רע/185/1. לתכניות

הרחובות רעננה. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.184 חלקי חלקה: ,6583 אחוזה והשרון; גושים וחלקות: גוש:

מקומית מס' מיתאר פירוט/שינוי לתכנית מטרת התכנית:
שטח  של ייעוד שינוי רע/185/1 כדלקמן: מס' ותכנית רע/1/1/א

דרך. ציבורי - לשטח ציבורי פתוח

הוועדה במשרדי בתכנית, לעיין רשאי מעוניין  כל
רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון המחוזית
לתכנון המקומית הוועדה  ובמשרדי ,08-9788444 טל' ,72430
,09-7610516 טל' ,43604 רעננה ,6 השוק רח' רעננה, ולבניה

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

רעננה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' רע/220/1/ב

לצורך לשצ"פ ציבורי מבניין שינוי התכנית: שם
נגר מי והחדרת ניקוז

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
רע/166/1, רע/2000, לתכניות  שינוי רע/220/1/ב,   מס' 

רע/220/1.

הרחובות רעננה. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
חלקה: חלקי  ,6583 גוש: וחלקות:  גושים וגורדון;  הלוי יהודה 

.367

לשטח ציבורי בניין  משטח  ייעוד שינוי  התכנית:  מטרת
ציבורי משולב.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2400 עמ' התשס"ו, ,5511 הפרסומים  ובילקוט  02/04/2006

.27/03/2006 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 ,09-7610516 טל' ,43604 רעננה ,6 השוק רח' רעננה,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

השרון תכנון מקומי דרום מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' שד/19/86

שטח הגדלת בניה, זכויות קביעת התכנית: שם
הקיים לפי השירות שטחי והקטנת ופרגולה, מרתף עיקרי,
התכנון  לחוק 117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

שד/במ/7/86. לתכנית שינוי מס' שד/19/86,
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רח' האגוז ימין. נוה ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
 Y- צפון, קואורדינטה X - 144.630 דרום קואורדינטה ;458
חלקי מוסדר: גוש: 8547, וחלקות: גושים 175.020 מערב מזרח;
ישן: 7610. גוש - 8547 גוש נוכחי: גושים ישנים: ;50  חלקה:

בהתאם לתכנית שד/במ/7/86. 58 מגרש:

קיים. למבנה בניה שטח תוספת התכנית: מטרת

שטח הגדלת בניה - זכויות קביעת הוראות התכנית: עיקרי
לפי הקיים. השירות, שטחי והקטנת ופרגולה, עיקרי, מרתף

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,881 עמ' התשס"ח, ,5748 הפרסומים  ובילקוט  09/11/2007

.12/12/2007 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 ,03-9000500 טל' ,45100 ירק נוה  השרון, דרום 
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

שורקות מקומי תכנון מרחב

בר/1/312 מס' מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
בגני החקלאות ליחידות נחלות הקצאת התכנית: שם

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

בר/4/282. בר/312, לתכניות שינוי מס' בר/1/312",

טל. חיים/גני חפץ ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
וחלקות: גושים ;180/400Y קואורדינטה ,633/000X קואורדינטה

.8 חלקות: 6, 5450 חלקי גוש: .6 חלקי חלקה: ,5449 גוש:

החקלאיות  ליחידות 65 נחלות הקצאת א. התכנית: מטרת
בר/4/282). בתכנית א2 כמגורים (המוגדרות התכנית בתחום
2.5 דונם  של בהיקף חקלאי למגרש המגורים, שטח הצמדת ב.
לא  תעסוקה בעבור  המגורים  למגרש  צמוד  דונם  1.3 מתוכם
לא לתעסוקה בניה והוראות  זכויות קביעת  ג. חקלאית.
פתוח. ציבורי לשטח מחקלאות ייעוד שינוי ד.  חקלאית.

הבעלים. בהסכמת חלוקה ו. הנאה. זיקת קביעת ה.

הבעלים. בהסכמת חלוקה א. התכנית: הוראות  עיקרי

שלהם. הבניה ומגבלות זכויות פל"ח, שימושי הגדרת  ב.
והולכי רכב כלי למעבר הנאה כזיקת חקלאי שטח הגדרת ג.

החקלאיים. בשטחים שימושים וזכויות בניה הגדרת ד. רגל.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1798 עמ' התשס"ח, ,5773 הפרסומים  ובילקוט  21/12/2007

.05/02/2008 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
בימים בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,60948 ברנר גבעת שורקות,

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

שרונים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' הצ/135/1/2

בנייני  - מגורים, ינוב התכנית: מקבת  שם
שצ"פ דיור, עם משולב מסחר ציבור,

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

הצ/135/1/2. מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת שרונים

גושים יונה;  כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
,4 ,2 : חלקות חלקי ,15 ,1 : במלואן 8120 חלקות גוש: וחלקות:

.18 ,14 - 10 ,8 ,6

מגורים לאזור חקלאי שטח ייעוד שינוי א. התכנית: מטרת
ומסחר, מוגן) מגורים (דיור משולב אזור מגורים ג, ב, מגורים א,
פתוח, ציבורי שטח ציבור,  לבנייני אזור ונופש,  ספורט אזור
2,088 יחידות  הקמת ב. ומעברים. דרכים התוויית מסחר, אזור
קביעת ג. קרקע. מוגן בבניה רוויה וצמודת ודיור רגילות דיור
למתן היתרי ותנאים בניין, עקרונות בינוי קווי הוראות בניה,
תכנון למתחמי שטח התכנית ד. חלוקת התכנית. בשטח בניה
מרביים, בניה שטחי קביעת  ה. ופיתוח. בינוי  תכניות בעבור
התוויית ו. מגרש. לכל מרבי  יח"ד  ומספר  מרבי קומות מספר
לפי הבעלים בהסכמת מחדש וחלוקה איחוד ז. חדשות. דרכים

התכנון והבניה. לחוק ז' ג', סימן פרק

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
טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-9788444
נתניה דרום תעשיה אזור שרונים, ולבניה לתכנון המקומית

.42504

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

אמרני שוקי  
המחוזית הוועדה ראש יושב  
המרכז מחוז ולבניה לתכנון

הצפון מחוז
מחוז צפון - מחוזי מקומי מרחב תכנון

ג/16282 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
צומת אזור ,1 - מיוחד חקלאי אזור התכנית: שם

כנא) רימון (כפר בית
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 

ג/11665. לתכנית שינוי ג/16282,
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מקומית-מחוזית ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
,1 במלואה: חלקה ,17400 גוש: וחלקות: גושים הצפון; מחוז

.32 חלקה: חלקי

לאזור בניה ואזורי בניה הוראות קביעת א. התכנית: מטרת
חניה ג. שירות. לשטח בניה אחוזי תוספת ב. .1 - מיוחד חקלאי
מאושר. למבנה מתחת תוצרת חקלאית ואחסנת חקלאי, לרכב

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3656 עמ' התשס"ז, ,5694 הפרסומים  ובילקוט  22/06/2007

.23/07/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
המקומית–מחוזית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
עילית נצרת  הממשלה, קרית דרך  צפון,  מחוז ולבניה לתכנון 
שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,17000

לקהל. פתוחים האמורים

כרמיאל מקומי תכנון מרחב

גנ/16953  מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
כרמיאל רבין, רמת ,8 מגרש 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 לתכנית גנ/16953, מס' מפורטת תכנית מופקדת כרמיאל

ג/12813.

גושים כרמיאל;  ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים 
.24 ,19 ,18 ,16 ,13 : חלקות חלקי ,18992 גוש: וחלקות:

לבינוי והתאמתם עיקריים שטחים תוספת התכנית: מטרת
המוצע.

והגבלות זכויות בטבלת שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי
לתכנית בינוי נספח  שינוי ב. זו. תכנית בהוראות  הבניה

המגרש.

ובשעות 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

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

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

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

כרמיאל מקומי תכנון מרחב

ג/17012 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
כרמיאל צפון, רבין רמת 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

לתכנית שינוי ג/17012,  כרמיאל מופקדת תכנית מפורטת מס'
ג/12813.

גושים כרמיאל;  ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים 
חלקי חלקות ,22 ,19 ,18 ,8 : במלואן חלקות ,19871 גוש: וחלקות:
.48 חלקי חלקה: ,36 ,29 ,17 : במלואן חלקות ,19873 גוש: .29 ,28

למספר בניה והגבלות זכויות התאמת התכנית: מטרת
דיור. יחידות

מ–240 יח"ד  יח"ד מס' הקטנת התכנית: א. הוראות עיקרי
מתאימים. פתוחים ושטחים חניה  פתרון לקבלת יח"ד ל–200
שצ"פ הגדלת ג. ליח"ד. בהתאם בניה והגבלות זכויות שינוי ב.
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ובשעות 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 בעיתונים,למשרדי הפרסומים
טל' ,17511 עילית נצרת הממשלה,  קרית דרך הצפון,   מחוז
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555

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

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

מפורטת ברמה מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
ג/16420 מס'

מלונאות באזור בניה אחוזי הגדלת התכנית: שם
שמונה קרית ונופש,

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

ג/6863. לתכנית שינוי ג/16420, מפורטת מס'

גוש: - שמונה קרית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.10 ,1 במלואן: חלקות ,13184 גוש: .13 חלקי חלקה: ,13183

מוסיפה המסדירה, מסגרת תכנונית יצירת התכנית: מטרת
א2. במגרש הבניה זכויות את ומפרטת

מ–60% שטח  בניה אחוזי הגדלת א. התכנית: הוראות עיקרי
הקטנת  ב. שירות. ו–134.90% שטח עיקרי, שטח ל–205.80% עיקרי

מ'. ל–0 מ' מ–41 מסחרי אזור לכיוון בניין קווי

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.468 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5735, 19/10/2007 ובילקוט

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 בהן  לעיין רשאי מעוניין  וכל ,04-6942454

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
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אלונים גבעות מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הכנת בדבר הודעה
ג/17341 מס'

התכנון לחוק ו–78 77 סעיפים פרסום התכנית: שם
אעבלין והבניה,

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

ג/17341. מס'

וחלקות: גושים אעבלין; רחוב אעבלין, התכנית: תחום
,12205 ,12204 ,12203 ,12202 ,12201 ,12200 בשלמותם: גושים

.12212 ,12211 ,12210 ,12208 ,12207 ,12206

המלצת לקבל מחליטה הוועדה המוצעים: השינויים
סעיף ולפרסם אלונים גבעות ולבניה לתכנון המקומית הוועדה
פרסום  לאור חדשה. תכנית הכנת בדבר והבניה התכנון 77 לחוק
הוועדה  מחליטה העתידי, בתכנון לפגוע לא מנת 77 ועל סעיף
על תשריטי חלוקה אישור ו/או בניה היתרי את מתן להקפיא
שבהם  ג/984 באזורים ג/8273, תכניות חלות שעליהן מקרקעין,
לפי ההודעה פרסום מיום שנה של תקופה וזאת שינויים יתכנו

והבניה. התכנון לחוק 77 סעיף

הגלבוע מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
ג/14131 מס'

נעורה מיתאר תכנית התכנית: שם
התכנון  לחוק 117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
ג/8227. ג/11069, ג/6469, ג/6869, לתכניות שינוי ג/14131, מס'

גושים נאעורה;  ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים 
.17073 ,17072 ,17055  -  17051 בשלמותם: גושים  וחלקות:
חלקה: חלקי  ,17057 גוש: .4  -  2 : חלקות חלקי ,17056 גוש:
.6  -  4 ,2 ,1 חלקות: חלקי ,3 במלואה: חלקה ,17058 גוש: .1 
,1 : במלואן חלקות ,17060 גוש: .1 חלקה: חלקי  ,17059  גוש:
,7 במלואה: חלקה ,17061 גוש: .6 ,2 : חלקות חלקי ,5  -  3 

.4 ,3 ,1 חלקות: חלקי ,17062 גוש: .6 - 1 חלקות: חלקי

ליישוב הכוללת חדשה תכנית מיתאר .1 התכנית: מטרת
מגורים, שייעודם שטחים  תוספת ידי על  היישוב, הרחבת
מקרקע ייעוד שינוי באמצעות ואחרים ציבוריים שטחים
מאושרת. אב לתכנית בהתאם אלו, לייעודים  חקלאית
שינויים עריכת בתחום תכנית מאושרת, קיים מצב הסדרת .2
ביישוב התנועה הסדרת לצורך  המאושרת  התכנית בתחום

מאושרת. אב לתכנית בהתאם ציבור, לצורכי ותוספת

חקלאית קרקע ייעוד  שינוי א. התכנית: הוראות  עיקרי
חי, למשק לשטח פתוחים, ציבוריים לשטחים לדרכים, למגורים,
שטח להרחבת לספורט, ציבורית, לחניה הנדסיים, למיתקנים
ייעוד שינוי חי, ולמשק במסחר משולב נב"ט לשטח עלמין, בית
קיים, למצב בהתאם פתוח ציבורי לשטח אזרחי למרכז משטח
למבני ציבור לשטח לספורט ושטח למבני ייעוד משטח שינוי

לשטח  מלאכה בתי שטח ייעוד שינוי בשצ"פ, ציבור משולבים
לשטח עלמין בית משטח ייעוד שינוי במגורים, משולב תעסוקה
ייעוד למגורים, ושינוי גישה דרך משטח שינוי ייעוד מגורים,
המותרות התכליות קביעת ב. גישה.  לדרך קיים א ממגורים
הנחיות בניה, ג. קביעת הוראות בניה, קווי קרקע. ייעוד לכל
קביעת ד. בניה. היתרי למתן  ותנאים אדריכלי,  ועיצוב בינוי

השלבים קביעת ה. חלוקה למגרשים. תכניות להכנת הוראות
סביבתיות ונופיות. הנחיות קביעת ו. וההתניות לביצוע.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3160 עמ' התשס"ו, ,5526 הפרסומים  ובילקוט  19/05/2006

.10/05/2006 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 ,04-6533237 טל' (מאוחד), חרוד עין  הגלבוע, ולבניה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

העליון ומעלה נפתלי הגליל מרחבי תכנון מקומיים

מפורטת ברמה מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
ג/16364  מס'

חלב גוש מחצבת שיקום התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 

ג/1501. ולתכנית תמא/9/2, תמא8, לתמא/35, שינוי ג/16364,

גוש: - חלב גוש ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
גוש: .36 במלואה: חלקה ,14088 גוש: .48 במלואה: חלקה ,14087
גוש: .92 חלקה: חלקי  ,14115 גוש: .35 במלואה: חלקה ,14089
,19 במלואן: חלקות ,14126 גוש: .66 ,64 ,63 חלקות: חלקי ,14117
,14127 גוש: .69 ,68 ,50 ,45 ,39 ,27-20 ,18 חלקות: חלקי ,44-40
חלקות: חלקי ,43 במלואה חלקה ,14128 גוש: .2 ,1 חלקות: חלקי
חלקות: חלקי ,14132 גוש: .96 חלקי חלקה: ,14131 גוש: .45 ,44
חלקות: חלקי ,14142 גוש: .36 חלקי חלקה: ,14134 גוש: .89 ,88

.38 ,34

באמצעות נטושה מחצבה שיקום א. התכנית: מטרת
שיקום נופי זמני, ובהמשך כאתר פסולת יבשה טיפול והטמנת
כולל בפסולת יבשה, לטיפול אזורי אתר ב. הקמת האתר. של

והטמנה. מיון, הפרדה, גריסה, מיחזור פעילויות

המותרות התכליות קביעת א) התכנית: הוראות עיקרי
בקרקע עבודה ושיטות הוראות קביעת ב) התכנית. בתחום
לתשתיות. ד) קביעת הנחיות הנחיות והוראות בניה. ג) קביעת

סביבתיות.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1341 עמ' התשס"ח, ,5759 הפרסומים  ובילקוט  07/12/2007

.08/01/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדות במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
הוועדה ובמשרדי ,12100 פינה ראש העליון, הגליל ולבניה
מעלות ,1 האורנים רח' נפתלי, מעלה ולבניה לתכנון המקומית
בימים בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-9978030 טל' תרשיחא,

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

יזרעאלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
ג/16694  מס'

השופט רמת קיבוץ - מיתאר תכנית התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
המחוזית לתכנון  הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
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שינוי ג/16694, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת יזרעאלים
לתכניות כפיפות  ג/12535, ג/7562, ג/9106, ג/4889, לתכניות
יז/מק/01/7562, תמא/35, תמא/34/ב/3, תממ/9/2, ג/9582,

תמא/22. תמ"א לפי אישור יז/מק/01/9582, משצ/22,

רחוב השופט. רמת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.10 חלקי חלקה: ,11422 גוש: וחלקות: גושים השופט;  רמת
,7 - 3 : חלקות חלקי ,15 - 11 ,8 : במלואן חלקות ,12341  גוש:
חלקה ,12343 גוש: .9 ,6 : חלקות חלקי ,12342 גוש: .10 ,9

.29 ,14 ,13 ,11 - 9 : חלקות חלקי ,12 במלואה:

מגורים: לקרקע חקלאית קרקע ייעוד שינוי התכנית: מטרת
הקיבוץ הרחבת ומאפשרת את שטח למגורים, קובעת התכנית
שהקבולת  הקיים המגורים לאזור נוסף דיור, יחידות בכ–189 
בתחום  לבינוי  9  + קיימות  192) יח"ד. 201 היא בו המרבית
והגדרה  ארגון 390 יח"ד. מאפשרת התכנית הכל סך הקיבוץ),
ומסדירה משנה התכנית המחנה:  בשטח  ייעודים של מחדש
הוראות בין השאר מפורטות הקרקע בשטח הבנוי, שימושי את
בניינים, גובה בניה, מרווחי צפיפות, קביעת/הגדלת בניה,
התכנית שימושים: בין הפרדה בניה. ושטחי חדשות דרכים
הקרקע, שימושי בין ומפרידה הקונפליקטים את מסדירה
הציבור. ומוסדות המגורים אזורי לבין משק) (מבני מטרדים
את ומסדירה משנה התכנית התנועה: מערכת ושיפור עידכון
שכונה חדשה לבניית ובשטח המיועד בקיבוץ מערכת הדרכים
מסודרת, חניה היישוב, חלקי לכל ברכב נגישות שיאפשר באופן
לאזור הגישה והסדרת הילדים, גני באזור בטוחה רכב תנועת
השטח את מסדירה התכנית העלמין: בית שטח הסדרת המשקי.

ביישוב. העלמין לבית והמיועד הקיים

עריכתתכניתמיתארכוללתלקיבוץ עיקריהוראותהתכנית:
 35 לתמא בהתאמה חדשים, וחברים בנים לקליטת השופט רמת
חקלאית לשטחי מגורים שינוי ייעוד מקרקע .9 תיקון ,2 ולתממ
הגדרת בתמא35. האפשרית הקבולת לפי הקיבוץ להרחבת
הדרכים, מערך של מחדש והגדרה ארגון חברים. למגורי שטח
הגדרת שטח בית העלמין. לקיבוץ והחניות. אזור כביש הכניסה
וציבוריים. פרטים פתוחים, ושטחים קהילה מבני ציבור, למבני

השונים. הקרקע בייעודי ופיתוח לבינוי הנחיות קביעת

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו את  הרואה אחר תכנוני פרט בכל  או 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
,18120 עפולה יזרעאלים,  ולבניה לתכנון המקומית  הוועדה 

.04-6520038 טל'

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

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

יזרעאלים מקומי תכנון מרחב

ג/15740 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
אבא אלוני ליד הנדסי, מיתקן זרוע, בריכת התכנית: שם

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

ג/3369. לתכנית שינוי ג/15740,

גושים אבא;  אלוני ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.9 חלקי חלקה: ,12322 גוש: וחלקות:

של הנדסי מיתקן בעבור שטח הקצאת התכנית: מטרת
אליו. גישה ודרך מקורות

משטח קרקע  ייעוד שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי 
קביעת ב. לאתר. גישה ודרך הנדסיים למיתקנים לשטח חקלאי

התכנית. בתחום בניה היתרי למתן הוראות

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3402 עמ' התשס"ז, ,5686 הפרסומים  ובילקוט  18/05/2007

.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
מעוניין וכל ,04-6520038 טל' ,18120 ולבניה יזרעאלים, עפולה
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

הגליל לב מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
ג/16024 מס'

לעראבה מזרח דרום עלמין בית התכנית: שם
התכנון  לחוק 89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
ג/16024, מקומית מס' מיתאר תכנית מופקדת הגליל ולבניה לב
תממ/9/2, לתכניות כפיפות ג/12314, ג/4014, לתכניות  שינוי

תמא/19. תמא/35,

עראבה; רחוב עראבה. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,19347 גוש: .53 ,12 חלקה: חלקי  ,19346 גוש: וחלקות:  גושים 

.75 ,69 חלקות: חלקי

העלמין בית פיתוח לצורך שטחים החלפת א. התכנית: מטרת
לשטח ייעוד משטח לחקלאות שינוי .1 ידי: על עראבה, ליישוב
חקלאות. עלמין לשטח לבית שטח ייעוד של שינוי .2 עלמין.  לבית
דרך התוויית ג. העלמין. לבית בניה והוראות תנאים קביעת ב.

גישה.

והגבלות זכויות השטח, הגדרת א. התכנית: הוראות עיקרי
היתרי בניה. תנאים למתן ג. גישה. התוויית דרכי בניה. ב.

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

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

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

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר
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העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

גנ/13621 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
מתן לגיטימציה לצורך סובה התכנית: ביטול שם

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

ג/9601. לתכנית שינוי גנ/13621,

טבעון; בסמת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,10477 גוש: .4 חלקה: חלקי  ,10476 גוש: וחלקות:  גושים 

.3 חלקה: חלקי

למתן ושצ"פ דרך והסדרת  ביטול א.  התכנית: מטרת
למגורים ודרך משצ"פ ב. שינוי ייעוד קיימת. לבניה לגיטימציה
וזכויות ד. קביעת הוראות לשצ"פ. שינוי ייעוד מדרך ג. מיוחד.

תנועה. הסדרי קביעת ה. בניה.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2837 עמ' התשס"ז, ,5666 הפרסומים  ובילקוט  04/05/2007

.21/05/2007 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
,17000 עילית נצרת  ,5 ציפורן רח' העמקים,  מבוא   ולבניה
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,04-6468585 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

נפתלי תכנון מקומי מעלה מרחב

גנ/16471 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
לאזור פתוח ציבורי ייעוד שטח שינוי התכנית: שם

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

ג/3434. ג/6297, לתכניות שינוי גנ/16471,

תרשיחא; מעלות ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
חלקי ,18737 גוש: .40 חלקי חלקה: ,18598 גושים וחלקות: גוש:

.13 - 10 : במלואן חלקות ,18738 גוש: .16 חלקה:

מגורים  10-13 מאזור מגרשים ייעוד שינוי התכנית: מטרת
ותעסוקה מסחר מגורים, פתוח לאזור ציבורי ושטח קומות, שתי

ולחניון ציבורי.

 10-13 מגרשים ייעוד שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי
מגורים, לאזור פתוח ציבורי ושטח קומות שתי מגורים מאזור
ומתן בניה הוראות קביעת ב. ציבורי. ולחניון ותעסוקה מסחר
של הכחול בקו לאזורים הכלולים  ותשתיות  לפיתוח  הנחיות

קיים. לגיטימציה למצב ומתן בניין קווי ג. קביעת התכנית.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2839 עמ' התשס"ז, ,5666 הפרסומים  ובילקוט  04/05/2007

.21/05/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
תרשיחא, מעלות ,1 האורנים רח' נפתלי, מעלה ולבניה  לתכנון
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,04-9978030 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

גדז הרצל  
המחוזית הוועדה ראש יושב  
הצפון מחוז ולבניה לתכנון

הדרום מחוז
מרחב תכנון מקומי אילת

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
28/102/03/2  מס'

אדום, רחוב פינת התמרים, שד' התכנית:  שם
אילת האשל, שכונת

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 
,8/102/03/2 12/102/03/2/א, לתכניות שינוי ,28/102/03/2

.101/02/2 לתכנית כפיפות

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

התמרים שד' אילת. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
כמסומן התכנית: גבולות האשל; שכונת אדום, רח' פינת
חלקי ,40002 גוש: וחלקות: גושים רצוף; כחול בקו בתשריט
,64 חלקות: חלקי ,16 במלואה: חלקה ,40003 גוש: .64 חלקה:

לתכנית 8/102/03/2. 16 בהתאם מגרש: ;106 ,102

מגורים לאזור מסחרי מאזור ייעוד שינוי א. התכנית: מטרת
מסחרי לדרך. מאזור ייעוד שינוי ב. מסחרית. חזית מיוחד עם
עם מיוחד מגורים לאזור פתוח ציבורי משטח ייעוד שינוי ג.
לדרך. פתוח ציבורי משטח ייעוד שינוי ד. מסחרית.  חזית
שטחי קביעת ו. בעלים. בהסכמת מגרשים וחלוקת איחוד ה.
 3,966 שירות  שטחי מ"ר,  4,400 עיקרי שטח מרביים: בניה
קומת .1 להלן: כמפורט המרבי  הקומות מספר קביעת  ז. מ"ר.
קומה .3 התמרים. שד' במפלס מסחרית קומה .2 לחניה. מרתף
מגורים. קומות חמש .4 אדום. רח' במפלס מפולשת  לחניה
קביעת י. בניין. קו שינוי ט. הבניין. של מרבי גובה קביעת ח.
יח"ד. 36 סך הכל מגורים, מרבי בשטח לאזור דיור  מספר יחידות
בדבר הוראות  קביעת יב.  .16 מגרש - חלקה גבול שינוי יא.

מבנים. הריסת

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,477 עמ' התשס"ח, ,5735 הפרסומים  ובילקוט  14/10/2007

.08/11/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
ובניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-6263791 טל'
מעוניין וכל ,08-6367114 טל' אילת, ,1 חטיבת הנגב אילת, רח'
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

שבע באר מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
32/203/03/5  מס'

,1 בורן מקס ברחוב B461 במגרש שינויים התכנית: שם
רמות בשכונת

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה
,32/203/03/5 מס' מפורטת תכנית מופקדת שבע באר ולבניה

5/במ/6/6. 5/במ/1/6, לתכניות שינוי
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וחלוקה. איחוד ללא : וחלוקה איחוד

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

מגרש שבע. באר ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
כמסומן התכנית: גבולות ;1 בורן מקס רח' רמות, שכונת .B461
חלקה ,38396 גוש: וחלקות: גושים רצוף; כחול בקו בתשריט

.191 במלואה:

שינויים ידי על B461א, במגרש בניה תוספת התכנית: מטרת
להלן: הפירוט לפי בניין ושינוי בקווי בניה, והנחיות  בזכויות
על הבניה שטח הגדלת קדמית בחזית קרקע בקומת .1

רעפים.  בקירוי   7.05  X  3.80 בגודל מגורים חדר  הגדלת  ידי
בגודל מחסן - חדר תוספת אחורית בחזית קרקע בקומת .2 
קרקע בקומת רעפים. 3. בקירוי X 2.63 2.85 וגובה פנימי 2.20 מ'
 3.58  X  2.85 חדש חדר תוספת למחסן צמוד אחורית בחזית
עץ מצללת בניית קדמית בחזית קרקע בקומת .4 רעפים. בקירוי
מעל הכניסה צדדית בחזית בקומת קרקע .5 .7.05 X 2.90 בגודל
- עיקרי:  12.24 מ"ר. 6. השטחים המוצעים של עץ בשטח מצללת

מ"ר. מצללות: 32.69 שירות: 7.50 מ"ר, 36.99 מ"ר,

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
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה  לתכנון 
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-6263791 טל'
באר שבע, ,2 בגין מנחם שבע, רח' באר לתכנון ולבניה המקומית

.08-6463807 טל'

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

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

תיכונה ערבה מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
4/146/03/30  מס'

30/מק/3005) קודם (מספר צופר מושב התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 

.146/03/30 30/מק/3005, לתכניות שינוי ,4/146/03/30

גבולות צופר; ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
וחלקות: גושים כחול;  בקו בתשריט כמסומן   התכנית:

.1 חלקי חלקה: ,39043 גוש:

מס' מפורטת  תכנית הוראות הטמעת א. התכנית:  מטרת 
מס' 146/03/10 בהוראות  מפורטת תכנית 275/02/10 בהוראות
275/02/10 בדבר  מס' לפי תכנית הוראות של ב. שינוי התכנית.
גם הארעי, המגורים מבנה  הקמת  את  שתאפשרנה בינוי,
בניין, קווי מגבלות שינוי ג. זו.  בתכנית מגורים אזור בתחום
מפורטת תכנית שינוי הנחיות ד. וגובה מבנים. מבנים בין מרחק
קביעת תנאים למתן  ה. מקורה. 146/03/10 בדבר מיקום חניה

המטרות לעיל. בעבור היתרי בניה

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4306 עמ' התשס"ו, ,5557 הפרסומים  ובילקוט  02/04/2006

.20/07/2006 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'
ובשעות בימים בה לעיין  רשאי מעוניין וכל  תיכונה, ערבה

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

שמעונים מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
6/319/03/7  מס'

למבנים משטח שינוי ייעוד חלק התכנית:  שם
א, בכסייפה למגורים מגרש להקמת ומוסדות ציבור

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה
,6/319/03/7 מס' מפורטת תכנית מופקדת שמעונים ולבניה

.2/319/03/7 לתכנית שינוי

בהסכמת במגרשים וחלוקה איחוד וחלוקה: איחוד
בעלים.

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

מגרש ;43 שכונה ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
התכנית: גבולות ;Y 572/750 ,X 209/150 קואורדינאטות ;917

 100076 גוש: גושים וחלקות: רצוף; כחול בתשריט בקו כמסומן
קודם  רישום - 12 מלחתה 17 חלק גוש ישן - בהסדר. רישום

ידוע. בלתי

ומוסדות למבנים משטח ייעוד חלק שינוי התכנית: מטרת
דיור. יחידות 6 הכולל -א- למגורים מגרש להקמת ציבור

למבנים חלק משטח ייעוד שינוי הוראות התכנית: עיקרי
קביעת א. ידי: על -א-, למגורים מגרש להקמת ציבור ומוסדות
מתוכם  ל–1,188 מ"ר -א- מגורים באזור המרביים הבניה שטחי
הבניה  שטחי קביעת  ב.  עיקריים. שטחים  המהווה  מ"ר  892
מתוכם 640 מ"ר  ל–760 מ"ר ציבור ומוסדות במבנים המרביים
והשימושים. התכליות קביעת ג.  עיקריים. שטחים  המהווה
היתרי למתן התנאים לתשתיות. ה. קביעת הנחיות קביעת ד.

התכנית. ביצוע שלבי קביעת ו. 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 בעיתונים,למשרדי 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
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שמעונים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
18/183/02/7  מס'

ומוסדות מגורים מבני ,17 שכונה התכנית: שם
לקיה ציבור,

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

.16/183/02/7 ,10/183/02/7 לתכניות שינוי ,18/183/02/7 מס'

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

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

לקיה בדרום לקיה. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
 ,Y580.400 מזרח- מערב קואורדינטות 12 ו– 15; ,8 שכונות בין
חלקי ,100217 גוש: וחלקות: גושים ;X187.500 צפון- דרום
חלק ב"ש, כתף ,3 בגוש נמצאת התכנית ישן ברישום .1 חלקה:
כמסומן התכנית: גבולות ;34 דף מס' ,507 מס' בספר ,8 מחלקה

רצוף. בקו כחול בתשריט

חלק להקמת  תכנונית מסגרת  יצירת  התכנית: מטרת 
לקיה. היישוב בדרום (17 (שכונה חדשה מגורים משכונת

חדשה מגורים שכונת תכנון .1 התכנית: הוראות עיקרי
השטחים, של ייעודים ושימושם לקיה, קביעת הבדואי ביישוב
קביעת ייעודי קרקע לאזורי מגורים .2 הגישה. דרכי והתוויית
חזית  עם ו–ב א3  א,  מגורים לאזורי ב, מגורים לאזור א3,  א,
ציבורי לשטח  ציבור, למוסדות לשטח לדרכים, מסחרית, 
מגורים ולשטח שבילים נחלים, להסדרת ניקוז, לרצועת פתוח,
מגורים לאזורי  מרבי דיור  יחידות  מספר קביעת  .3  מיתארי.
בניה. ומגבלות הנחיות הוראות, זכויות, קביעת ל–450 יח''ד. 4.
קביעת הוראות .6 איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים. .5
הוראות קביעת  .7 התכנית. בשטח קיימים מבנים להריסת

התכנית. ליישום והוראות נופי לפיתוח

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,483 עמ' התשס"ח, ,5735 הפרסומים  ובילקוט  25/10/2007

.08/11/2007 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'
בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,08-6899696 טל' שדרות, שמעונים,

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

שקמים מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
2/108/03/6  מס'

גלאון קיבוץ 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
שינוי ,2/108/03/6 מס' מפורטת תכנית מופקדת שקמים ולבניה

.1/108/03/6 לתכנית

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

גלאון. בתחום קיבוץ ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
התכנית: גבולות ;615400 ;185400 נצ"מ יואב;  אזורית מועצה 
,34069 גוש: גושים וחלקות: רצוף; כחול בתשריט בקו כמסומן
,6 חלקה: ,34070 גוש: .20 ,17 ,15 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,2 חלקות: חלקי
חלקי ,9 ,7-5 ,3-1 חלקות: ,34071 גוש: .7 ,5-1 חלקות: חלקי
,10 ,9 ,5 ,4 ,3 ,2 חלקות: חלקי ,11 חלקה: ,34094 גוש: .8 ,4 חלקות:
,7 חלקות: חלקי ,34206 גוש: .27 ,26 ,24 ,23 ,22 ,21, 18 ,17 ,14 ,12

.1 חלקי חלקה: ,34207 גוש: .9 ,8

מ"ר   122,420 של כולל והסדרה תכנון .1 התכנית: מטרת
הקיים המחנה מגורים קיימות בקיבוץ גלאון. שטח שכונות של
כוללת  התכנית (קיבוציות). מגורים 300 יחידות מתוכנן להכיל
שטח ,1/108/03/6 מס' בתכנית המאושר מיוחד מגורים שטח
בתכנית  מותרות הכל סך מוגן, לדיור יח"ד ל–50  מיועד   זה 
בייעודי בניה וזכויות מגבלות הנחיות, קביעת .2 יח"ד.   350
יצירת .4 בניה. היתרי למתן תנאים קביעת .3 השונים. הקרקע
הקרקע ייעוד שינוי הקיבוץ. 5. בתחום כפרי אירוח 110 יחידות
למגורים, פתוח פרטי ושטח מיוחד מגורים אזור חקלאי, משטח
ציבור, לבנייני שטח מקומיים, משרדים ציבור, ומוסדות מבנים
לספורט, שטח למסחר, שטח משק, מבני אזור תעשיה, אזור
בית משולבות, דרכים מוצעות, דרכים פתוח, ציבורי שטח
שטח ייעוד .6 הנדסיים. תיירות ונופש ומיתקנים אזור עלמין,
שימושים הכולל מקומיים  ומשרדים ציבור ומוסדות  למבנים

ברי הפקעה. שאינם לצורכי האגודה,

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 בעיתונים,למשרדי הפרסומים בין המאוחרת
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-6263791 טל'

.08-8500705 טל' שקמים, ולבניה לתכנון המקומית

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

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

שקמים מקומי תכנון מרחב

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 מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

תממ/41/14/4. לתכנית 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,
נ"צ מרכזי הישנה; הפטרולים דרך על אמציה, וממזרח ליישוב
כחול בקו התכנית: כמסומן בתשריט גבולות ;604250 ;193550
,3122 גוש: .6 ,2 חלקות: חלקי ,3121 וחלקות: גוש: רצוף; גושים

.31 ,29 ,13 ,9 ,7 - 4 : חלקות חלקי ,18 במלואה: חלקה
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חרוב - קהילתי חדש כפרי יישוב הקמת התכנית: א. מטרת
מאזור  הקרקע של ייעודה שינוי ב. יח''ד. כ–224  של בהיקף 
ציבור, למבני שטח א, מגורים  אזור האלה:  לייעודים חקלאי
ונופש, תיירות ציבור, מוסדות 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, עיצוב הבניה, הנחיות הבניה, אחוזי הקומות, מספר
ואיכות הנוף לשמירת הוראות תשתיות, לפיתוח הוראות
הקרקע בניה בייעודי היתרי להוצאת וקביעת תנאים 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

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

בע"מ ממוקד דיירקט סיסטמס שיווק
(51-204539-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה על

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
של במשרדו ,12.00 בשעה ,30.6.2008 ביום תתכנס  הנ"ל, 
רמת גן, לשם הגשת ,7 עו"ד אבי דוידוב, רח' ז'בוטינסקי המפרק,
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד, דוידוב, אבי

בע"מ דוייב השקעות וניהול אמנון
(51-204468-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית וכינוס מפרק ומינוי מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,8.4.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ניסן, אייל עו"ד ולמנות את החברה מרצון את לפרק החלטה

החברה. למפרק ,025716929 ת"ז

לפקודת   338 לסעיף בהתאם  הודעה  בזה נמסרת  כן  כמו
של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח החברות
במשרדי ,9.00 בשעה ,10.7.2007 ביום תתכנס  הנ"ל החברה 
דוח הגשת לשם שמואל,  גבעת ,32 נתניהו יוני רח' המפרק,
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד, ניסן,                                                אייל

בע"מ שרשרת
(51-007756-3 (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 ,31.12.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
חדרה מרח' ארליך, אהוד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,10

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 ארליך, אהוד

בע"מ יהלומים פרוינד את קרונפלד
(51-110215-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,26.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז ניר, חיים את עו"ד ולמנות החברה מרצון את לפרק החלטה

החברה. למפרק גן, רמת ,3 ז'בוטינסקי מרח' ,008962268

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 ניר, חיים

בע"מ ושות י.ג.ב.
(51-005635-1 (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 ,27.4.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
דוד  מרח' סרוקה, יואב את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,057-8191051 תל אביב, טל' ,8 המלך
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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 סרוקה, יואב

בע"מ מערכות אוזיקום
(51-305571-5 (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 ,28.4.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
תל ,8 יערי מרח' זינו, ארז את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב,

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 זינו, ארז

בע"מ סאמנבל
(51-185288-1 (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 ,12.2.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' פנחסי, עוזי עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,46 רוטשילד

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, פנחסי, עוזי

בע"מ הדרום מימון ופיתוח פנינת
(51-156129-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,10.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז ש"ך, בן אהוד את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה

החברה. למפרק גבעתיים, ,1 כורזין מרח' ,52028560

מפרק ש"ך, בן אהוד

בע"מ להנדסה חברה מרתום
(51-154933-9 (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 ,27.4.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' אסי רוטברט, עו"ד את ולמנות החברה מרצון את לפרק

החברה. למפרק חולון, ,77 סוקולוב

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, רוטברט, אסי

שלמה אסא בע"מ
(51-131914-7 (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 ,9.4.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' אסי רוטברט, עו"ד את ולמנות החברה מרצון את לפרק

החברה. למפרק חולון, ,77 סוקולוב

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, רוטברט, אסי

בע"מ להשקעות חברה צמיחה - תנופה
(51-321083-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,30.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז אברהם ברנט, ולמנות את החברה מרצון לפרק את החלטה

החברה. למפרק גן, רמת ,1 ז'בוטינסקי מרח' ,006492599

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 ברנט, אברהם
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בע"מ איכות הנדסת אודית
(51-211104-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,16.4.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז לוסטיג, טומס את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה

החברה. למפרק גבעתיים, ,23 מרח' הרצוג ,04312997

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 לוסטיג, טומס

בע"מ אס.וי.טי.ג'י
(51-388926-1 (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 ,28.4.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז אורייב,  ולדימיר את ולמנות מרצון החברה את לפרק 

החברה. למפרק אביב, תל ,29 הפיקוס מרח' ,304408826

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 אורייב, ולדימיר

בע"מ לבנין והשקעות נוי חברה אבני אלי
(51-347808-1 (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 ,7.4.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,078540937 כהן, ת"ז אליהו את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק חולון, ,7 הסיירת 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 כהן, אליהו

בע"מ (2006) ברזנטים התפר קו
(51-379747-2 (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 ,3.4.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,31678019 מכלין, ת"ז אנדרי את ולמנות מרצון החברה לפרק את

למפרק החברה. חצור הגלילית, ,728 הגאולים 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 אנדרי מכלין,

השקעות בע"מ ירוק עז
(51-197141-1 (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 ,29.4.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' דובב, אשר עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,4 ויצמן

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, דובב, אשר

חזון ומעש בע"מ
(51-228490-2 (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 ,14.2.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז מעוז,  פינחס עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק 

החברה. למפרק אביב, תל ,17 קפלן מרח' ,7303308

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, מעוז, פינחס
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בע"מ 844 בגוש 3703 חלקה
(51-059497-1 (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 ,23.1.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' עו"ד מרדכי מרגלית, את החברה מרצון ולמנות את לפרק

החברה. למפרק רחובות, ,182 הרצל

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, מרגלית, מרדכי

גבהים הפקות בע"מ
(51-214086-4 (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 ,15.4.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ענת ברקת, למפרקת עו"ד את ולמנות את החברה מרצון לפרק

החברה.

מפרקת , עו"ד ברקת, ענת

בע"מ סטודנטים אשתל
(51-393908-2 (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 ,13.4.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז חורי,  ראיק עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק 
החברה. למפרק גן, רמת ,16 מרח' אבא הלל סילבר ,037766441

מפרק עו"ד, ראיק חורי,

בי.וי. (די.אס.איי.) אינטרנשיונל סיסטמס דירקטורי
בע"מ

(56-002194-1 (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 ,22.4.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,022687974 רן, ת"ז את רפאל ולמנות החברה מרצון לפרק את

החברה. למפרק גן, רמת ,16 סילבר הלל אבא מרח'

מפרק רן, רפאל

2000 בע"מ  טכנולוגיות תדאה
(51-294328-3 (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 ,21.4.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז גורפונג,  מרדכי  את  ולמנות מרצון  החברה  את לפרק 
החברה. למפרק הרצליה, ,85 היהודים מדינת מרח' ,000957282

מפרק גורפונג, מרדכי

בע"מ אמאנוקס
(51-242649-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח החברות
ביום שהתכנסה הנ"ל,  החברה של המניין  מן שלא
התקבלה פירעון, כושר  על  הצהרה לאחר ,14.4.2008
גרוס, צביקה  את ולמנות מרצון החברה את לפרק  החלטה 

החברה. למפרק ,56478 יהוד ,5/3 בגין מרח' ,050644335 ת"ז

מפרק גרוס, צביקה

האחים שאולי בע"מ
(51-326281-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח החברות
ביום שהתכנסה הנ"ל,  החברה של המניין  מן שלא
התקבלה פירעון, כושר  על  הצהרה לאחר ,15.4.2008
גרוס, צביקה  את ולמנות מרצון החברה את לפרק  החלטה 

החברה. למפרק ,56478 יהוד ,5/3 בגין מרח' ,050644335 ת"ז

מפרק גרוס, צביקה

בע"מ ניהול ובועז יוסי מולדבסקי
(51-292503-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שכל  28.4.2008 לאחר 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. למפרק אביב, תל ,46 רוטשילד משד' עמר, אמיר עו"ד

מפרק עו"ד, עמר, אמיר
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ומסחר בע"מ משרד ציוד ירוק בהיר
(51-182468-2 (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 ,15.7.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' אסי רוטברט, עו"ד את ולמנות החברה מרצון את לפרק

החברה. למפרק חולון, ,77 סוקולוב

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, רוטברט, אסי

בע"מ גמל קופות לניהול חברה - מצרף
(51-271115-1 (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 ,25.2.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
בן–חיים, אור קרן עו"ד את ולמנות  מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת אביב, תל ,57 רוטשילד מרח'

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרקת עו"ד, אור בן–חיים, קרן

בע"מ  ונירו  גלוואו
(51-302044-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
,1 ז'בוטינסקי ברח' ,15.00 בשעה   1.7.2008 ביום תתכנס  הנ"ל
התנהל המראה כיצד המפרק, של סופי דוח לשם הגשת גן, רמת
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק ברמאצ'ה,                                                ראקש

לסביבה בע"מ  מוצרים ישראל  גרין פלאנט
(51-365070-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, במשרדי 30.6.2008 בשעה 15.00, ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, סופי של הגשת דוח אביב, לשם תל ,39 המלך שאול
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, צור,                                                ערן

ומפיצים בע"מ   ב.ג. מוסכים
(51-051099-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
ברשומות, בשעה 12.00, זו הודעה פרסום 30 ימים מיום תתכנס
המפרק, סופי של הגשת דוח אביב, לשם תל ,52 אנילביץ ברח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד
היום אם החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט
אחד  (כל חג ו/או שבת  ו/או  ו' יום  הוא  לעיל, כאמור ה–30 
ביום האסיפה  תתכנס חג), יום - להלן ייקרא אלו מימים 

חג. יום שלאחר הראשון

מפרק ברון,                                                יוסף

בע"מ (2002) ונכסים החזקות סלע אריק
(51-333905-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

החברות  לפקודת   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
קומטקס חברת במשרדי ,12.00 בשעה ,8.7.2008 ביום תתכנס 
של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,7 האומנים בע"מ, רח' יועצים
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק                                                אריק סלע,

בע"מ אוויר שירותי קבררו
(51-260624-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,21.4.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז פפושדו, יואב את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה

החברה. למפרק הרצליה, ,8 הסדנאות מרח' ,058435207

מפרק פפושדו, יואב
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בע"מ חשבונאות רסולי שרה
(51-335727-7 (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 ,17.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,70 ויצמן מרח' נוי, דור עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,03-5464776 פקס' ,03-5464775 טל' אביב, תל

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, דור נוי,

בע"מ גבי גרר
(51-276216-2 (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 ,20.4.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ברנר מרח' עאמר, דיב רו"ח את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק עפולה, ,2

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק רו"ח, עאמר, דיב

בע"מ מזרונים ושווק יצור - דינמיק
(51-148481-8 (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 ,28.4.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
כספי, ת"ז ויניק אורלי עו"ד את ולמנות מרצון החברה לפרק את
דניאל ברח' גלאור, הולדשטיין שלו עו"ד ממשרד ,028961225

החברה. למפרקת אביב, תל ,3 פריש

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרקת עו"ד, כספי, ויניק אורלי

בע"מ מערכות שינה בינלאומיות אי.בי.אס
(51-302548-6 (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 ,28.4.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
כספי, ת"ז ויניק אורלי עו"ד את ולמנות מרצון החברה לפרק את
דניאל ברח' גלאור, הולדשטיין שלו עו"ד ממשרד ,028961225

החברה. למפרקת אביב, תל ,3 פריש

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרקת עו"ד, כספי, ויניק אורלי

בע"מ (א.ל.ש.ל.) (1988) ושיווק מסחר לויטה
(51-126245-3 (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 ,28.4.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' לוינסקי, שמואל את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק תקוה, פתח ,10 אמבר

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 לוינסקי, שמואל

בישראל הומניסטי חינוך לקידום עמותה
(58-029616-8 (ע"ר

מרצון) (בפירוק
העמותה 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 ,16.4.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, העמותה של
,77 הגליל מרח' יפה, אלדד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

למפרק העמותה. ,55900 גני תקוה ,13 דירה

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק יפה, אלדד

 


