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נוער שופטת מינוי
טיפול), התשל"א-1971 (שפיטה, ענישה ודרכי חוק הנוער לפי

ענישה  (שפיטה, הנוער 2 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
אני המשפטים, שר ובהסכמת התשל"א-11971, טיפול), ודרכי
בית שופטת של ,24593808 ת"ז סילש, השופטת הלית על מטילה
לתום עד נוער, שופטת לשמש לציון, בראשון השלום משפט

ערכאה. כהונתה באותה תקופת

(26 במאי 2008) התשס"ח באייר כ"א
 (3—686 (חמ

דורית ביניש  
המשפט העליון נשיאת בית __________

.134 עמ' התשל"א, 1  ס"ח

הבריאות של משרד תמיכות לחלוקת כספי מבחנים
של בינוי ופיתוח פרויקטים למוסדות ציבור המבצעים
הצפון באזור ציבוריים-כלליים חולים בבתי תשתיות

התקציב, התשמ"ה-1985 חוק יסודות לפי

התשמ"ה- התקציב, יסודות לחוק 3א לסעיף בהתאם
מתפרסמים לממשלה, המשפטי היועץ עם ובהתייעצות ,11985
(להלן הבריאות משרד כספי תמיכות של לחלוקת מבחנים בזה
של פרויקטים המבצעים ציבור במוסדות לתמיכה המשרד) -
באזור ציבוריים-כלליים חולים בבתי תשתיות ופיתוח בינוי

להלן: כמפורט הצפון,

כללי

הוועדה) תדון - של המשרד (להלן התמיכות (א) ועדת .1
לנוהל בהתאם  המשרד  מתקציב תמיכה  בעניין 
במוסדות המדינה מתקציב לתמיכה בקשות להגשת

הנוהל). - (להלן בהן2 ולדיון ציבור

וראוי נכון אכן אם  שתינתן, צריך עצמה  התמיכה (ב)
ושוויון. סבירות עקרונות של פי על לתתה,

תשקול בקשה לתמיכה, בכל לדון ולהחליט בבואה (ג)
יישום תוך  העניין, של נסיבותיו  כל את הוועדה 

המבחנים שנקבעו. של וענייני שוויוני אחיד

תוך הפעלת ענייניים, יהיו הוועדה של כל שיקוליה (ד)
נסיבות לפי שיידרש ככל מקצועיות, מידה אמות

תהיה מנומקת. הוועדה העניין; החלטת

התנאים למתן התמיכה

בו שנתקיימו מבחנים אלה, תינתן לבית חולים לפי תמיכה .2
אלה: כל

חולים בית שאינו ציבורי-כללי  הוא  החולים בית (1)
קופת חולים; בבעלות חולים בית ממשלתי ואינו

גבולותיו שנקבעו כפי הצפון, במחוז פועל החולים בית (2)
ולנפות למחוזות המדינה  שטח חלוקת  על בהודעה
 3 סעיף לפי לזמן מזמן שבתוקף גבולותיהם, ותיאורי

והמשפט, התש"ח-31948; השלטון לפקודת סדרי

__________
.34 עמ' התשנ"ב, ;60 עמ' התשמ"ה, 1   ס"ח

;1710 עמ' התשנ"ז, ;4716 עמ' התשנ"ד, ;2569 עמ' התשנ"ב,  2   י"פ

התשס"ב, 402 ועמ' 1628; עמ' התשס"א, עמ' 3264; התש"ס,   
298 ועמ'  עמ' ,107 עמ' התשס"ד, ;1358 עמ' התשס"ג, עמ' 761;   

330 ועמ' 1140. עמ' התשס"ה, ;2030   
.761 עמ' התשי"ז, 3  י"פ

לו; שניתן פועל בהתאם לתנאי הרישיון החולים בית (3)

לשדרוג חדרי ניתוח, חדרי בית החולים הציג תכנית (4)
פרויקט  - (להלן דחופה לרפואה  מחלקות או  לידה

בינוי);

הבינוי פרויקט  כי אישר המשרד  של המנהל הכללי (5)
בית החולים ראוי של תפקוד בעל חשיבות לצורך הוא

מילוי משימותיו; לשם

של הפרויקטים ועדת בידי אושר הבינוי פרויקט (6)
המשרד;

פרויקט הבינוי סכום ביצוע לטובת בית החולים גייס (7)
ממקורות  הבינוי פרויקט עלות מכלל 50% לפחות של
הבינוי, בפרויקט המדינה שתמיכת כך חיצוניים,
מכלל   50% על תעלה לא אלה, למבחנים בהתאם

הבינוי. פרויקט עלות

תמיכת של  המצטבר הסכום כי יובהר ספק, הסר למען  .3
50% מכלל  על יעלה לא אלה למבחנים בהתאם המדינה

הבינוי. פרויקט עלות

לא לפי מבחנים אלה החולים בית כל התמיכה שיקבל סך .4
6 מיליון שקלים חדשים.  יעלה באופן מצטבר על

התמיכה תינתן שבמסגרתו ההסכם

לבין המדינה בין שייחתם הסכם במסגרת תינתן התמיכה .5
השאר, בין יפורטו,  שבו  ההסכם),  - (להלן החולים  בית

האלה: הנושאים

הבינוי; פרויקט של המימון ודרכי המקורות (1)

החולים, לבית המדינה  שתיתן התמיכה  סכום (2)
והתנאים השונים הבינוי פרויקט לשלבי בחלוקה
התמיכה, תועבר לא שלב; בכל התמיכה כספי למתן
החולים לאחר שבית שלב בפרויקט, אלא לכל ביחס
המשלים מלוא הסכום בגובה גייס מקורות כי הוכיח
מלוא לגובה עד המיועד, התמיכה סכום מלוא את
המקביל בסכום מימון  מקורות וכי הפרויקט,  עלות
מצויים לאותו שלב, ביחס התמיכה המועבר, לסכום

בחזקתו;

בהתאם הבינוי פרויקט בביצוע החולים בית עמידת (3)
שנקבעו בהסכם. לתנאים ולשלבים

פי על קודמים שנערכו להסכמים לב יגובש בשים ההסכם .6
7(ז) קטן המנויים בסעיף למבחנים לב אלה ובשים מבחנים
המשפטי היועץ ידי על ויאושר כאלה, שישנם ככל להלן,

המשרד. של

התמיכה למתן נוספים תנאים

הפעילות תחום בעבור לתמיכה הבקשה במסגרת (א) .7
המוסד תמיכה לא יבקש מבחנים אלה, הנתמכת לפי
אחר. פעילות שהוצאו במסגרת תחום הוצאות בעד

שלא פורטה  פעילות, בעבור תמיכה יבקש לא מוסד (ב)   
הבינוי. פרויקט בתכנית

שאושרה  פעילות לתחום תמיכה  יקבל  לא המוסד (ג)  
שבוצעה אלה, אם נמצא כי הפעילות מבחנים לפי
בתכנית שנקבעה כפי באיכות עמדה לא זה בתחום

הבינוי. פרויקט

עם  פעולה משתף  שאינו למוסד תמיכה תינתן לא  (ד)  
בשנת הגשת הבקשה. ביקורת מטעם המשרד

משרד  בידי  הנתמכת לפעילות תמיכה תינתן לא (ה)   
פעילות בעד תמיכה  תינתן לא אחר;  ממשלתי

אחרת. בדרך בה משתתף שהמשרד
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שימוש  עשה אשר מוסד בנוהל, האמור מן לגרוע בלי (ו)  
בהם השתמש  היינו התמיכה, בכספי נאות בלתי 
כעמותת שימש ניתנו, שלשמם הפעילות בעבור שלא
הגיש או  אחר, לגוף הכספים העברת לשם צינור 
לו, שאושרו התמיכה כספי לגבי כוזבים דיווחים
בשנתיים המשרד מן תמיכה לקבל אפשרותו תישלל

שלאחר מכן.

אם  אלה מבחנים לפי תמיכה  יקבל לא  חולים בית (ז)  
תמיכה לפי  2007 עד 2009 הוא קיבל מהשנים באחת

האלה: מהמבחנים אחד

ציבורי חולים בבית זמנית לתמיכה מבחנים (1)
הלוואה4; במצוקה בדרך כללי

בבתי תמיכה לצורך כספים לחלוקת מבחנים (2)
במצוקה5; כלליים ציבוריים חולים

לצורך  כספים לחלוקת למבחנים  6 פרק לפי (3)
ציבור6, במוסדות  הבריאות משרד תמיכת 

בתי חולים"; שעניינו "תשתיות

משרד של תמיכות  כספי  לחלוקת  מבחנים  (4)
בפרויקטים תמיכה - ציבור במוסדות הבריאות
חולים בבתי תשתיות ופיתוח בינוי של

כלליים7.    ציבוריים

תחילה ותוקף

התשס"ח בטבת כ"ג  מיום אלה מבחנים של  תחילתם .8 
 31) התש"ע  בטבת י"ד יום עד ותוקפם  (2008 בינואר   1)
אלה לפי מבחנים שנחתם של הסכם תוקפו ;(2009 בדצמבר

פקיעתם. בשל ייפגע המבחנים לא של תחולתם בתקופת

(25 במאי 2008) באייר התשס"ח כ'
 (3—1888 (חמ

יעקב בן יזרי  
הבריאות שר __________

.1370 עמ' התשס"ד, 4  י"פ

.854 עמ' התשס"ז, 5  י"פ

.172 עמ' התש"ס, 6  י"פ

.1634 עמ' התשס"ח, 7  י"פ

מינימום שכר עדכון בדבר הודעה
מינימום, התשמ"ז-1987 חוק שכר לפי

המינימום, שכר  לחוק (1)6 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
המעודכן ליום המינימום שכר כי אני מודיע התשמ"ז-11987,
שקלים   3,850.18 הוא ,(2008 ביולי   1) התשס"ח בסיוון כ"ח

לחודש. חדשים

(5 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון ב'
 (3—2068 (חמ

ישי אליהו  
והתעסוקה המסחר התעשיה שר __________

.362 עמ' התשס"ו, ;128 עמ' התשנ"ז, ;68 עמ' התשמ"ז, 1  ס"ח

רישיון התליית על הודעה
התשל"ז-1976 חדש], [נוסח הרופאים פקודת לפי

סעיף הבריאות לפי שר של הסמכות בתוקף מודיע כי אני
שהואצלה חדש], התשל"ז-11976, [נוסח לפקודת הרופאים 41
ת"ז  לאלה רום, שניתן 25413 מס' רישיון התליית על הוריתי לי,

שנתיים. למשך ,307765172

(15 ביוני  התשס"ח בסיוון י"ב ביום ההתליה של תחילתה
.(2008

בילקוט פורסמה עליה  שהודעה הרישיון  התליית
בטלה. - 3302 עמ' התשס"ח, ,5814 הפרסומים

(16 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון י"ג
 (3—166 (חמ

ורדי זילר  
בדימוס שופט

לשנת עיריית אשקלון של תקציב רגיל  תמצית
2008 הכספים

העיריות פקודת לפי

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

להלן:  2008 שתמציתו התקציב

ההכנסות חדשיםצד בשקלים

כללית 213,607,000ארנונה
42,663,000מפעל המים

חינוך 15,897,000עצמיות
רווחה 2,352,000עצמיות

אחר 57,021,000עצמיות
הכל עצמיות 331,540,000סך

החינוך ממשרד 46,270,000תקבולים
הרווחה ממשרד 50,358,000תקבולים

אחרים ממשלתיים 5,640,000תקבולים
לאיזון כללי 3,673,000מענק

הפנים ממשרד אחרים 2,725,000מענקים
ממשלה תקבולי הכל 108,666,000סך

אחרים     -תקבולים
שנים קודמות ובגין 2,637,000הכנסות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הכנסות הכל סך
נצבר גירעון וכיסוי

442,843,000

בארנונה 30,600,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הכנסה

בשנים הבאות הרשות     -כיסוי ממקורות
מותנה בלא הכנסות הכל 473,443,000סך

1,400,000הכנסה מותנה
מותנה כולל הכנסות הכל 474,843,000סך

ההוצאות חדשיםצד בשקלים

כללי 103,883,000שכר
119,054,000פעולות כלליות

32,598,000מפעל המים
הכל כלליות 255,535,000סך

חינוך עובדי 44,572,000שכר
חינוך 51,269,000פעולות

__________
.594 עמ' ,30 נוסח חדש ישראל, 1  דיני מדינת

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

.1523 עמ' התשל"א, 2  י"פ
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ההוצאות חדשיםצד בשקלים

חינוך הכל 95,841,000סך

רווחה עובדי 13,879,000שכר
רווחה 63,864,000פעולות
רווחה הכל 77,743,000סך

וביוב מים מילוות 3,356,000פירעון
אחר מילוות 7,957,000פירעון

הכל פירעון מילוות 11,313,000סך

מימון 961,000הוצאות

שנים קודמות ובגין 1,450,000הוצאות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הוצאות הכל סך
נצבר גירעון 442,843,000וכיסוי

בארנונה 30,600,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הוצאה

מותנה בלא הוצאות הכל 473,443,000סך

1,400,000הוצאה מותנה
מותנה כולל הוצאות הכל 474,843,000סך

(20 במאי 2008) התשס"ח באייר ט"ו
 (3—360 (חמ

בר אריה
משרד הפנים של המנהל הכללי  

לשנת סבא כפר של עיריית רגיל תקציב  תמצית
2008 הכספים

העיריות פקודת לפי

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

להלן:  2008 שתמציתו התקציב לשנת

ההכנסות חדשיםצד בשקלים

כללית 192,228,000ארנונה
6,674,000מפעל המים

חינוך 25,293,000עצמיות
רווחה 925,000עצמיות

אחר 54,085,000עצמיות
הכל עצמיות 279,205,000סך

החינוך ממשרד 70,536,000תקבולים
הרווחה ממשרד 28,949,000תקבולים

אחרים ממשלתיים 3,124,000תקבולים
לאיזון כללי     -מענק

הפנים ממשרד אחרים 40,000מענקים
ממשלה תקבולי הכל 102,649,000סך

אחרים     -תקבולים
שנים קודמות ובגין 3,137,000הכנסות ח"פ

ההכנסות חדשיםצד בשקלים

בארנונה הנחות לפני הכנסות הכל סך
נצבר גירעון 384,991,000וכיסוי

בארנונה 28,561,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הכנסה

בשנים הבאות הרשות     -כיסוי ממקורות
מותנה בלא הכנסות הכל 413,552,000סך

    -הכנסה מותנה
מותנה כולל הכנסות הכל 413,552,000סך

ההוצאות חדשיםצד בשקלים

כללי 73,486,000שכר
96,771,000פעולות כלליות

3,833,000מפעל המים
הכל כלליות 174,090,000סך

חינוך עובדי 97,665,000שכר
חינוך 43,265,000פעולות
חינוך הכל 140,930,000סך

רווחה עובדי 13,772,000שכר
רווחה 30,978,000פעולות
רווחה הכל 44,750,000סך

וביוב מים מילוות 6,674,000פירעון
אחר מילוות 16,611,000פירעון

הכל פירעון מילוות 23,285,000סך

מימון 1,153,000הוצאות

שנים קודמות ובגין 782,000הוצאות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הוצאות הכל סך
נצבר גירעון 384,990,000וכיסוי

בארנונה 28,562,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הוצאה

מותנה בלא הוצאות הכל 413,552,000סך

    -הוצאה מותנה
מותנה כולל הוצאות הכל 413,552,000סך

(25 במאי 2008) באייר התשס"ח כ'
 (3—360 (חמ

בר אריה
משרד הפנים של המנהל הכללי  

להערות לאומית לתשתית תכנית העברת בדבר הודעה
הציבור להשגות ופרסומה המחוזיות הוועדות

והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

התכנון לחוק ו–(8) 76ג(6) סעיף לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
הארצית  הוועדה כי החוק), - והבניה, התשכ"ה-11965 (להלן
הוועדה - (להלן לאומיות תשתיות  של ולבניה לתכנון
התשס"ח  ב' באדר י' מיום  03/2008 מס' בישיבתה הארצית),
לאומית, לתשתית תכנית העברת על החליטה (17 במרס 2008), __________

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

.1523 עמ' התשל"א, __________2  י"פ
.157 עמ' התשס"ב, ;307 עמ' התשכ"ה, 1   ס"ח
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(להלן  אנרגיה" בקוגנרציה "אשדוד כוח תחנת - 32 תת"ל מספר
להשגות ופרסומה המחוזיות הוועדות להערות התכנית), -

הציבור.

של אשדוד, בסמוך אזור התעשיה הצפוני התכנית: מקום
כימיקלים. אגן למפעל וממזרח

התכנית: מטרות

טבעי, בגז שתוסק בקוגנרציה כוח לתחנת שטח ייעוד .1
מגהוואט. 53 של בהספק

לגז תנאים לחיבור תחנת הכוח למערכת ההולכה קביעת .2
טבעי.

החשמל למערכת הכוח תחנת  לחיבור  תנאים קביעת .3
מהתחנה. החשמל להוצאת

לתחנת בניה היתרי למתן  ותנאים בניה  הוראות קביעת .4
הכוח.

סביבתיים. מפגעים של ולמזעור למניעה הוראות קביעת .5

קביעת הנחיות להקמת מערכת למעקב ולבקרה להפעלת .6
לשעת בסולר לשימוש למעבר תנאים לרבות הכוח, תחנת

חירום.

ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים

אשדוד. מרחב תכנון מקומי אשקלון. נפת הדרום. מחוז  

בתחום הכלולים החלקות וחלקי החלקות הגושים, רשימת
התכנית:

בשלמותהגוש חלקי חלקהחלקה

20261232, 31

במקרה כחול, בקו בתשריט המסומנים הגבולות לפי הכל
המסומן לבין והחלקות הגושים רשימת בין אי–התאמה של

בתשריט. המסומן יגבר בתשריט

לרבות התכנית של שלם עותק התכנית: הצגת מקום
הארצית הוועדה במזכירות נמצא הסביבה על ההשפעה תסקיר
הארצית המועצה במשרדי לאומיות; תשתיות של ובניה לתכנון
ולבניה לתכנון המחוזיות  הוועדות במשרדי ולבניה;  לתכנון
לתכנון הוועדות המקומיות במשרדי ומחוז הדרום; המרכז מחוז
הכולל: התכנית ושורקות. עותק חלקי ממסמכי אשדוד ולבניה
הוועדות במשרדי נמצא סביבה  ותרשים  התכנית הוראות
הפנים שבתחומם משרד ולבניה במחוזות של המחוזיות לתכנון

הצפון, ירושלים וחיפה. אביב, חלה התכנית: תל לא

בקרקע, מעוניין כל והשגות: הערות להגשת המועד
 100 סעיף שרשאי לפי מי וכל אחר, תכנוני פרט או בכל בבניין
על ידי נפגע עצמו את לתכנית, הרואה התנגדות לחוק להגיש
בתוך לתכנית והשגותיו  הערותיו  את  להגיש רשאי  התכנית,
הארצית  לוועדה בעיתונות, זו הודעה פרסום מיום ימים  30
למשרדי העתק עם לאומיות, תשתיות של ולבניה לתכנון
ובמחוז הדרום  במחוז ולבניה לתכנון המחוזיות הוועדות 
ולבניה לתכנון הארצית לוועדה הפניה הפנים; משרד המרכז,
ותלווה העתקים בשלושה בכתב, תהיה לאומיות תשתיות של
בתום מיד לשימוע יזומנו המשיגים הטיעונים. ובביסוס בנימוק

וההשגות. ההערות תקופת

במסמכי לעיין רשאי המעונין כל התכנית: במסמכי עיון
ובשעות בימים להלן,  הרשומות הוועדות במשרדי  התכנית

לקהל: פתוחים האמורים שהמשרדים

לאומיות תשתיות של ולבניה לתכנון הארצית הוועדה (1)

טל'   ,94383 ירושלים ,36078 ת"ד ,232 יפו  רח' כתובת:  
.02-5697997 02-5312666, פקס' 

ולבניה לתכנון הארצית המועצה (2)

טל'   ,91061 ירושלים ,6158 ת"ד ,2 קפלן  רח' כתובת:  
.02-6701633 פקס' ,02-6701556/646

הדרום מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה (3)

באר שבע, ,68 ת"ד התקוה 4, רח' הממשלה, קרית כתובת:  
.08-6263797 פקס' ,08-6263791 טל'

המרכז מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה (4)

טל' רמלה, הממשלה, קומה ג', קרית הרצל 91, רח' כתובת:  
.08-9788418 פקס' ,08-9788444

אשדוד ולבניה לתכנון המקומית הוועדה (5)

טל' ,77100 אשדוד ,28 ת"ד העברי 10, הגדוד רח' כתובת:  
.08-8545026 פקס' ,08-8545003

שורקות ולבניה לתכנון המקומית הוועדה (6)

     08-9412991 טל' ,60948 מיקוד  ברנר, גבעת ד"נ כתובת:  
.08-9419017 פקס'

ירושלים מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה (7)

ירושלים, ג'נרלי, בניין ,1 המלכה  שלומציון רח' כתובת:  
.02-6290293 פקס' ,02-6290203 טל'

חיפה מחוז המחוזית לתכנון ולבניה הוועדה (8)

טל' 04-8633427, חיפה, הממשלה, ים 15 קרית פל שד' כתובת:  
.04-8633432 פקס'

אביב תל מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה (9)

,03-7632580 טל' ,67012 אביב תל בגין 125, מנחם דרך כתובת:  
.03-7632581 פקס'

הצפון מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה (10)

,17105 עילית נצרת  ,595 ת"ד  הממשלה, קריית כתובת:  
.04-6508560 פקס' ,04-6508508 טל'

(18 במאי 2008) התשס"ח באייר י"ג
 (3—697 (חמ

בר                                                      אריה
              המנהל הכללי של משרד הפנים

הוועדה הארצית לתכנון ולבניה ראש ויושב    
                             של תשתיות לאומיות

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

ולבניה, לתכנון הארצית המועצה כי הודעה, בזה נמסרת
,(2008 ביוני   3) התשס"ח  באייר כ"ט מיום  ,496 מס' בישיבתה
ארצית  מיתאר תכנית תמ"א/10/ב/2/8 - העברת על החליטה
- הראשית החשמל ורשת כוח לתחנות מפורטת ברמה (חלקית)
ייצור שתי יחידות תוספת חובב": "רמת פנים ארצית כוח תחנת
 52 סעיף לפי  המחוזיות הוועדות להערות התכנית), - (להלן 

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

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח
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תחנת  באתר ייצור יחידות שתי תוספת התכנית: מטרת
אחת. מגוואט כל 12.5 של בהספק חובב" "רמת הקיימת הכוח

כ–2  ממוקם חובב רמת הכוח תחנת אתר המקום: תיאור 
דרומית  רמת חובב, וכ–9 ק"מ לאזור התעשיה ק"מ מצפון מזרח

גלילי. שיפוט בתחום שבע, לבאר

 1 חלקה: ,39774 גוש: התכנית: בתחום וחלקות  גושים
(חלק).

במשרדי נמצאת האמורה, התכנית התכנית: הצגת מקום
הפנים, משרד  ולבניה, לתכנון הארצית המועצה מזכירות 
,02-6701639/581/2 טל' ירושלים, ,2 קפלן רח' גוריון, בן קרית
ירושלים, מחוז ולבניה: לתכנון המחוזיות הוועדות ובארכיבי
מחוז ,02-6290263 טל' ירושלים, ,1 המלכה שלומציון רח'
טל' שבע, באר הממשלה, קרית ,4 התקוה רח'   הדרום, 
טל' עילית, נצרת הממשלה, קרית הצפון, מחוז ,08-6263793 
טל' רמלה, ,91 הרצל רח' המרכז, מחוז ,04-6508553 
הממשלה, קרית ,125 בגין מנחם דרך אביב, תל מחוז ,08-9788460/1
ב', מבנה 15א, רח' פלי"ם מחוז חיפה, ,03-7632589 טל' אביב, תל

.08-8863344 חיפה, טל' קרית הממשלה,

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. הפנים: משרד של האינטרנט באתר - נוסף מידע
(בעמוד  גאוגרפי-תכנוני מידע  מרכז הכותרת: תחת  gov.il

השער).

שהמשרדים ובשעות בימים בתכנית לעיין רשאי מעוניין כל
פרט תכנוני בכל או בקרקע, מעוניין כל לקהל. האמורים פתוחים
את להגיש רשאי התכנית ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר,
זו  הודעה פרסום מיום 30 ימים בתוך השגותיו ואת הערותיו
משרד ולבניה, לתכנון הארצית המועצה למזכירות בעיתונות
הארצית למועצה  הפניה  ;91061 ירושלים ,6158 ת"ד הפנים,
את המאמת בתצהיר ותלווה העתקים בשלושה בכתב, תהיה
דין עורך בפני יינתן התצהיר מסתמכת. היא שעליהן עובדות

פיו. על בחוק או לכך אחר שהוסמך אדם או

(15 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון י"ב

 (3—697 (חמ
בר אריה  

הארצית המועצה ראש יושב
לתכנון ולבניה         

לרישום מפלגה בקשה הגשת  הודעה על
המפלגות בפנקס

חוק המפלגות, התשנ"ב-1992 לפי

התשנ"ב-11992  המפלגות, לחוק 4(ב) לסעיף בהתאם
ודיווח),  (רישום המפלגות 3 לתקנות ותקנה החוק), - (להלן
ח'  ביום כי  מודיע אני  התקנות),   - (להלן התשנ"ג-21993 
לרישום בקשה לי הוגשה ,(2008 ביוני   11) התשס"ח בסיוון

שפרטיה להלן: המפלגה של בפנקס המפלגות

אור. המפלגה: של המלא שמה

הן: המפלגה מטרות

חרתה אשר  ציונית, דמוקרטית, מפלגה היא "אור" מפלגת 
ההשכלה מלא,  אזרחי שוויון ההומניזם,  ערכי את דגלה  על

מגזרי כל את לאחד כמטרה לה ושמה וחירותו, האדם וכבוד
ומעמד מוצא מגזר, דת, מין, בלא הבדל, - בישראל האוכלוסיה

יסוד, כדלקמן: מטרות קידום - למען כלכלי

מהמדינה; הדת מוסדות הפרדת (1)

שוויון מלא בזכויות ובחובות לכל האזרחים; (2)

הפרט; מרבית של חירויות העצמה (3)

האזרחים; כל בין השיתוף ותחושת האמון שיקום (4)

ערכי ינחיל אשר המדינה, אזרחי לכלל חינוך, חובה חינוך (5)
שיקוף תוך למדינה, ונאמנות חירות  מדע, תבונה, הומניזם,
ורב– מסורת ערכי עם והדמוקרטיה בשילוב השוויון עקרונות

תרבותיות.

כפר  אשד), חנה (אצל  12 האילנות רח' המפלגה: של מענה
.09-9589062 טל' ,46910 שמריהו

מייסדיה: ברשימת הראשונים עשרת

36090 קרית טבעון ,5 רח' הגומא ירון ידען, (1)

62333 אביב תל ,8/23 עוזיאל ענבר, רח' הרב ענת (2)

64167 אביב תל ,44/3 ח"ן שד' סובול, יהושע (3)

69690 אביב תל ,39 רח' המתנדב צופיה מלר, (4)

52326 גן רמת ,8 גרנדוס רח' גרבוז, יאיר (5)

33398 חיפה 18א, הס רח' יעיש, חגית (6)

63577 אביב תל ,12 מאפו רח' קרמן, דן (7)

46910 שמריהו כפר ,12 האילנות רח' אשד, חנה (8)

34558 חיפה ,31/1 פלמ"ח רח' דנה, שי (9)

33725 חיפה 11א, מונטיפיורי רח' זמיר, גילה (10)

רשם במשרד  לה  שצורפו ובמסמכים בבקשה לעיין  ניתן 
שנקבעה האגרה תשלום לאחר מראש, שיתואם במועד המפלגות,

התשנ"ג-31993. (אגרות), המפלגות בתקנות לכך

בגיר ישראל אזרח כל רשאי לחוק, ו–(ב) 6(א) לסעיף בהתאם
ובמועד באופן המבוקש לרישום להתנגד הארץ תושב שהוא

לתקנות. 5(א) ובתקנה שם שנקבעו

(11 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון ח'

 (3-2424 (חמ
עו"ד בכר,                                                            אלון
המפלגות __________        רשם

.730 עמ' התשנ"ג, 3  ק"ת

והבניה, חוק התכנון לפי הודעות
התשכ"ה-1965

ירושלים מחוז
ירושלים מקומי תכנון מרחב

ברמה מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
6196/ב מס' מפורטת

למבנים ומוסדות 5 ממגורים שינוי התכנית: שם
צפפה לבית פת בין נשמת, מכללת לחינוך, ציבור

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

__________
.190 עמ' התשנ"ב, 1  ס"ח

.722 עמ' התשנ"ג, 2  ק"ת
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לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה
מפורטת ברמה מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

.62 ,2317 לתכניות שינוי 6196/ב, מס'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
קואורדינטה צפפה; פת/בית שכונת .26 לוקר ברל  רחוב
הגבולות לפי הכל ;Y 219/275 קואורדינטה ,X 628/450
בשטח רישום וחלקות: גושים  כחול;  בקו  בתשריט המסומנים

.51 במלואה: חלקה ,30275 גוש: מוסדר: לא

ציבורי, למוסד ממגורים ייעוד שינוי התכנית: מטרת
חדר  ספריה, מדרש, בית לימוד, כיתות כולל 3 קומות, תוספת

נשמת. מכללת בעבור מגורים חדרי + ומשרדים אוכל

שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים .1 התכנית: הוראות עיקרי
לתוספת בינוי  קביעת  .2 לחינוך.  ציבור ומוסדות למבנים  5 
קביעת לבנות. 3. מוסד הרחבת לשם הקיים הבניין מעל 3 קומות
עיקרי בקומת מרתף. לשטח שירות שטחי  בינוי בעבור הסבת
מ"ר   3,470 מהם  מ"ר   4,607 של בהיקף בניה שטחי קביעת .4
מספר הגדלת .5 שירות.  שטחי מ"ר ו–1,137  עיקריים, שטחים
קביעת .6 לקומת מרתף.  ל–6 קומות מעל קומות מ–3 הקומות
בית לימוד, כיתות מגורים, לבנות: מכללה בעבור שימושים
בעבור בינוי קביעת .7 אוכל. וחדר משרדים ספריה, מדרש,
קביעת .9 התכנית. למימוש ביצוע שלבי קביעת .8 מעלית.

תנאים למתן היתר בניה.

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

.02-6296811 טל' ירושלים,

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

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

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית ברמה מיתאר תכנית הפקדת הודעה בדבר
9324 מס'  מפורטת

לשם בניה לתוספות בינוי קביעת התכנית:  שם
9 ברוריה רח' קיימת, שכונת גונן, יח"ד הרחבת

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

.4459 שינוי לתכנית ,9324 מס'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

רחוב ירושלים. ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
קואורדינטה   ,X 220/075 קואורדינטה גונן; שכונת .9 ברוריה
כחול; בקו הגבולות המסומנים בתשריט לפי הכל ;Y 629/750

.70 חלקי חלקה: ,30005 גושים וחלקות: גוש:

יח"ד. הרחבת לשם תוספות בניה התכנית: מטרת

בניה לתוספות  בינוי קביעת התכנית: הוראות עיקרי 
עיקרי לשטח  קיימים מחסנים שטחי  הסבת א. להלן: כמפורט 
שמעל. בקומה  קיימת  יח"ד הרחבת לשם המרתף   בקומת 
קביעת ג. א. בקומה קיימת מרפסת לסגירת בינוי קביעת ב.
הגג. בקומת קיימות יח"ד  הרחבת לשם  לתוספות  בינוי
מהם  מ"ר,  1,692.86 של בהיקף מרביים בניה שטחי קביעת ד.
שירות. שטחי מ"ר ו–133.64 עיקריים שטחים  מ"ר 1,559.22 
קביעת ו. כאמור. הבניה, לתוספות חדשים בניין קווי קביעת ה.

תנאים למתן היתר בניה.

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

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

.02-6296811 טל' ירושלים,

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

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

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית ברמה מיתאר תכנית הפקדת הודעה בדבר
10371 מס'  מפורטת

ו–4, 3 לדירות שטח תוספת התכנית:  שם
,55 הנביא שמואל רח' קיים, לבניין מעלית  ופיר

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

במ/4383. לתכנית שינוי ,10371 מס'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

רחוב ירושלים. ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
הבוכרים; לשכונת בסמוך ישראל, בית שכונת .55 הנביא שמואל

דרום   X קואורדינטה ,633/265  - מזרח מערב  Y קואורדינטה
בקו בתשריט המסומנים הגבולות לפי הכל ;221/250 - צפון

.56 במלואה: חלקה ,30091 מוסדר: גוש: וחלקות: כחול; גושים
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קיים. דיור בבניין קומה להרחבת תוספת התכנית:  מטרת

הקרקע ייעודי במערך  שינוי .1 התכנית: הוראות עיקרי
לתוספות בינוי קביעת .2 ומסחר.  למגורים  2 מגורים מאזור
הדיור, יחידת הרחבת לשם ,±12.00 מפלס רביעית בקומה בניה
מעלית. תוספת .3 בשטח. לקיים ובהתאם בינוי לנספח  בהתאם
בניה היתרי למתן תנאים וקביעת בינוי הוראות קביעת .4

ומבנה להריסה. פרגולה בגין קביעת הוראות .5 בשטח.

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
11199  מס'

חזית  6 עם למגורים חדש ייעוד קביעת התכנית: שם
הספר רח' בתי אל חסיף, דהרת - בהר צור מסחרית,
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה

.11199 מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

צור שכונת ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
חלקות ,7 פיסקלי גוש הספר; בתי רח' חסיף, אל דהרת - בהר
בין אורך החדשה: ישראל רשת לפי קואורדינטות ;2 ,1 ארעיות
הכל ;627/800 לבין   627/700 בין רוחב ,223/575 לבין   223/475

כחול. בקו בתשריט המסומנים הגבולות לפי

עם   6 למגורים חדש ייעוד קביעת .1 התכנית: מטרת
 6 שינוי ייעוד מאזור מגורים .2 החלקות. באחת מסחרית חזית
מסחרית. חזית עם מיוחד מגורים ואזור מיוחד, מגורים  לאזור
בעבור הגדלתזכויותבניה וקביעתחזית מסחרית. קביעת בינוי .3 
של 1,144.69 מ"ר מהם  1 בהיקף לחלקה בניה שטחי קביעת .4
קביעת  שירות, שטחי ו–323.70 מ"ר שטחים עיקריים מ"ר 820.99
 970.90 מהם  מ"ר   1,372.26 של  בהיקף  2 לחלקה בניה שטחי
הגדלת .5 שירות.  שטחי מ"ר ו–401.36  עיקריים שטחים מ"ר
עיקרי שטח - ב בניין ,1 לחלקה בניה אחוזי  בניה:   אחוזי
מוגנים, מרחבים בעבור שירות שטחי ל–69.87%, מ–37.50%
מ–8%  טכניים ומיתקנים מעברים מדרגות, חדרי  מחסנים,
 - א) (בניין  2 בניה לחלקה  97.42% אחוזי  סך הכל ל–27.54%,
מרחבים, בעבור שירות שטחי ל–97.77%, מ–37.50% עיקרי שטח
טכניים ומיתקנים  מעברים מדרגות, חדרי מחסנים, מוגנים, 
של תוספת  - א  בניין .6 .138.19% הכל סך  ל–40.42%,  מ–8%
תכנית  לפי המאושרות יח"ד ל–3  (נוסף חנויות ו–4 יח"ד 5 
יח"ד   4 של  תוספת - ב בניין יח"ד.  8 הכל סך 2683א),  מס'

מס' 2683/א), סך הכל תכנית המאושרות לפי ל–3 יח"ד  (נוסף
מעל  ל–2 קומות מ–0 ,2 בחלקה הקומות מספר הגדלת 7 יח"ד. 7.
 1 ובחלקה  קומות,   5 סך הכל ,0.00 מתחת למפלס ,0.00 מפלס
סך הכל למפלס 0.00, ל–1 מתחת ומ–2 מפלס 0.00, ל–2 מעל מ–0
מסחרית. וחזית  מגורים בעבור שימושים קביעת  .8 קומות.   4 
חפירת לפני הכביש א. דיפון היתר בניה: למתן תנאים קביעת .9
הסמוכים. המגרשים  בגבולות תמך  קירות בניית ב.   השטח.

בניין. בקווי שינוי אין .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 ברמה מיתאר תכנית הפקדת הודעה בדבר
11707 מס'  מפורטת

קיימות,  מעל 3 קומות 2 קומות תוספת התכנית: שם
לינקולן 7 רח' 2 יח"ד, תוספת

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

.62 שינוי לתכנית ,11707 מס'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

רחוב ירושלים. ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
מזרח  מערב   Y קואורדינטה רחביה; שכונת ,7  לינקולן
הגבולות לפי הכל X דרום צפון 631/360; קואורדינטה ,220/880
מוסדר: וחלקות: גושים  כחול; בקו בתשריט   המסומנים

.24 במלואה: חלקה ,30028 גוש:

מעל 3 קומות  מגורים 2 קומות של תוספת התכנית: מטרת
המרפסות. מעקה של אחידה סגירה יח"ד. 2 תוספת -

משטח דרך  התוויית/הרחבת א.  התכנית: הוראות עיקרי 
הקיים. ג. תוספת לבניין קומות שתי - גובה המגרש. ב. תוספת

יח"ד. 2

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

.02-6296811 טל' ירושלים,

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

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

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית ברמה מיתאר תכנית הפקדת הודעה בדבר
11956 מס'  מפורטת

שטח קיימת, הפיכת יח"ד התכנית: הרחבת שם
הכרם בית שכ' ,24 שחר ברח' לעיקרי, שירות

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 ,1354 ,1691 ,911 לתכניות שינוי ,11956 מס'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

רחוב ירושלים. ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
קואורדינטה ,Y 631/925 קואורדינטה הכרם; בית שכ' .24 שחר
כחול; בקו הגבולות המסומנים בתשריט לפי הכל ;X 218/475

.38 במלואה: חלקה ,30147 גושים וחלקות: גוש:

.+1.04 בפלס קיימת דיור יחידת הרחבת התכנית: מטרת

קרקע ייעודי במערך שינוי .1 התכנית: הוראות עיקרי
לתוספות בינוי קביעת .2 א.  מגורים לאזור  5 מגורים מאזור
מרתף בניה בקומה לתוספות בינוי קביעת כמפורט להלן: בניה
לנספח בהתאם  קיימת, דיור  יחידת הרחבת  לשם א' ובקומה 
שטחי הגדלת .4 כאמור. חדשים,  בניין קווי קביעת  .3 בינוי.
שטחים  מ"ר  651 מתוכם  מ"ר ל–768  וקביעתם בשטח  הבניה
עיקריים,  שירות לשטחים שטחי מ"ר  53.60 הפיכת - עיקריים
תוספת שלבי ביצוע להקמת קביעת שירות. 5. שטחי ו–117 מ"ר
למתן תנאים וקביעת בינוי הוראות קביעת .6 כאמור. הבניה,

בשטח. בניה היתר

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

3993/א מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
מורשה,  תורה - תלמוד בינוי שינוי התכנית:  שם

גבעת שאול
והבניה,  התכנון 117 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת

3993/א. מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

גבעת שכונת ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
הכניסה לכביש וממזרח נשרים כנפי  לרחוב מצפון שטח שאול,
בתשריט בקו הגבולות המסומנים הכל לפי שאול; החדש מגבעת
חלקות: חלקי ,48 במלואה: חלקה ,30260 וחלקות: גוש: כחול; גושים

לתכנית 3993. 1 בהתאם מגרש: ;52 - 50 ,47

1 לפי  במגרש מס' המאושר הבינוי שינוי א. מטרת התכנית:
הבינוי. לנספח  בהתאם  בינוי חדש וקביעת  ,3993 מס'  תכנית
שטחי ג. הגדלת חדשים. בניין קווי וקביעת קו בניין שינוי ב.

מ"ר. ל–3,104 מ"ר מ–2,614 המרביים הבניה

הפרסומים בילקוט פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.1327 עמ' התשנ"ג, ,4078

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
5662  מס'

הקרקע,שינוי ייעודי במערך שינוי התכנית:  שם
המוזאון נוה יח"ד, והגדלת מס' המאושר, הבינוי

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

.4029 שינוי לתכנית ,5662 מס'

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

נווה שכונת ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
קואורדינטות השטח שבין ישראל; למתחם מוזאון ממערב שאנן,
 630/650 רוחב: קואורדינטות  ובין  ל–219/325, 219/125 אורך
כחול; בקו הגבולות המסומנים בתשריט לפי הכל ל–630/900;
חלקי ,85 ,79 במלואן: חלקות ,30146 גוש: וחלקות:  גושים 
;226 ,225 ,222 ,221 במלואן: חלקות ,30181 גוש: .89  חלקה:

לתכניות 4029. 28 בהתאם ,27 ,21 ,12 ,9 ,3 ,1 מגרשים:

כמפורט ייעודי הקרקע במערך שינוי התכנית: (א) מטרת
ציבורי  לשטח  1 מגורים מאזור שטח ייעוד 1.שינוי להלן:
לאזור פתוח  ציבורי משטח שטח ייעוד 2.שינוי  ולדרך. פתוח
המאושר  הבינוי שינוי (ב)  משולבת.  ולדרך לדרך,  1 מגורים
חדש בינוי וקביעת תכנית 4029, 3 שלפי ,1 מס' מגרשים בתחום
בינוי. לנספחי בתחומם, בהתאם מגורים חדשים בנייני  להקמת
אחד מהמגרשים בכל המרבי הדיור יחידות הגדלת מספר (ג)
דיור  1א: מ–61 יחידות מס' חדש כמפורט להלן: מגרש  כאמור,
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מ–23 יחידות  תכנית 4029, מס' 3 שלפי מגרש דיור. ל–108 יחידות
בכל  המרביים הבניה הגדלת שטחי (ד) דיור. ל–32 יחידות דיור
השירות שטחי מהגדלת  כתוצאה  כאמור,  מהמגרשים  אחד
קווי וקביעת בניין שינוי קווי בתחומם. (ה) הנדרשים המרביים
הבניה (ו) שינוי גובה כאמור. חדשים בשטחי המגרשים בניין
כאמור. מהמגרשים, אחד המרבי, בכל הקומות ומספר המרבי
בניה היתרי למתן ותנאים  ופיתוח, בינוי הוראות  קביעת (ז)
מעבר  זכות  עם שטחים  ביטול (ח) התכנית.  בשטח   4 וטפסי
התוויית (ט) מעבר לציבור. זכות שטחים עם וקביעת לציבור,

(י) משולבת. דרך

אפשרות הוראות בדבר קביעת (יא) וחלוקה מחדש. איחוד
התכנית. הבניה שבתחום מגרשי בניה בין שטחי ניוד

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4659 עמ' התשס"ו, ,5567 הפרסומים  ובילקוט  04/08/2006

.20/08/2006 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
8072/ב  מס'

יח"ד הרחבת לשם בניה תוספות התכנית:  שם
9 רח' אביטל חיים, מקור קיימת, שכונת

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

8072/א. ,3045 לתכניות שינוי 8072/ב, מס'

רחוב ירושלים. ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
ישראל רשת לפי קואורדינטות חיים; מקור שכונת .9 אביטל
 - 628/775 בין רוחב ,220/175 - 220/100 בין אורך החדשה:
כחול; בקו הגבולות המסומנים בתשריט לפי הכל ;628/825

.44 במלואה: חלקה ,30130 גושים וחלקות: גוש:

הרחבת לשם המרתף בקומת בניה תוספת התכנית: מטרת
בניה לתוספת בינוי קביעת .1 ידי: על מעל, קיימת יח"ד
דיור קיימת יחידת לשם הרחבת (-1.50 (מפלס מרתף בקומת
של בהיקף בניה תוספות שטח  קביעת .2 שמעליה.  בקומה
חדשים לתוספת בניין קביעת קווי עיקרי. 3. שטח 61.00 מ"ר
תנאים קביעת .5 מגורים. בעבור שימושים קביעת .4 בניה.
מחסן ו/או גדר בגין  הוראות  קביעת .6 בניה. היתר למתן

בחזית מזרחית. גדר הקמת בגין קביעת הוראות .7 להריסה.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.857 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5748, 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

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
8806  מס'

וקביעת הקרקע, ייעודי במערך שינוי התכנית:  שם
מקורחיים שכ' יח"ד, ליצירת 108 6 קומות בן לבניין בינוי

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

.3045 שינוי לתכנית ,8806 מס'

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

מקור רחוב ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
 220/075 קואורדינטות אורך בין שטח חיים; מקור חיים. שכונת
הכל ל–629/050; 628/925 רוחב קואורדינטות ובין ל–220/175,
וחלקות: גושים כחול; בקו בתשריט המסומנים הגבולות לפי

.117 - 114 במלואן: חלקות ,30141 גוש:

האלה: הקרקע ייעודי במערך שינוי א. התכנית:  מטרת
 1 מגורים מאזור  .2 מיוחד.  מגורים לאזור  1 מגורים מאזור  .1
הנדסי. למיתקן לשטח 1 מאזור מגורים .3 פתוח. ציבורי לשטח
6 קומות  בני אגפים ארבעה בן בניין לבינוי הוראות קביעת ב.
בחזיתם  8 קומות ובני חיים, מקור רח' כלפי המערבית בחזיתם
לשם  תת–קרקעיות חניה קומות  3 מעל (המזרחית) האחורית
כאמור. לבניה  חדשים בניין קווי קביעת ג. יח"ד.  108 יצירת
זכויות קביעת ה.  מרבי. קומות ומספר בניה גובה  קביעת ד.
שטחים  (מתוכם 12,960 מ"ר ל–26.021 מ"ר בשטח מרביות בניה
בינוי  הוראות קביעת ו. שירות). שטחי ו–13,061 מ"ר עיקריים
בגין קביעת הוראות ז. בניה בשטח. היתר תנאים למתן וקביעת
בגין עקירת הוראות קביעת ח. להריסה. ומדרגות מבנים, גדרות
קביעת י. מחדש. וחלוקה איחוד בגין הוראות קביעת ט. עצים.

הוראות בגין סטיה ניכרת.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.4660 עמ' התשס"ו, הפרסומים 567, 04/08/2006 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
8974  מס'

לשם הבניין קומות בכל בניה תוס' התכנית:  שם
רח' מנחם יח"ד, והרחבת חדשים תוספת מחסנים

נוף הר ,18 משקלוב מנדל
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

966/ג. שינוי לתכנית ,8974 מס'

רחוב ירושלים, ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
קואורדינטות בין שטח נוף; הר שכונת .18 משקלוב מנדל מנחם
רוחב קואורדינטות  בין שטח  ,216/575  -  216/525  אורך
בקו בתשריט המסומנים הגבולות לפי הכל ;632/725 - 632/675
חלקי  ,153 במלואה: חלקה ,30255 גוש: וחלקות:  כחול; גושים

.152 חלקה:
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תוספת .1 בשטח: האלה הבינויים קביעת א. התכנית: מטרת
בקומת חדשים מחסנים לשם תוספת הבניין קומות בכל בניה
הקומות. שאר  בכל קיימות יח"ד הרחבת ולשם  ,-5.61  מפלס
קיימות יח"ד  הרחבת  לשם לבניין עליונה קומה  תוספת  .2
הבניה חדשים לתוספות בניין קווי קביעת שמתחתיה. ב. בקומה
שמעל הבניה לתוספות אדום בצבע נקודה קו כדלהלן: כאמור,
שמתחת  הבניה לתוספות אדום בצבע נקודתיים 0.00 לקו מפלס
ל–7 קומות  קומות מ–6 מרבי קומות מס' הגדלת ג. .0.00 למפלס
מ"ר  מ–1,890  מרביים שטחים הגדלת ד. מחסנים. קומת  מעל
תנאים למתן  וקביעת בינוי הוראות קביעת ל–3,037.3 מ"ר. ה.
וגדרות מדרגות בגין הוראות קביעת ו. בשטח. בניה היתר

להריסה.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.442 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5735, 23/09/2007 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

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
9990 מס'

בניה לתוספת בינוי וקביעת ייעוד שינוי התכנית: שם
בעלז קרית ,19, 17 חיים דברי רח' קיימות, יח"ד להרחבת

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

3567/ב. שינוי לתכנית ,9990 מס'

דברי רחוב ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
החדשה: רשת ישראל לפי בעלזא; קואורדינטות קרית .19 ,17 חיים
הכל ;633/925-633/825 בין רוחב ,219/875-219/775 בין אורך 
וחלקות: גושים כחול; בקו  בתשריט המסומנים  הגבולות  לפי

.49 במלואה: חלקה ,30299 גוש:

ותוספת א-ה,  בקומות  בניה  תוספת  .1 התכנית: מטרת
שינוי ייעוד מאזור מגורים .2 יח"ד קיימות. לשם הרחבת קומה
בניה תוספת א. בעבור: בינוי קביעת מיוחד. 3. מגורים 2 לאזור
תוספת ב.  קיימות.  יח"ד הרחבת לשם ה ד, ג, ב, א,  בקומות 
קביעת .4 שמתחתיה. בקומה קיימות יח"ד הרחבת לשם ו קומה
מ"ר   2,222 מהם  מ"ר   2,643 של בהיקף בניה שטחי תוספת
שינוי קווי הבניין שירות. 5. שטחי ו–421 מ"ר עיקריים שטחים

מ–6 קומות  הקומות מספר הגדלת .6 חדשים. בניין קווי  וקביעת
למימוש ביצוע  שלבי קביעת  .7 .0.00 מפלס  מעל קומות ל–7 
קביעת הוראות .9 בניה. היתר למתן תנאים קביעת .8 התכנית.

גדר להריסה. בגין קביעת הוראות .10 לעקירה. עצים בגין

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,860 עמ' התשס"ח, ,5748 הפרסומים  ובילקוט  07/12/2007

.12/12/2007 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
שהמשרדים האמורים  ובשעות בימים בה לעיין מעוניין רשאי

לקהל. פתוחים

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
10160  מס'

ומסחר, למגורים ייעוד שטח ממלאכה שינוי התכנית: שם
רוממה ,50 ירמיהו רח' חדש, מבנה ובניית הריסה

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

.916 שינוי לתכנית ,10160 מס'

ירמיהו רחוב בתכנית ומקומם: ירושלים. הכלולים השטחים
קואורדינטות וארגמן; ירמיהו הרחובות בין רוממה, שכונת .50
 633/300 בין רוחב קואורדינטות ,219/625 - 219/600 אורך בין
כחול; בקו הגבולות המסומנים בתשריט לפי הכל ;633/330 -

.34 במלואה: חלקה ,30236 גושים וחלקות: גוש:

זעירה מאזור מלאכה השטח ייעוד שינוי התכנית: א. מטרת
שימושים  יותרו ב. ומסחר. 13 יח"ד לבניית מיוחד מגורים לאזור
הכוללות: חדשות בינוי הוראות קביעת ג. ומסחר. למגורים
לפי נספח הכל חדש, מגורים מבנה ובניית הישן הריסת המבנה
שטחי  קווי הבניין, לענין מספר הקומות,  1 המחייב מס' בינוי
הכוללות: בניה הוראות קביעת ד. בלבד. המבנה וגובה הבניה
גובה מרבי, קומות מספר  מרביים,  בניה  שטחי  יחידות, מספר
עיליים בניה קווי תת–קרקעיים, מרביים, בניה קווי מרבי, בניה
של בשטח מרביים בניה שטחי קביעת ה. לארקדה. בניין וקווי
למגורים, 196 מ"ר  עיקריים שטחים מתוכם 2,457 מ"ר 5,730 מ"ר,
שטחי  ו–2,937 מ"ר לארקדה מ"ר 140 למסחר, עיקריים שטחים

מסחריים. שימושים קביעת ו. שירות.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1991 עמ' התשס"ח, ,5777 הפרסומים  ובילקוט  11/01/2008

.20/02/2008 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
10484  מס'

מבנה על מגורים למטרת קומות תוספת התכנית: שם
מאה שערים רח' מיוחד, למסחר ממסחר קיים, שינוי

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

.62 שינוי לתכנית ,10484 מס'

מאה רחוב ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
ישראל רשת לפי קואורדינטות שערים; מאה שכונת .84 שערים
 - 632/600 בין רוחב לבין 221/325, - 221/275 בין אורך החדשה:
כחול; בקו הגבולות המסומנים בתשריט לפי הכל ;632/650 לבין

.100 במלואה: חלקה ,30063 גושים וחלקות: גוש:

מבנה על מגורים למטרת קומות תוספת .1 התכנית: מטרת
מסחרי לאזור מסחרי מאזור ייעוד שינוי .2 יח"ד. ותוספת קיים
קביעת דיור. 4. 2 יחידות תוספת בעבור בינוי קביעת .3 מיוחד.
מהם 245.8 שטחים  כ–297 מ"ר, בהיקף של בניה תוספת שטחי
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הגדלת בעבור בינוי קביעת שירות. 5. שטחי ו–51.2 מ"ר עיקריים
מים. בור למפלס מעל קומות ל–4 קומות מ–3 הקומות  מספר
הקרקע בקומת ומסחר מגורים בעבור שימושים קביעת .6
למימוש התכנית. ביצוע קביעת שלבי .7 מיוחד. מסחרי  באזור
בינוי הוראות  9.קביעת  בניה. היתר למתן תנאים קביעת .8
קביעת .10 חדשות. דיור ויחידות קומות תוספת בגין חדשות
המרפסת בחזית של חוקי הבלתי הקירוי הריסת הוראות בגין
בחלק המבנה המיועד הזכויות בעלי ידי מאה שערים על רח'

להריסה.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.722 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5744, 23/11/2007 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

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית ברמה מיתאר תכנית אישור הודעה בדבר
11654 מס'  מפורטת

לשם קומה תוספת גג, קומת השלמת התכנית:  שם
6 עובדיה רח' קיימות, שכ' כרם אברהם, יח"ד הרחבת

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

.62 שינוי לתכנית ,11654 ברמה מפורטת מס'

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

רחוב ירושלים. ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
רשת לפי קואורדינטות אברהם; כרם שכונת .6 עובדיה
בין רוחב ,220/525-220/500 בין אורך החדשה:  ישראל
בתשריט המסומנים הגבולות לפי הכל ;633/075-633/025

.39 במלואה: חלקה ,30082 גוש: וחלקות: גושים כחול; בקו

הרחבת לשם גג קומת  השלמת א. התכנית:  מטרת
לדירה דיור לשם הרחבת  מגורים קומת תוספת  קיימת,  יח"ד
מגורים  3 לאזור מגורים מאזור שינוי ייעוד שטח ב. שמתחתיה.
קומת השלמת .1 בשטח: האלה  הבינויים קביעת ג. מיוחד. 
קומת תוספת .2 קיימת. הרחבת יח"ד לשם (+6.60) במפלס גג
הכל בהתאם יח"ד קיימת, לשם הרחבת (+9.60) במפלס מגורים
הבניין קווי שינוי  ד. בשטח. לקיים ובהתאם הבינוי  לנספח
שטחי בניה בהיקף תוספת קביעת ה. חדשים. וקביעת קווי בניין
מ–3 קומות  קומות מספר עיקריים. ו. הגדלת שטחים מ"ר 220 של
למימוש ביצוע שלבי קביעת ז. .0.00 מפלס  מעל קומות ל–4 
היתר ח. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן התכנית.
להריסה, ממרפסת חלק בגין  הוראות קביעת  ט. בשטח. בניה

קל. בחומר מרפסות סגירת ופירוק

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.861 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5748, 21/12/2007 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

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית ברמה מיתאר תכנית אישור הודעה בדבר
11973 מס'  מפורטת

המיועד במגרש בניה אחוזי הגדלת התכנית: שם
בחר צור למגורים,

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

2302/א. שינוי לתכנית ,11973 ברמה מפורטת מס'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

צור שכונת ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
קואורדינטה ,Y 222/485 - מזרח מערב קואורדינטה באחר;
בתשריט המסומנים הגבולות לפי הכל ;X 627/025 - צפון דרום

.30799 גוש: חלקי וחלקות: גושים כחול; בקו

המיועד במגרש הבניה  אחוזי  הגדלת  התכנית:  מטרת
באחר. בצור למגורים

מאזור קרקע ייעוד שינוי א.  התכנית: הוראות עיקרי
ל–100%. מ–50% צפיפות הגדלת ב. א. מגורים לאזור 5 מגורים

בינוי למבנה  קביעת ל–8 יח"ד. ד. יח"ד יח"ד מ–3 מס' ג. הגדלת
קווי  וקביעת הבניין ה. שינוי קווי מרתף. קומת מעל 4 קומות בן

היתר בניה. ו. קביעת תנאים למתן בניין חדשים.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.725 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5744, 09/11/2007 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

ירושלים מקומי תכנון מרחב

תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר הודעה
הפקדת בדבר מתוקנת והודעה מקומית מיתאר

5834/ג מס' מיתאר מקומית  תכנית
המטוס צפוני, גבעת התכנית: מתחם שם

תכנית הפקדת על הודעה ביטול על הודעה בזאת נמסרת
בתאריך בעיתונים שפורסמה 5834/ג מס' מקומית  מיתאר
,2562 עמ' התשס"ח, ,5790 הפרסומים  ובילקוט  21/03/2008
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם וכי ,02/04/2008 בתאריך
המחוזית הוועדה  במשרדי  מופקדת  התשכ"ה-1965, והבניה, 
המקומית הוועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה לתכנון
5834/ג, מס' מקומית מיתאר תכנית ירושלים ולבניה לתכנון
/8773 ,8113 ,6977 ,6914 ,3488 ,2317 ,5253 ,1513 לתכניות שינוי

א.

שכונת ירושלים.  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
חברון לדרך ממערב הרכבת, לכביש מדרום שטח צפפא, בית
בין שטח חלקות; מספרי ללא דרכים  המטוס. לגבעת וממזרח
קואורדינטות בין שטח ,628/375-627/625 רוחב קואורדינטות
בתשריט  הגבולות המסומנים לפי 220/450-219/500; הכל אורך
,4 - 1 במלואן: חלקות ,30128 גוש: וחלקות: גושים כחול; בקו
,8 במלואן: חלקות ,30283 גוש: .21 ,20 ,16 ,15 ,5 חלקות:  חלקי
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,30285 גוש: .104 ,59 ,58 ,41 ,40 ,4 חלקות: חלקי ,57 - 54 ,52 - 44
,62 ,61 ,55 ,41 - 32 ,30 - 21 ,14 - 11 ,6 - 1 במלואן:  חלקות
,217  -  214 ,211 ,184 ,140  -  118 ,106  -  75 ,70  -  65 
,107 ,74 ,73 ,64 ,60 ,54 ,49 ,48 ,42 ,20 ,10 ,8 חלקות: חלקי ,225 - 220
,209 - 205 ,183 ,181 ,180 ,159 ,158 ,149 ,117 ,116 ,114 ,112 ,110 
,76 - 39 ,37 - 1 במלואן: חלקות ,30286 גוש: .219 ,218 ,213 ,212
חלקה: חלקי  ,123  -  118 ,116  -  114 ,111 ,109  -  91 ,89  -  78
.106 ,9 - 6 ,1 חלקות: חלקי ,2 במלואה: חלקה ,30287 גוש: .38 

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

המאושרים הקרקע שינוי במערך ייעודי א. התכנית: מטרת
להלן: כמפורט חדשים קרקע ייעודי  מערך וקביעת  בשטח
ו/או  למוסד לשטח פתוח  ציבורי  שטח משטח  ייעוד שינוי  .1
מגורים  לאזור  לשטח מיוחד,   2 מגורים לאזור  לשטח מגורים, 
 5 מגורים לאזור  משטח  ייעוד  שינוי  .2 ולדרכים.  מיוחד  3
לאזור  לשטח 3 מיוחד, מגורים  ואזור  3 מגורים לאזור לשטח
ציבור,  לבנייני  לשטח פתוח, ציבורי לשטח מיוחד,   2 מגורים
ולדרכים. רגל להולכי ציבוריים למעברים מסחרי, לאזור  לשטח
ציבור ושטח  3 לשטח לבנייני שינוי ייעוד משטח לאזור מגורים .3
לשטח ציבורי מגורים מיוחד משטח לאזור שינוי ייעוד .4 לדרך.
לשטח  מיוחד  1 מגורים לאזור  משטח  ייעוד  שינוי  .5 פתוח.
 1 תמ"מ לפי עירוני מיישוב שטח ייעוד שינוי .6 .3 מגורים לאזור
לשטח תעשיה שטח משטח לאזור ייעוד שינוי .7 למוסד. לשטח
ייעוד שינוי .8 משולב. מסחרי  לאזור  ולשטח  ציבור  לבנייני 
מסחרי. ולאזור  מיוחד  3 מגורים לאזור לשטח לדרך  משטח
פתוח. ציבורי לשטח טבע לשמורת משטח ייעוד שינוי .9 
לאזור מגורים ,3 מגורים לאזור חדשים קרקע ייעודי קביעת ב.
לאזור  לאזור מסחרי משולב, 3 מיוחד, לאזור מגורים 2 מיוחד,
ציבוריים לשטחים למוסד, ציבור, לשטח לבנייני לשטחים מסחרי,
ציבוריים ולמעברים לדרכים הנדסי, למיתקן לשטח פתוחים,
המגורים, בנייני להקמת מנחה בינוי קביעת ג. רגל. להולכי
לנספחי התכנית בהתאם בשטח המסחר הציבור ובנייני בנייני
הקומות המרבי, מספר לרבות בינוי, הוראות קביעת הבינוי. ד.
הדיור יחידות מספר המרביים, הבניין קווי המרבי, הבניה גובה
המיועדים המגרשים בשטחי  המרביים הבניה  ושטחי המרבי
המיועדים בשטחים  המותרים השימושים  קביעת ה.  לבניה.
תנאים קביעת ז. מסחריות. חזיתות קביעת ו. ציבור. לבנייני
פיתוח, הוראות קביעת ח.  בשטח התכנית. בניה היתרי למתן
פתוחים, ציבוריים בשטחים לבניה, המיועדים בשטחים לרבות
מערך קביעת הפתוחים הפרטיים ובשטחי הדרכים. ט. בשטחים
דרכים התוויית  לרבות  התכנית, בשטח והחניות  הדרכים 
ביטול דרכים רגל, להולכי ציבוריים מעברים חדשות, התוויית
חניה ותפרוסת תקני ראיה, לשדות שטחים מאושרות, קביעת
למיתקנים שטחים קביעת י. התכנית. בשטח החניה מקומות

בינוי להקמתן. הנדסיים והוראות

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

יהודה מטה מקומי תכנון מרחב

מקומית ברמה מיתאר תכנית הפקדת הודעה בדבר
מי/928 מס'  מפורטת

ייעוד ושינוי בהסכמה, לחלוקה תכנית התכנית: שם
עילית מוצא למגורים,

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 יהודה מטה ולבניה

מי/200. לתכנית שינוי מי/928, מס' מפורטת

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

רחוב עלית. מוצא ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,X633/210 קואורדינטה עילית; מוצא שכונת .36 הארזים
המסומנים הגבולות  לפי  הכל ;Y215/770 קואורדינטה
חלקות ,30400 גוש: מוסדר: וחלקות: גושים כחול; בקו בתשריט

.27 ,26 במלואן:

א2. מגורים חקלאית אזור ייעוד קרקע התכנית: שינוי מטרת

אזור חקלאית קרקע ייעוד שינוי .1 התכנית: הוראות עיקרי
.2 א2. מגורים

 2 ויצירת  קיימות, 2 חלקות בין בהסכמה וחלוקה איחוד
חדשים. שטח תאי

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
,91010 ירושלים ,1 המלכה שלומציון ירושלים, רח' מחוז לבניה
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .02-6290222 טל'

.02-9900888 טל' יהודה, מטה ולבניה לתכנון המקומית

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

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

יוסף רות  
המחוזית הוועדה ראש יושבת  
מחוז ירושלים לתכנון ולבניה
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מחוז תל אביב
תל–אביב-יפו מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' תא/3681

לטבע ספר בית התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
המחוזית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה, 
המקומית הוועדה ובמשרדי אביב תל מחוז ולבניה לתכנון
מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת אביב תל ולבניה  לתכנון

תא/222. לתכנית שינוי תא/3681,

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

רחוב תל–אביב-יפו. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בסמוך למתחם הרצל מזרחית לרח' אביב, דרום תל .155 הרצל
הרצל, ממזרח רח' - ממערב התכנית: גבולות הכנסיה הרוסית;
שטח - מצפון הרוסית, הכנסיה מתחם - מדרום הבוטני, הגן -
,8 - 5 במלואן: חלקות ,6969 גוש: וחלקות: גושים פתוח; ציבורי
.122 ,28 ,21 ,9 ,4 - 1 חלקות: חלקי ,124 ,123 ,27 ,25 - 22 ,20 - 10

.162 חלקי חלקה: ,7062 גוש:

שטח את  כולל התכנית  בתחום השטח התכנית:  מטרת 
בית בשימוש הנמצא המתחם ואת  לטבע הספר בית ומבני
הספר. בית למבנה וצפונית  בקדמה הממוקם  לטבע הספר
- הגישה כדרך המשמשת הדרך נמצאת התכנית בתחום
הזואולוגי. והגן הבוטני הגן ולמתחמי הספר לבית והכניסה
לתחום הרצל מרח' בפועל הכניסה את כולל המתוכנן המתחם
בעיקרם המשמשים פנויים ושטחים הגישה דרך הספר, בית
בית למבנה עד הרצל לרח'  מערבית הנמצא  המתחם לחניה.
הספר לבית הגישה דרך את כולל הוא ממבנים, ופנוי ריק הספר
תחום אל הרצל ברחוב מהכניסה המובילה האחרים ולמיתקנים
ואינה צרה הרכס מעלה העולה כיום הגישה דרך הספר. בית
בעבור המיועד התוואי בין הפרדה אין ובפועל בטיחותית
משטחי נמצאים לדרך זו בסמוך בה. והרכב העולה הרגל הולכי
ולמשתמשי הספר בית לבאי לחניה בעיקרם המיועדים עפר
נדרש לטבע הספר בית פעילות במסגרת האחרים. המיתקנים
נוספים. עתידיים ושימושים  זו בתכנית המוצע  ספורט אולם
בייעוד והן ציבור לבנייני בייעוד הן נמצא הספר בית מתחם
במתחם הקרקע ייעודי צורך בהתאמת קיים פתוח. ציבורי שטח

לשימושיהם.

המבוקש המתחם ייעוד את לקבוע המוצעת התכנית מטרת
את ככלל תאפשר צבור בנייני בייעוד המתחם קביעת לשב"צ.
מתן אפשרות להקמת ובתוך זה בית הספר פיתוחו העתידי של
בית ילדי  לרווחת שישמש הספר  לבית  צפונית ספורט אולם 
יאפשר המבוקש השינוי אחרים. ושימושים והסביבה הספר
תוך בתכנית המוצע  והחניה התנועה מערך תכנון  מימוש
לבית את הכניסה  הכולל הספר בית הסדרת הפיתוח במגרש
נסיעת מתוואי הנפרד הליכה להולכי רגל מסלול פיתוח הספר,
הספורט לאולם מיקום מציעה התכנית והחניה. הרכב כלי
בין הילדים לגישת הולמים פתרונות מתן תוך הספר בית בקרבת
כאשר הספר, בית בתחום אחרים ולשטחים לאולם הספר בית
המוטורית והתנועה הרגל הולכי בין תפקודית הפרדה קיימת
או הספורט אולם לפעילות לחלופין או הספר לבית המגיעה
מיטביים. ייעוד בטיחות פתרונות מתן תוך וזאת מיתקני הטבע,

ספר לטבע. לבית לשב"צ המתחם המבוקש

ציבורי ממגרש ייעוד שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי
והוראות זכויות קביעת ב. ציבור. ומוסדות למבנים לשטח פתוח
ציבור. לבנייני בשטח ושימושים תכליות קביעת ג.  בניה.

פתוח. ציבורי לשטח ציבוריים לבניינים מאזור ייעוד שינוי ד.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו את  הרואה אחר תכנוני פרט בכל  או 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
תל–אביב-יפו ,125 בגין דרך אביב, תל מחוז  ולבניה לתכנון
בימים: המחוזית בוועדה קהל קבלת .03-7632588 טל' ,67012 
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .14:00-11:00 בשעות: ה, ג, א,
,68 גוריון בן אביב, שד' תל ולבניה המקומית לתכנון הוועדה

.03-5217162 טל' תל–אביב-יפו,

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

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

הרצליה מקומי תכנון מרחב

מקומית ברמה מיתאר תכנית אישור הודעה בדבר
הר/2155/מח מס'  מפורטת

ו–37 35 וינגייט רח' מגורים, התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
הר/1635/א, לתכניות שינוי הר/2155/מח, מס' מפורטת ברמה
הר/מק/ הר/2000/א, הר/מק/543/א,  הר/2000/מ, הר/2000/ב, 

הר/72. הר/688, הר/253/א, הר/543, 1635/ב, הר/1222,

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

רחוב הרצליה. ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
660 בגוש 6668, חלקה - בצפון התכנית: גבולות ;37 ,35 וינגייט
מגורים ורח' מגרשי במזרח - בזל, מגורים ורח' חלקות בדרום -
חלקות ,6668 גושים וחלקות: גוש: וינגייט; - רח' קפלן, במערב

.664 ,662 במלואן:

מעל 2  בני 3 קומות מגורים 2 בנייני הקמת התכנית: מטרת
המאוחד. המגרש על ייבנו המרתפים מרתף. קומות

למגרש בניה הוראות קביעת התכנית: הוראות עיקרי
בני  אחד מגורים בנייני ל–2  בניה הוראות  קביעת  .1 מגורים:
ומיתקנים  מכונות  וחדרי נסוגה שלישית קומה עם  קומות  3
יח"ד   15 המגרש שכולל כל על מרתף ובניית הגג, טכניים על
איחוד  ידי על ליח"ד, מ"ר מ–100  פחות לא עיקרי של  בשטח
קומות   3 בן למוסד/פנימיה אחד מגרש במקום מגרשים,
של בניה זכויות כל סך קביעת .2 למגורים. שני   ומגרש
שירות  שטחי על–קרקעיים, 750 מ"ר עיקריים שטחים 1,587 מ"ר
תת–קרקעיים, 1,200 מ"ר  שירות שטחי 2,500 מ"ר על–קרקעיים,
חדר  שחיה  לבריכת מ"ר   600) תת–קרקעיים עיקריים שטחים
לשימוש  נלווים שטחים בעבור ו–600 מ"ר וכו', מלתחות כושר,
קביעת הוראות .3 המרתף). לדירות בתחום צמודים  הדיירים
קביעת .4 המגורים. למגרש בניין וקווי גובה מגבלת שכוללות
בניה הוראות קביעת .5 במגרש. למרתפים והוראות תכליות

לבריכת שחיה במרתף.
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בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,452 עמ' התשס"ח, ,5735 הפרסומים  ובילקוט  26/09/2007

.08/11/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
תל–אביב-יפו ,125 בגין דרך אביב, תל מחוז  ולבניה לתכנון
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,03-7632588 טל' ,67012
וכל ,09-9591545 טל' הרצליה, ,22 סוקולוב רח' הרצליה, ולבניה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

חולון מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
ח/23/1  מס'

גגות התכנית: תכנית שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכניות ביטול ח/8/1, ח/4/1, ח/1, לתכניות שינוי ח/23/1, מס'
תמא/2/4, תמא/3, לתכניות כפיפות ח/4/1/ד, ח/10/1/א,

תמא/23/א. תמא/23,

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

מרחב תכנון השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חולון. כל
חולון. מקומי

ח/1  מיתאר תכנית הוראות את  לעדכן התכנית: מטרת
המותרים את השימושים ולעדכן במטרה לשפר תיקוניה, על
כך להתחדשות על ידי הגג לרווחת התושבים, להביא במפלס
התייחסות תוך הבניין  עיצוב את לשפר קיימים,  מבנים

המבנה. גג על הטכניים למיתקנים

לגג היציאה חדר שטח הגדלת א. התכנית: הוראות עיקרי
הוראות  קביעת ב. ליח"ד. מ"ר  40 של כולל מותר לשטח עד
הגג ושיפוע רום גובה קביעת ג. שטוח. גג על לנסיגות בבניה
הגג. על לפרגולות הבניה הוראות עדכון ד. משופע.  בגג
הגג. על טכניים המוצבים למיתקנים הוראות הבניה עדכון ה.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,453 עמ' התשס"ח, ,5735 הפרסומים  ובילקוט  21/09/2007

.08/11/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
תל–אביב-יפו ,125 בגין דרך אביב, תל מחוז  ולבניה לתכנון
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,03-7632588 טל' ,67012
מעוניין וכל ,03-5027222 טל' חולון, ,58 רח' ויצמן ולבניה חולון,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

התשכ"ה-1965. ובניה, התכנון לקהל.חוק

אורון גילה  
המחוזית הוועדה יושבת  

אביב מחוז תל לתכנון ולבניה

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

לתכנית מיתאר שינוי תכנית הכנת הודעה בדבר
חפ/1602/ב מס' מקומית

והבניה,  התכנון 77 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
תכנית  מקומית, מיתאר לתכנית שינוי הכנת בדבר התשכ"ה-1965,

גלים. בת טיילת סביבת תכנון חפ/1602/ב, מספר

חלקות ,10818 גוש: חיפה, בתכנית: הכלולים השטחים
חלקות: חלקי ,64 ,56 - 54 ,50 ,45 - 43 ,36 - 33 ,27 - 22 במלואן:
חלקי חלקה: ,10929 גוש: .71 ,68 ,62 ,61 ,47 ,42 ,39 ,37 ,31 ,28 ,21 
.2 ,1 חלקות: חלקי ,11698 גוש: .12 חלקי חלקה: ,11697 גוש: .44

הכלול מרגולין רציף להגדיר את שטח א. התכנית: מטרת
בתחום הינם  (אשר אליו שצורפו  מיובשים  ושטחים בתכנית 
של התכנון גבולות בתחום ואינם חיפה של השיפוט גבולות
לתכנן ב. שבו. לשימוש הנחיות ולקבוע טיילת כשטח חיפה)
אחוזי קביעת תוך בטיילת הגובלת הקרקעות רצועת את מחדש
במגרשים וחניה גישה לבעיות פתרון ומתן המותרים הבניה
הבטחת ומגורים, עסקיות פעילויות בין הפרדה ובטיילת.
וקביעת והיסטורי, ארכיטקטוני ערך בעלי מבנים שימור
הבניה החדשה בבניה השתלבות תבטחנה הנחיות בינוי אשר
חפ/107  האלו: התכניות את משנה התכנית ובסביבה. הקיימת
למתן פורסמה אשר המושבה הגרמנית, של המערבי המישור -
הים,  שפת פיתוח חפ/654 - 629 מיתאריך 17.9.1936. בע"ר תוקף
מיתאריך   1456 הפרסומים בילקוט תוקף למתן פורסמה אשר
פורסמה  אשר חיפה, של המיתאר תכנית - 1400 חפ/ .22.11.1945
בהתאם .3.7.1980 2642 מיתאריך  הפרסומים בילקוט להפקדה
הכנת  תקופת במהלך כי הוועדה  מחליטה לחוק,  78 לסעיף
אלא האמורה, התכנית בתחום בניה היתרי יאושרו לא התכנית
כל תכנון בטרם תחילת .1 האלה: יתקיימו בהם הדברים כן אם
לשימור מבנים אל היחידה יש לפנות התכנית במסגרת שטח
סקר שימור/ הכנת ו/או תכנון הנחיות קבלת ואתרים לצורך
תנועה כולל תכנון כלשהוא תכנון יתקבל בחלקה. לא תיעוד
היחידה של תחילה אישור ללא שטח ופיתוח בינוי או וחניה
שלאורך החלקות אל לרכב גישה תהייה לא .2 אתרים. לשימור

מרגולין. מרציף הטיילת

ברשומות. פרסומה מיום שנים 3 ההודעה תוקף

מרחב תכנון מקומי חיפה

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' חפ/2162

זאב מחנה התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי חיפה מחוז ולבניה
שינוי חפ/2162, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת חיפה
חפ/1400, חפ/870/א,  חפ/1580, חפ/1417, חפ/583, לתכניות

חפ/545. חפ/870, חפ/611, חפ/229, חפ/178,

סטלה חיפה. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
גושים וחלקות: זאב; הצבאי - מחנה המחנה על שטח  מאריס
,91 ,47 חלקות: חלקי ,101 ,89 - 84 במלואן: חלקות ,10914 גוש:

.99 ,98

הכרמל, תוך רכס על בינוי רצף הסדרת מטרת התכנית:
מסביב המבונה לשטח והתחברות נוף, לערכי התייחסות
הקיים המחנה הצבאי פינוי ידי: א. על זאת ועתידי, כל קיים

מבננים:  הכל בשני סך 163 יח"ד, של הקמתם ובמקומו:  באתר,
למגורים  קומות  6-5 בני  מבנים  4 בן  יח"ד  85 א הכולל מבנן
 3 בן  יח"ד  78 הכולל ב ומבנן הקובעת, הכניסה לקומת מעל
הקובעת. הכניסה לקומת  מעל למגורים  קומות 7 בני  מבנים
וטיילת פתוחים ציבור של שטחי להקמתם הוראות קביעת ב.
אליה. והנגישות המצוק, בשולי לציבור פתוחה  נופית
ציבורי חניון חדשה וביטול דרך קיימת, והקמת דרך התוויית ג.
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צומת הסדרת כולל קיימות דרכים הרחבת ד. הטיילת. לבאי
למבנה מגרש הקצאת ה. מרכוס. טשרניחובסקי/זאב הרחובות
המיועדים למגרשים  וחניה גישה פתרונות מתן ו.  ציבור.

הציבור. ולשטחי למגורים,

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו את  הרואה אחר תכנוני פרט בכל  או בבניין
רשאי  לחוק,  100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
הוועדה למשרדי  בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת 
חיפה, ,15 הפלי"ם שד'  חיפה, מחוז ולבניה לתכנון  המחוזית 
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-8633448 טל'
טל' חיפה, ,3 ביאליק רח'  חיפה, ולבניה לתכנון  המקומית 

.04-8356807 

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

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

מרחב תכנון מקומי חיפה

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

לאזור ציבורי לבניין מאתר ייעוד שינוי התכנית: שם
א2 מגורים

והבניה,  התכנון 117 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
חפ/1135/יג/1, מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,

חפ/229/ה. לתכנית כפיפות חפ/1135, לתכנית שינוי

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

.346 חלקי חלקה: ,70 במלואה:

ציבורי לבניין מאתר קרקע  ייעוד שינוי  התכנית: מטרת
למגורים.

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

מ'. ל–13.00 מ' מ–12.50

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3999 עמ' התשס"ז, ,5705 הפרסומים  ובילקוט  13/07/2007

.20/08/2007 בתאריך

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

הכרמל חוף מקומי תכנון מרחב

חכ/408 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
דור תל טבע, ושמורת לאומי גן התכנית: שם

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

משח/8. לתכנית שינוי חכ/408,

חוף לאורך דור, תל ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
וחלקות: גושים נחשולים; לקיבוץ מערבית צפונית התיכון, הים
.27 - 25 ,22 - 14 חלקות: חלקי ,23 במלואה: חלקה ,10587 גוש:

.17 ,10 ,8 ,1 חלקות: חלקי ,10588 גוש:

ושמורת לאומי לגן השטח ייעוד א. התכנית: מטרת
לאומיים אתרים טבע, שמורות לאומיים, גנים חוק לפי טבע
והבניה, התכנון חוק ולפי התשנ"ח-1998, הנצחה,  ואתרי
לאומי לגן חקלאית  מקרקע ייעוד שינוי  ב. התשכ"ה-1965.
הלאומי. בגן המותרות  התכליות קביעת ג. טבע.   ושמורת
ופיתוח. בניה היתר מתן בדבר ותנאים בניה הוראות קביעת  ד.
דרך הכשרת ובכלל זה הרחב, הקהל השטח לביקורי הכשרת ה.
ושבילי תצפית, מקומות לפיקניק, אזור הסדרת וחניות, גישה
השרידים של ושיחזור חשיפה שימור, ו. הקהל. לנוחיות טיול
במידת הקהל, לתצוגת והכשרתם שבאזור הארכיאולוגיים

האפשר.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.3151 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5526, 09/06/2006 ובילקוט

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

אלונה תכנון מקומי מנשה מרחב

מ/349 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
משמרות קיבוץ התכנית: שם

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

מ/102. משח/22, לתכניות שינוי מ/349,

משמרות; קיבוץ ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
,45 ,44 ,28 - 15 ,8 במלואן: חלקות ,10068 גושים וחלקות: גוש:
,41 ,6 - 1 במלואן: חלקות ,10071 גוש: .46 ,7 - 4 חלקות: חלקי
גוש: .48 ,43 - 36 חלקות: חלקי ,10099 גוש: .42 ,7 חלקות: חלקי

.138 ,110 ,49 ,38 ,33 חלקות: חלקי ,10100

את ומאפשרת שטח למגורים, התכנית קובעת התכנית: מטרת
(84 מגרשים),  דו–משפחתיות דיור יחידות בכ–168 הקיבוץ הרחבת
כ–177 יח"ד  מאפשרת בו שהקיבולת הקיים המגורים לאזור  נוסף
יח"ד,   345 הכל  סך ב), מגורים באזור ו–82  א, מגורים באזור 95)

.1 המוגדרת בנספח השלביות לפי שהקמתן תהיה

תכנית מהווה התכנית התכנית: עיקרי

ידי: על  בעלים, בהסכמת מחדש וחלוקה  איחוד 
הסדרה לצורך משמרות, לקיבוץ  כוללת  תכנית עריכת א)
הקיבוץ. הרחבת הקיים והמאושר ולצורך המצב של תכנונית
להרחבת מגורים לשטחי  חקלאית  מקרקע  ייעוד  שינוי ב.
ג.  יח"ד)  345) בתמא/35 האפשרית הקיבולת לפי הקיבוץ
הקיים). הבינוי (שטח המחנה שטח של מחדש והגדרה  ארגון
הגדרת ה. קהילה. ושירותי חברים למגורי שטח הגדרת ד.
וקהילה. ציבור שטח למבני הגדרת למגורים. ו. להרחבה  שטח
(במקום מיוחדים ציבוריים פתוחים ושצפ"ים שטחים הגדרת ז.
הכניסה כביש מערך הדרכים, שינוי פרטיים). ח. שטחים הגדרת
לתעסוקה ביישוב השטחים הסדרת ט. וחניות. ליישוב, דרכים
בניה והוראות זכויות קביעת ופיתוח, לבינוי הנחיות קביעת י.
התכנית. ביצוע שלביות קביעת יא. בניה. היתרי למתן ותנאים
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בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.4361 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5717, 07/09/2007 ובילקוט

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

לקהל.

שומרון מקומי תכנון מרחב

ש/1298 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
יעקב התכנית: פארק זכרון שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי חיפה מחוז ולבניה
לתכנית שינוי  ש/1298, מס' מפורטת  תכנית  מופקדת  שומרון 

ש/1114. לתכנית כפיפות ש/11, ש/מק/618/ב,

שד' יעקב. זכרון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
של התעשיה לאזור  ודרומית רבין לדרך מזרחית רבין,  יצחק
חלקות: חלקי ,11307 גוש: וחלקות: גושים יעקב; זכרון בית-אל

.38 ,33 - 29 ,25 ,24 ,22 ,20 ,19 ,10 ,7 - 5

יעקב, עירוני בזכרון פארק הקמת התכנית: לאפשר מטרת
ציבורי חניון והקמת ציבור, ומוסדות למבנים שטח הרחבת

הנ"ל. לשני האתרים (משותף)

חקלאי משטח קרקע ייעוד שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי
שינוי ייעוד קרקע משמורת טבע לשטח ציבורי פתוח ודרך. ב.
ומוסדות למבנים ולשטח פתוח ציבורי לשטח לחניה, לדרך,
למבנים לשטח ספורט ומשטח מדרך קרקע ייעוד שינוי ג. ציבור.
הוראות, ותכליות, שימושים  קביעת ד.  ציבור. ומוסדות
סביבתי. תשתיות ופיתוח פיתוח לרבות והגבלות בניה,  זכויות
הסדרת זה ובכלל ולפארק הציבורי לשטח הנגישות הסדרת ה.
בניין בקו הקלה ו. .652 מעל כביש מס' רגל מעבר עילי להולכי

אזורית. מדרך

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' חיפה, ,15 הפלי"ם שד' חיפה, מחוז ולבניה  לתכנון
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-8633448
טל' ,30950 יעקב זכרון שומרון, ולבניה לתכנון  המקומית

.04-6305522

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

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

שחר יגאל  
המחוזית הוועדה ראש יושב  
חיפה מחוז ולבניה לתכנון

המרכז מחוז
לוד מקומי תכנון מרחב

לד/6155 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
תכליות ותוספת בניה שטחי הגדלת התכנית: שם

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

לד/610. לתכנית שינוי לד/6155,

חבד. שכ' לוד. ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
במלואן: חלקות ,4026 גוש: וחלקות: גושים ;4  רחוב צמח צדק

.80 חלקי חלקה: ,282 ,281

למבני תכליות ותוספת בניה שטחי הגדלת התכנית: מטרת
בלוד   4 צדק צמח ברח' אשר מסחרי, לייעוד במגרש ציבור
בהסכמת מחדש וחלוקה איחוד  א. להלן:  למפורט ובהתאם
שירות. ושטח עיקרי שטח תוספת ב. ז. סימן ג, פרק לפי בעלים
אפס, - קדמי קו בניין אפס, בניין אחורי - בנין (קו קווי שינוי ג.
בניין צדדי קו  ,(3.90-3.83) הקיים לפי צדדי צפוני - בניין קו
תוספת  ה. הוראות בינוי. קביעת הקיים). ד. ולפי 3 מ' - דרומי

מבני ציבור. תכליות בעבור

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.1794 עמ' התשסחח, הפרסומים 5773, 28/12/2007 ובילקוט

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

לקהל.

פתח תקוה מקומי מרחב תכנון

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' פת/43/1261

ממגורים  ייעוד שינוי 2 בניינים, בניית התכנית: שם
ושצ"פ לדרך

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/43/1261, מקומית מיתאר תכנית מופקדת פתח תקוה

פת/2000. פת/14/2000, לתכניות שינוי

רחוב תקוה. פתח ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
וחלקות: גושים ;30 רצון מנחם רחוב .25 הקדוש  האר"י

.38 במלואה: חלקה ,6402 גוש:

מיתאר תכנית לשנות  באה זו  תכנית התכנית:  מטרת
על  בני 4 קומות 2 בניינים בניית .1 כדלקמן: תקוה פתח מקומית
קומה + גן דירת + חלקית ושישית חמישית קומה + עמודים
ייעוד שינוי הכל 34 יח"ד. 2. סך 17 יח"ד, בניין בכל הגג, על ח
לפי בניין קווי קביעת .3 פתוח. ציבורי ושטח לדרך ממגורים
תת–קרקעי הוראות בדבר בניית מרתף חניה קביעת .4 התשריט.

לפי התקנות. מקורות לא הבלטת מרפסות .5 לחלקות. מתחת
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ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו את  הרואה אחר תכנוני פרט בכל  או 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
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/87/1232

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

פת/מק/77/1232. פת/2000, לתכניות שינוי מס' פת/87/1232,

המשך תקוה. פתח ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
וחלקות: הירקונים; גושים רח' סגולה, אזור תעשיה נחשון, רח'

.198 ,196 חלקות: חלקי ,6354 גוש:

מיתאר מס' תכנית זו באה לשנות תכנית מטרת התכנית:
ייעוד  שינוי א. פת/77/1232 כדלקמן: מיתאר ולתכנית פת/2000
תעשיה לאזור נוספת כניסה יצירת ב. לדרך. חקלאי מאזור

.(40 מס' (כביש לרח' ירקונים נחשון חיבור רח' ידי על סגולה

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.1657 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5769, 17/12/2007 ובילקוט

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.

ראש העין מקומי מרחב תכנון

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
מס' רנ/50/ב

וספורט נופש בנייני ציבור התכנית: שם
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

מס' רנ/50/ב. מקומית מיתאר תכנית מופקדת ראש העין

קואורדינטה העין; ראש ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
;X - 148/000 צפון דרום קואורדינטה ,Y - 165/500 מזרח מערב
חלקי ,5504 גוש: .2 ,1 חלקות: חלקי ,5499 גוש: וחלקות:  גושים 

.1 חלקי חלקה: ,5505 גוש: .3 - 1 חלקות:

לייעודים  חקלאית מקרקע ייעוד שינוי התכנית: מטרת
שנאים ומבני פתוח ציבורי דרכים, שטח ציבור, מבני ציבוריים:

בניה, הוראות קביעת ברנ/50/א. הציבור שטחי  איזון  לצורך
מגרש. מרבי לכל קומות ומספר בניה מרביים שטחי

בניין, קווי בניה, הוראות קביעת א. התכנית: הוראות
ואזור. אזור  לכל בניה היתרי למתן ותנאים בינוי  עקרונות 

מגרש. לכל מרבי קומות ומספר מרביים בניה שטחי קביעת ב.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו את  הרואה אחר תכנוני פרט בכל  או בבניין
רשאי  לחוק,  100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
המקומית למשרדי הוועדה ההתנגדות יומצא העתק .08-9788444
,48036 העין ראש  ,21 שילה רח' העין, ראש ולבניה  לתכנון

.03-9007289 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

לציון ראשון מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' רצ/2/10/2/2/1

וקיוסק לנהגים משרד מבנה התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

רצ/2/2/1. רצ/10/2/2/1, לתכניות שינוי מס' רצ/2/10/2/2/1,

לציון; גושים ראשון ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
בהתאם   202 מגרש: ;7 ,6 חלקות: חלקי ,6825 גוש: וחלקות:

רצ/10/2/2/1. לתכנית

לחניון ציבורי פתוח משטח ייעוד שינוי א. התכנית:  מטרת
לנהגים משרד מבנה להקמת שטח  קביעת ב. אוטובוסים.

וקיוסק.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.2597 עמ' התש"ס, הפרסומים 4853, 04/02/2000 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

רחובות מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' רח/550/ד/44

מגרש לשימור, אתר נחומזון בית התכנית: שם
ולמגרש סמילנסקי הספר בית להרחבת לשב"צ,

ג למגורים
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
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ביטול רח/2000/י, רח/550/ד, לתכניות שינוי מס' רח/550/ד/44,
לתמא/2/4. כפיפות רח/2000/ג, לתכנית

רחוב רחובות. ומקומם: בתכנית  הכלולים  השטחים
גושים נורדאו; מנוחה ונחלה לרח' הרחובות בין ,35 בנימין

.40 במלואה: חלקה ,3704 גוש: וחלקות:

למגרש התכנית חלה עליה החלקה חלוקת התכנית: מטרת
ולמגרש סמילנסקי הספר בית להרחבת  ציבור, בנייני לשטח
כאתר וייעודו נחומזון בית את  בתוכו הכולל ג, למגורים

לשימור.

קביעת א. :40 חלקה חלוקת .1 התכנית: הוראות עיקרי
16 יח"ד  ג, למגורים קביעת מגרש ב. בנייני ציבור. לשטח מגרש
חמישית  קומה + קרקע ולקומת מרתף לקומת מעל ב–4 קומות
קביעת .2 לשימור. נחומזון בית  מבנה עם  חלקיות ושישית
בניה. והוראות זכויות קביעת .3 לשימור. מבנה בדבר הוראות

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.464 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5735, 26/09/2007 ובילקוט

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

השרון חוף מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' חש/2/35/2

בחלקה, למגורים בניה זכויות הגדלת התכנית: שם
מגורים נוסף ליחידת מגורים של יחידת בניה תינתן

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
חש/2/35/2, מס'  מקומית מיתאר תכנית מופקדת השרון חוף 
חש/3/2, חש/11/10, חש/10/10, משמ/47, לתכניות  שינוי

חש/15/10. לתכנית ביטול חש/מק/35/2,

;3 שיזף רח' ציון. בני ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
- צפון קואורדינטה דרום ,Y 137/975 - מזרח מערב  קואורדינטה

.68 במלואה: חלקה ,8042 גוש: וחלקות: גושים ;X 181/ 175

בחלקה. למגורים הבניה זכויות הגדלת התכנית: מטרת
בחלקה. חקלאית לא פעילות - לפל"ח הבניה זכויות ביטול

של מגורים יחידת של בניה תינתן התכנית: הוראות עיקרי
ויחידת  של 200 מ"ר לבן ממשיך מגורים נוסף ליחידת 550 מ"ר

מ"ר. 55 של הורים

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
טל' ,60990 שפיים השרון, חוף ולבניה לתכנון  המקומית

.09-9596505

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

השרון תכנון מקומי מזרח מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
מס' מש/189/1/7

צפונית, בחזית בניין קווי שינוי התכנית: שם
בניה אחוזי הגדלת מערבית, מזרחית,

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
מש/189/1/7, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת השרון מזרח

מש/81/1/7. מש/0/1/7, לתכניות שינוי

גושים קלנסווה;  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
3/20 בהתאם  א מגרשים: ;3 חלקי חלקה: ,7825 גוש: וחלקות:

מש/81/1/7. לתכנית

כפי צפונית בחזית בניין קווי שינוי .1 התכנית: מטרת
מזרחית  ובחזית מ',  5 במקום  מ' ל–2.97  בתשריט  שמופיע
במקום 3 מ'.  ל–2.70 מ' מערבית ובחזית מ', במקום 3 ל–2.42 מ'
הכל  ובסך ל–40% במקום 30% בקומה, הגדלת אחוזי בניה .2
וזכויות הוראות קביעת הקומות. 3. ל–120% במקום 90% בכל
התכנית של הבניין קווי לפי תהיה עתידית חדשה בניה .4 בניה.

הכוללת.

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

.42837 קלנסווה השרון, מזרח 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

אמרני שוקי  
המחוזית הוועדה ראש יושב  
המרכז מחוז ולבניה לתכנון

הצפון מחוז
מחוז צפון - מקומי משגב מרחב תכנון

ג/16390 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
חלוץ הר הרחבת התכנית: שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
המקומית-מחוזית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
ג/16390, תכנית מפורטת מס' מופקדת צפון לתכנון ולבניה מחוז

ג/10902. ג/6260, לתכניות שינוי
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גושים חלוץ;  הר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
חלקה: חלקי  ,120  -  8 במלואן: חלקות ,19222 גוש: וחלקות:

.121

חלוץ. הר של מחדש תכנון התכנית: מטרת

משטח קרקע  ייעוד שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי 
ודרך דרך חקלאי, שטח כפרי,  יישוב  שטח פתוח, פרטי
משולבת ודרך פתוח פרטי שטח ממגורים, למגורים,  משולבת
ומגורים כפרי יישוב משטח גישה, לדרך ממגורים ב, למגורים
ושטח דרך משולבת מגורים, פתוח, פרטי משולבת, משטח לדרך
תעסוקה עם ומסחר משולב משולב מדרך לציבורי לדרך, חקלאי
דרך ודרך משולבת ממגורים, לספורט, מקומית, מדרך משולבת
לשימור לשטח ומגורים פתוח פרטי ומשטח פתוח ציבורי לשטח
קביעת ג. קרקע. ייעוד לכל המותרות התכליות קביעת ב. נופי.
אדריכלי. ועיצוב בינוי הנחיות קביעת ד. בניה.  הוראות

קביעת הנחיות לפיתוח תשתיות הנדסיות. ה.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו את  הרואה אחר תכנוני פרט בכל  או 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
טל' משגב, ד"נ משגב,  ולבניה לתכנון המקומית   הוועדה
לתכנון המקומית-מחוזית הוועדה ולמשרדי ,04-9990102

.17000 הממשלה, נצרת עילית קרית דרך ולבניה מחוז צפון,

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

טבריה מקומי תכנון מרחב

גנ/16509 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
ציבור, למבני משצ"פ ייעוד שינוי התכנית: שם

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

ג/287. לתכנית שינוי גנ/16509,

גושים טבריה;  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
.124 חלקי חלקה: ,65 במלואה: חלקה ,15003 גוש: וחלקות:

ציבור. ומוסדות למבנים שטח הסדרת התכנית: מטרת

משטח ציבורי פתוח ייעוד שינוי עיקרי הוראות התכנית:
ציבור. ומוסדות מבנים לשטח

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.4368 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5717, 24/08/2007 ובילקוט

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511

וכל ,04-6739526 טל' טבריה, רח' טבור הארץ, טבריה, ולבניה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

שאן בית מקומי תכנון מרחב

מפורטת ברמה מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
ג/16272  מס'

שאן בית ג', שיכון זכויות בניה, הגדלת התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
ברמה מפורטת תכנית  אישור  בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 

ג/6995. לתכנית שינוי ג/16272, מפורטת מס'

גושים שאן;  בית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.150 ,126 ,97 חלקות: חלקי ,22912 גוש: וחלקות:

הבניין בקווי ושינוי בניה אחוזי הגדלת התכנית: מטרת
הקבועים בתכנית.

קביעת/ ב. בניה. אחוזי הגדלת א. התכנית: הוראות עיקרי
שינוי מרווחי בניה.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.4368 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5717, 17/08/2007 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' שאן, בית ,9 ירושלים הבירה רח' שאן, בית  לתכנון ולבניה
ובשעות בימים בה  לעיין רשאי מעוניין  וכל ,04-6489414

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

צפת מקומי תכנון מרחב

גנ/16125 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
ואחוזי בינוי הוראות בניין, קווי שינוי התכנית: שם

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

ג/552. לתכנית שינוי גנ/16125,

וחלקות: גושים צפת; ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.90 חלקי חלקה: ,54 במלואה: חלקה ,13073 גוש:

הוראות התכנית: א. תוספת אחוזי בניה. ב. שינוי מטרת
ואחורי. קדמי קו בניין שינוי ג. בינוי.

תוספת לאפשר בניה כדי שטחי א. תוספת התכנית: עיקרי
בניין  קו  הקטנת ג. מגורים. קומות   3 תוספת ב. במגרש. יח"ד

מ'. ל–3 אחורי קו בניין והקטנת מ', ל–4 קדמי

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.4012 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5705, 27/07/2007 ובילקוט

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 ,04-6927467 טל' צפת, ,7 ירושלים רח' צפת, ולבניה
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.
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שמונה תכנון מקומי קרית מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
ג/14382  מס'

לשצ"פ, מגורים מאיזור ייעוד שינוי התכנית: שם
שמונה קרית

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

ג/במ/27. לתכנית שינוי ג/14382, מס'

שמונה; גושים קרית ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.3 חלקי חלקה: ,13184 גוש: וחלקות:

שכונתי. חלוקת דואר למבנה שטח ייעוד התכנית:  מטרת

מגורים קרקע ייעוד  שינוי א. התכנית: הוראות  עיקרי
בניה. הוראות קביעת ב. לשצ"פ.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.1107 עמ' התשס"ה, הפרסומים 5359, 25/09/2005 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 בה  לעיין רשאי מעוניין  וכל ,04-6942454

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

הגליל תכנון מקומי אצבע מרחב

מפורטת ברמה מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
ג/16450  מס'

פינה ראש שחיה, בריכות הוספת התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
ברמה מפורטת תכנית  אישור  בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
ג/9294, ג/5626, ג/9399, לתכניות שינוי ג/16450, מפורטת מס'

ג/12794. ג/12559, ג/10690, ג/10122, ג/9982,

גושים פינה;  ראש ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
,13940 ,13939 ,13867 ,13866 ,13865 בשלמותם: גושים וחלקות:
במלואן: חלקות ,13938 גוש: .13962 ,13946 ,13944 ,13942 ,13941
,47 ,43  -  29 ,27  -  25 ,22 ,21 ,18 ,17 ,14  -  12 ,10 ,9 ,5  -  2
,44 חלקות: חלקי ,85 ,68 ,66 ,64 ,62 ,60 ,58 ,56 ,54 ,52 ,50 ,48
,140  -  138 ,136 ,133  -  47 במלואן: חלקות ,13943 גוש: .46
.144 - 141 ,137 ,46 - 44 ,42 - 12 ,6 ,4 - 1 חלקות: חלקי ,145 
,56 - 52 ,47 - 41 ,34 ,29 ,16 ,11 - 9 במלואן: חלקות ,13945 גוש:
,49 ,48 ,40 ,36 ,35 ,33 ,30 ,28 - 17 ,15 - 12 ,8 - 1 חלקות: חלקי ,61 
במלואן: חלקות ,13947 גוש: .73 ,71  -  67 ,65 ,64 ,60 ,58 ,57 
,27 ,25 - 20 ,18 ,16 - 6 חלקות: חלקי ,44 ,42 ,39 - 29 ,19 ,17
חלקי ,41 - 39 ,37 ,32 - 29 במלואן: חלקות ,13949 גוש: .45 ,40
,3  - 1 במלואן: חלקות ,13961 גוש: .46 ,43 ,42 ,6  - 4  חלקות:
חלקות: חלקי ,43 ,38 - 35 ,32 - 27 ,24 - 20 ,17 - 14 ,11 - 6 

.42 ,41 ,25 ,19 ,18 ,13 ,12 ,5 ,4

בניה היתרי להוצאת תנאים קביעת התכנית: מטרת
מגורים. באזורי פרטיות שחיה בריכות להקמת

המותרות לתכליות תוספת א. התכנית: הוראות עיקרי
בניה. הוראות קביעת ב. מגורים. באזורי

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.2835 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5666, 04/05/2007 ובילקוט

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 ,04-6800077 טל' הגלילית, חצור הגליל,  אצבע ולבניה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

שאן בית בקעת מקומי תכנון מרחב

ג/15889 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
שאן בית בקעת הדרי - אזורי פרדס התכנית: שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי ג/15889, מס' מפורטת תכנית מופקדת  שאן בית בקעת

.50 מש"צ לתכנית

וחלקות: גושים  ; ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
.14 - 11 חלקות: חלקי ,23017 גוש: .1 חלקי חלקה: ,20903 גוש:

ישמש אשר מיוחד לחקלאי שטח תיחום התכנית: מטרת
קיבוצי האזורי של הפרדס לשירות ואריזה שירות לוגיסטי מרכז

שאן. בית

חקלאי לשטח חקלאי משטח ייעוד שינוי התכנית: עיקרי
דרך. ושטח מיוחד

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
שאן, בית בית שאן, בקעת ולבניה לתכנון המקומית  הוועדה

.04-6065850 טל'

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

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

אלונים גבעות מקומי תכנון מרחב

מפורטת ברמה מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
ג/16347 מס'

מנדא כפר מט"ש נטופה, 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
מס' מפורטת ברמה מפורטת תכנית מופקדת אלונים גבעות

ג/6540. לתכנית שינוי ג/16347,

גושים מנדא;  כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
חלקות ,17564 גוש: .50 - 57 חלקות: חלקי ,17562 גוש: וחלקות:
,29  -  19 ,10  -  8 חלקות: חלקי ,37 ,18 ,17 ,15  -  11  במלואן:
,34 - 32 ,28 - 12 במלואן: חלקות ,17565 גוש: .38 ,36 ,34 ,33
;60 - 58 ,56 - 45 ,31 - 29 ,11 ,10 חלקות: חלקי ,64-62 ,61 ,57 
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,17635 גוש: .10 ,6 ,5 חלקות: חלקי ,1 במלואה: חלקה ,17634 גוש:
.11 ,10 חלקות: חלקי

בתכנית התכנית: הגדרת מיתקן טיפול שפכים נטופה מטרת
ומיתקנים מבנים להקמת המיתקן בתחום שטח איתור מפורטת,
מגבלות הגדרת כולל נטופה מט"ש לתיפעול הנדרשים טכניים

למט"ש. סביב פיתוח

חקלאי משטח ייעוד שינוי א.  התכנית: הוראות עיקרי
קביעת ב. מוצעת. מים ולדרך הנדסיים, למאגרי מיתקנים לאזור
תחום השפעה ומגבלות פיתוח קביעת זכויות ומגבלות בניה. ג.
קביעת ה. התכנית. לביצוע הוראות קביעת ד. ממנו. הנובעות

בניה. למתן היתרי הוראות

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
טל' שפרעם, אלונים, גבעות ולבניה לתכנון המקומית הוועדה

.04-9502017

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

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

אלונים גבעות מקומי תכנון מרחב

גנ/16680 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
לתכניות שינוי גישה, דרך הצעת התכנית: שם

שפרעם ג/11383, ג/7025,
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי גנ/16680, מס' מפורטת תכנית מופקדת אלונים גבעות

ג/11383. ג/9915, ג/7025, לתכניות

רחוב שפרעם. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.2 במלואה: חלקה ,10333 גוש: וחלקות: גושים שפרעם;

היתרים למתן תכנונית  מסגרת יצירת התכנית:  מטרת
בשטח התכנית. ולאישור מבנים

שטח הגדלת הסכמה, ללא חלוקה התכנית: הוראות עיקרי
דרך התוויית מאושרת, דרך הרחבת בניין, קווי הקטנת שצ"פ,

חדשה.

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
שפרעם,  אלונים,  גבעות  ולבניה לתכנון המקומית   הוועדה 

.04-9502017 טל'

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

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

אלונים גבעות מקומי תכנון מרחב

ג/16746 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

כאוכב למגורים, תעשיה מאזור ייעוד שינוי התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי ג/16746, מס' מפורטת תכנית מופקדת  אלונים גבעות

ג/1611. ג/6270, לתכניות

אבו כאוכב, ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
.13 ,8 חלקות: חלקי ,17693 גוש: וחלקות: גושים  אל–היג'א;

.7 חלקי חלקה: ,17694 גוש:

91 יח"ד. הגדרת  בת מגורים שכונת הקמת התכנית: מטרת
היתרי בניה. תנאים למתן

מלאכה מאזור ייעוד  שינוי א. התכנית: הוראות  עיקרי
ולדרכים. פתוחים ציבוריים שטחים למגורים,  ותעשיה
הוראות קביעת קרקע. ג. לכל ייעוד התכליות המותרות קביעת ב.
בניינים. וגובה בניה מרוחי  צפיפות, קביעת/הגדלת:  - בניה
הנחיות קביעת ה. אדרריכלי. ועיצוב בינוי הנחיות קביעת ד.

בניה. היתר למתן תנאים קביעת ו. סביבתיות.

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
שפרעם, אלונים, גבעות ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה

.04-9502017 טל'

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

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

מרחב תכנון מקומי גולן

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
ג/16544  מס'

זיון עין קיבוץ מיתאר, תכנית התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי ג/16544, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת גולן
לתכניות כפיפות  גו/מק/01/13307, ג/13307, ג/5203, לתכניות

תמא/35. תמא/22, תמא/11/3ב, תמ''מ/3/2,
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זיון; גושים עין קיבוץ ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.13 חלקי חלקה: ,202001 גוש: וחלקות:

לקיבוץ עין עדכנית מיתאר תכנית עריכת מטרת התכנית:
חדשה, דרכים מערכת  היישוב, הרחבת את המאפשרת  זיון
ומסחר, לתעסוקה שטחים פתוחים, שטחים מערכת קביעת
מיוחדת, התוויית דרך ראשית וקביעת שטח לפעילות תיירותית

של  בניין לרצועת מע"צ, ובקשה להקלה בקו 91 בהתאם מס'
.91 מס' ראשית דרך

חקלאית קרקע  ייעוד שינוי  .1 התכנית: הוראות עיקרי
ציבור, מבני למגורים ושימושים נלוויים, דרכים, הרחבה לאזור
הצומח ולתכסית לטופוגרפיה בהתאם וכו', שצ"פ חנויות,
בשטח המחנה. הקרקע ייעודי של מחדש ארגון והגדרה .2 באזור.
שטח הגדרת משק. למבני שטח הגדרת למגורים. שטח הגדרת
הגדרת ציבור. ומוסדות למבנים שטח הגדרת ומסחר. לתעסוקה
שטחים לפיתוח הפעילות התיירותית ביישוב. הגדרת שטחים
המחנה בשטח  דרכים ופריסת מערך שינוי פתוחים. פרטיים 
השטח, לפיתוח הוראות קביעת .3 שנוספו. הייעודים ובשטחי
והנחיות בניה זכויות ומגבלות ושירותים. קביעת תשתיות כולל
סעיף לפי בניה היתרי  הוצאות לאפשר כדי ופיתוח,   לבינוי
המאושרים שטחים בעבור בניה זכויות הגדרת .4 לחוק. 145ז

ג/5203. תכנית לפי

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו את  הרואה אחר תכנוני פרט בכל  או 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
טל' ,12900 קצרין גולן,  ולבניה לתכנון המקומית  הוועדה 

.04-6969712

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

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

הגלבוע מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
ג/15952  מס'

יזרעאל קיבוץ מיתאר התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי ג/15952, מס' מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  הגלבוע 

ג/8351. ג/10845, ג/2465, ,15 מש"צ לתכניות

גושים יזרעאל; בתכנית ומקומם: קיבוץ הכלולים שטחים
חלקות   20536 גוש: .2 ,1 חלקות:  חלקי  20535 גוש: וחלקות:
חלקה: 16. 20537 חלקי גוש: .8 ,3 חלקות: חלקי ,12 ,11 במלואן:
חלקות: חלקי ,17 ,16 ,8  - 6 ,4 ,3 במלואן:  20538 חלקות גוש:

.15 ,5 ,2

 2020 לשנת יעד מעודכנת מיתאר תכנית מטרת התכנית:
הקיבוץ, של פיתוח מגמות מגדירה התכנית יזרעאל. לקבוצת

מערך הסדרת ותעסוקות, מגורים אזורי פריסת ארגון כולל
התכנית בתחום לפיתוח. קרקע ועתודות ציבור, ושטחי נגישות

נפש). 1,760) יח"ד כ–440

והרחבת מחדש הגדרה  א. התכנית: הוראות  עיקרי
משק. ולמבני לתעשיה ציבור, לצורכי למגורים פיתוח  שטחי
ומיעור לשטחי מגורים, חקלאית מקרקע שינוי ייעוד הקרקע ב.
עדכון ג. משק. פתוח, למבני פרטי ציבור, לשטח לשטחי לדרכים,
קביעת בניה, ומגבלות זכויות קביעת גישה, דרכי והתוויית

בניה. היתרי למתן והוראות התכנית לביצוע הוראות

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
חרוד עין קיבוץ הגלבוע,  ולבניה לתכנון המקומית  הוועדה

.04-6533237 טל' (מאוחד),

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

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

המזרחי הגליל מקומי תכנון מרחב

גנ/16782 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
טורעאן גישה, דרך הצרת התכנית: שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי גנ/16782, מס' מפורטת תכנית מופקדת המזרחי הגליל

ג/10689. לתכנית

גושים טורעאן;  ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים 
.4 ,3 חלקות: חלקי ,16610 גוש: וחלקות:

מ'  מ–10  29 מס' גישה  דרך הקטנת  התכנית:   מטרת 
קודמת  תכנית לפי בניה זכויות השבת בניין. קווי שינוי  ל–6 מ'.

ג/8584.

למגורים. מדרך ייעוד שינוי  א. התכנית:  הוראות  עיקרי
כמצוין בניין קווי שינוי ג. לדרך. ממגורים ייעוד שינוי ב.

בינוי ופיתוח. הוראות קביעת בתשריט. ד.

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
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511
כפר תבור, המזרחי, הגליל ולבניה לתכנון הוועדה המקומית

.04-6772333 טל'

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

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

המזרחי הגליל מקומי תכנון מרחב

ג/13800 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
למגורים מחקלאי ייעוד שינוי התכנית: שם

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

ג/5835. לתכנית שינוי ג/13800,

גנם; אל אום שבלי ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.84 ,81 - 79 ,77 ,68 חלקות: חלקי ,17215 גושים וחלקות: גוש:

של בקיבולת למגורים חקלאי שטח ייעוד א. התכנית:  מטרת
השונות. לחלקות גישה דרך התוויית ב. יח"ד. 72

לקרקע חקלאית קרקע ייעוד שינוי התכנית: הוראות עיקרי
למגורים.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.868 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5604, 22/12/2006 ובילקוט

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
מעוניין וכל ,04-6772333 טל' תבור, כפר המזרחי, הגליל ולבניה
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

המרכזי הגליל מקומי תכנון מרחב

גנ/15346 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
ומלאכה א משטח מגורים שינוי ייעוד התכנית: שם

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

ג/7342. לתכנית שינוי גנ/15346,

גושים יאסיף;  כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.111 ,1 חלקות: חלקי ,25 במלואה: חלקה ,18772 גוש: וחלקות:

ג/7342. בתכנית ההקפאה סעיף לבטל התכנית: מטרת
+ א מגורים לשטח  מלאכה  + מגורים משטח  ייעוד  לשנות

בחזית. מסחר

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1267 עמ' התשס"ז, ,5169 הפרסומים  ובילקוט  05/01/2007

.24/01/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
מעוניין וכל ,04-9912621 טל' עכו, המרכזי, הגליל ולבניה
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

התחתון הגליל מקומי תכנון מרחב

ג/15566 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
גולני תעשיה הרחבת אזור התכנית: שם

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

ג/13166. ג/בת/181, לתכניות שינוי ג/15566,

לאזור ממזרח  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
,15220 גוש: וחלקות: גושים ;77 לכביש גולני, מדרום תעשיה
,26 ,23 - 17 ,14 ,8 במלואן: חלקות ,15244 גוש: .2 חלקה:  חלקי
,86 ,85 ,77 ,74 ,54 ,50 ,49 ,44 ,41 ,38 חלקות: חלקי ,102 ,101 
חלקי ,44 ,43 ,40 במלואן: חלקות ,15245 גוש: .93 - 91 ,89 ,88
,18 ,9 חלקות: חלקי ,15246 גוש: .48 ,46 ,42 ,41 ,27 ,2 ,1 חלקות:

.35 ,34

אזור להרחבת תכנונית  מסגרת  להתוות  התכנית:  מטרת
לרבות לסוגיה, לתעשיה שטחים ייעוד גליל. קדמת תעשיה

הקמת  דונם. כ–155  של בשטח נהיגה להדרכת למיתקן אזור
נהיגה. להדרכת מרכז

מאזור השטח ייעוד שינוי א.  התכנית: הוראות עיקרי
ושטח נופי לטיפול אזור  דרכים, מיוחד, חקלאי  אזור חקלאי,
עם מסחר, משולב תעשיה אזור תעשיה, לאזור ציבורי פתוח
ציבורי פתוח, אזור שטח תעשיה, באזור מיתקן הדרכת נהיגה
המותרות התכליות קביעת לטיפול נופי. ב. אזור דרכים, חקלאי,
הבניה. וזכויות הבניה מגבלות קביעת ג. קרקע. ייעוד  לכל
קביעת ה. בניינים. וגובה בניה מרווחי בניה, הוראות קביעת ד.

סביבתיות. ו. קביעת הנחיות בינוי. הנחיות

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3526 עמ' התשס"ז, ,5691 הפרסומים  ובילקוט  16/06/2007

.12/07/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
רשאי מעוניין  וכל  ,04-6628210 טל' התחתון, הגליל  ולבניה
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין

לקהל.

יזרעאלים מקומי תכנון מרחב

ג/16671 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
זבדה ותעסוקה, מנשיה מסחר התכנית: אזור שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון מחוז ולבניה
לתכניות שינוי ג/16671, מס' מפורטת תכנית מופקדת יזרעאלים

ג/7242. ג/7653, ,17 מש"צ ,102 מש"צ

זבדה; גושים מנשית ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
חלקי ,58  -  55 ,53 ,52 במלואן: חלקות ,17479 גוש: וחלקות:
,82 ,51 ,42 חלקות: חלקי ,17500 גוש: .54 ,50 ,49 ,45 חלקות:

.85 ,84

המיתאר לתכנית ופירוט שינויים עריכת התכנית: מטרת
ייעודי שינוי  זבדה.  במנשיה התעסוקה במתחם  המאושרת 
כולל הדרכים  מערכת הסדרת למסחריים. במתחם הקרקע 
בניה. מתן הקלה והוראות זכויות טבלת שינוי חניות לפי תקן.

.75 מס' מכביש בניין בקו

מקרקע קרקע ייעודי שינוי .1 התכנית: הוראות עיקרי
ומלאכה. קלה תעשיה למסחר דרך שירותי - וממסחרי חקלאית
קביעת זכויות .3 קביעת התכליות המותרות לייעודי הקרקע. .2
סעיף לפי בניה היתרי הוצאת לאפשר כדי בניה  והוראות
בינוי הצפיפות, הנחיות הגדלת בניינים, שינוי גובה לחוק: 145ז
קביעת הוראות .5 דרכים. התוויית .4 אדריכלי. לעיצוב והנחיות
הנחיות קביעת  .6 ושירותים. תשתיות כולל השטח לפיתוח
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מס'  ראשית דרך מציר 25 מ' של קו בניין לאשר .7 סביבתיות.
לאשר .8 לשימור. ומבנה הנדסי מיתקן בעבור בניין 0) (קו  75

זכות  מקצה (5 מ' מס' 75 ראשית דרך מציר 30 מ' של בניין קו
פרגולה - מיוחדות הנחיות עם פתוח פרטי שטח בעבור הדרך)
של קו בניין לאשר .9 מוצעת. דרך וכן ציבורי, וחניון למסעדה

בעבור  הדרך) זכות מקצה (20 מ' מס' 75 ראשית דרך מציר 45 מ'
לא .10 מוצעת. דרך וכן ומלאכה, קלה ותעשיה מסחר מבני
חסימה שיובטחו לאחר אלא זו תכנית מכוח בניה היתרי יוצאו
הציבורי בשטח עצים) שדרת נטיעת (כגון נופי וטיפול פיזית

.75 מס' ראשית לדרך הסמוך הפתוח

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

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

ג/15096  מפורטת מס'
ברוך כפר מיוחד, ייעוד לחקלאי שינוי התכנית: שם

הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה בזאת נמסרת
בתאריך  בעיתונים שפורסמה ג/15096  מס' מפורטת תכנית
,3429 עמ' התשס"ו, ,5534 הפרסומים  ובילקוט  12/05/2006
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם וכי ,30/05/2006 בתאריך
המחוזית  הוועדה במשרדי מופקדת התשכ"ה-1965  והבניה, 
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה לתכנון
,38 למשצ שינוי ג/15096, מפורטת מס' תכנית ולבניה יזרעאלים

ג/12142. ולתכנית

גושים ברוך;  כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
חלקי ,17276 גוש: .2 ,1 חלקות: חלקי ,17273 גוש: וחלקות:

.4 ,3 חלקות:

והתאמה שיפוץ, הרחבה ידי על שידרוג התכנית: א. מטרת
לפי הרפת בענף רפורמה לצורכי (רפת) קיימים משק מבני של
לאיכות והמשרד החקלאות משרד הבריאות, משרד דרישות
המוצע (חקלאי בשטח משק מבני של מחדש תכנון הסביבה. ב.
מיוחד. חקלאי  לשטח חקלאי שטח ייעוד שינוי ג.  מיוחד). 
כמבנה הרפורמה במסגרת קיימת רפת מבני והרחבת שיפוץ ד.
הבניה והוראות התכליות קביעת  ה.  המגורים. באזור חורג
החקלאות משרד עם  בתיאום זו תכנית בתחום  המותרות
חזותיים מפגעים ומזעור צמצום ו. הסביבה. לאיכות והמשרד
ועיצוב בינוי הנחיות קביעת ידי על בנחלה, וסביבתיים

אדריכלי.

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

גנ/15876 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
זרזיר ומגורים, לחניה מחקלאי ייעוד שינוי התכנית: שם

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

ג/1707. ג/4551, לתכניות שינוי גנ/15876,

וחלקות: גושים זרזיר; ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.26 ,25 חלקות: חלקי ,17584 גוש:

חניה  והצעת  25/14 מגרש הסדרת התכנית:  מטרת
ציבורית.

חקלאי לשטח מאזור א. שינוי ייעוד התכנית: עיקרי הוראות
מגורים א לאזור שינוי ייעוד מאזור מגורים ציבורית. ב. חניה

הבניין הקבועים בתכנית. בקווי שינוי חזית מסחרית. ג. עם

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.3528 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5691, 20/07/2007 ובילקוט

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

ג/13073 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
לתחנת חקלאי משטח ייעוד שינוי התכנית: שם

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

מס' ג/13073. מפורטת תכנית מופקדת לב הגליל

גושים חנא;  דיר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.15 חלקי חלקה: ,19428 גוש: וחלקות:

תדלוק חקלאי לתחנת מאזור ייעוד שינוי התכנית:  מטרת
15 בגוש 19428. מחלקה בחלק ב' מדרגה
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תחנת לבניית  הוראות  קביעת התכנית: הוראות  עיקרי 
בניה. זכויות וקביעת תדלוק

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
טל' סח'נין, הגליל, לב ולבניה לתכנון המקומית  הוועדה

.04-6746740

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

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

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

גנ/16940 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
יפיע דרך, תוואי שינוי התכנית: שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי גנ/16940, מס' מפורטת תכנית מופקדת העמקים מבוא

ג/12248. ג/9607, לתכניות

וחלקות: גושים בתכנית ומקומם: יפיע; הכלולים השטחים
,25 ,22 ,13 ,1 חלקות: חלקי ,85 ,32 במלואן: חלקות ,16878 גוש:

.84 - 82 ,54 ,50 ,33 ,31

ורוחב דרך. בתוואי שינוי מטרת התכנית:

למגורים מדרך ייעוד שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי
לדרך. ומסחר ממגורים ייעוד שינוי ב. ומסחר.

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
,5 ציפורן רח' העמקים, מבוא ולבניה לתכנון המקומית הוועדה

.04-6468585 טל' ,17000 עילית נצרת

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

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

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

גנ/17129 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
ישי רמת בניה, וזכויות בהוראות שינוי התכנית: שם

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

שינוי גנ/17129, מס' מפורטת תכנית מופקדת העמקים מבוא
ג/8156. ג/במ/174, לתכניות

גושים ישי;  רמת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.100 ,79 חלקות: חלקי ,11184 גוש: וחלקות:

בניה. בהוראות וזכויות התכנית: שינוי מטרת

הגדלת ב. בניה. אחוזי הגדלת א. התכנית: הוראות עיקרי
קומות. מספר

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
,5 ציפורן רח' העמקים, מבוא ולבניה לתכנון המקומית הוועדה

.04-6468585 טל' ,17000 עילית נצרת

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

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

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

גנ/17221 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
ריינה בניה, וזכויות בהוראות שינוי התכנית: שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי גנ/17221, מס' מפורטת תכנית מופקדת העמקים מבוא

ג/7351. ג/7963, לתכניות

וחלקות: גושים ריינה; ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,46 ,44 ,6 חלקות: חלקי ,52 ,51 במלואן: חלקות ,17514  גוש:
חלקי ,51 ,19 - 1 במלואן: חלקות ,17520 גוש: .60 ,57 - 54 ,50 ,49
במלואן: חלקות ,17521 גוש: .54 ,53 ,26 ,25 ,23  -  21  חלקות:

.18 - 12 ,5 ,4 חלקות: חלקי ,10 - 7

בניה. בהוראות וזכויות התכנית: שינוי מטרת

שטח שירות, שטחי הגדלת א. התכנית: הוראות עיקרי
בניה. שינוי בהוראות תכסית. ב. עיקרי,

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
,5 ציפורן רח' העמקים, מבוא ולבניה לתכנון המקומית הוועדה

.04-6468585 טל' ,17000 עילית נצרת

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

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר
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העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

גנ/16216 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
וחניה דרכים מערכת ייעודים, הסדרת התכנית: שם

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

ג/7215. לתכנית שינוי גנ/16216,

וחלקות: גושים עילוט; ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.82 ,81 ,64 ,59 ,21 - 18 במלואן: חלקות ,17501 גוש:

שטח והרחבת  הדרכים במערכת  שינוי  התכנית: מטרת 
ציבור. למבנה

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.4373 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5717, 17/08/2007 ובילקוט

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
טל' ,17000 נצרת עילית ,5 ציפורן מבוא העמקים, רח' ולבניה
ובשעות בימים בה  לעיין רשאי מעוניין  וכל ,04-6468585

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

הגליל תכנון מקומי מעלה מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
ג/14335  מס'

מיוחד מגורים אזור מגרשי הגדלת התכנית: שם
צוריאל במושב

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
ג/14335, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת הגליל מעלה

ג/10298. לתכנית שינוי

רחוב צוריאל. מושב ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
 -  8 ,5 ,4 חלקות: חלקי ,19901 גוש: וחלקות: גושים  צוריאל;
.24 ,23 ,17 ,15  -  9 חלקות: חלקי ,19907 גוש: .24 ,22 ,19 ,10 

.1 חלקי חלקה: ,19908 גוש:

מיוחד  מגורים  אזור מגרשי   112 הגדלת התכנית: מטרת
המאושרים. מיוחד מגורים אזור מגרשי 2 העתקת המאושרים.
אזור במגרשי כפרי לאירוח יחידות להקים אפשרות מתן

המגרשים. המיוחד בהתאם לגודל המגורים

ציבורי קרקע משטח א. שינוי ייעוד הוראות התכנית: עיקרי
מיוחד מגורים ומאזור כפרי, באירוח משולב מגורים לאזור פתוח
ייעוד לכל המותרות קביעת התכליות ב. פתוח. ציבורי לשטח
ועיצוב בינוי הנחיות קביעת ד. בניה. הוראות קביעת ג. קרקע.

תשתיות הנדסיות. לפיתוח הנחיות קביעת אדריכלי. ה.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו את  הרואה אחר תכנוני פרט בכל  או 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
מעלה  ד"נ הגליל, מעלה ולבניה לתכנון המקומית הוועדה

.04-9979659 טל' מעונה, הגליל,

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

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

הגליל תכנון מקומי מעלה מרחב

ג/14605 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
מיוחד, לחקלאי מחקלאי ייעוד שינוי התכנית: שם

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

ג/3815. לתכנית שינוי ג/14605,

גורן; רחוב גורן. מושב ומקומם: בתכנית הכלולים שטחים
חלקי ,18613 גוש: .18 חלקי חלקה: ,18612 גושים וחלקות: גוש:

.34 ,27 חלקות:

הקלה מתן לולים. חוות של הקמתה לאפשר התכנית: מטרת
התחברות. לאפשר כדי ,899 מס' אזורית דרך של בניין מקו

מקרקע קרקע ייעוד שינוי א.  התכנית: הוראות עיקרי
מקו הקלה מתן ב. חקלאית. ודרך מיוחד חקלאי לשטח חקלאית
קביעת ג. התחברות. לאפשר כדי ,899 מס' אזורית דרך של בניין
בניה. הוראות ד. קביעת קרקע. לכל ייעוד המותרות התכליות
הנחיות קביעת ו. אדריכלי. ועיצוב בינוי הנחיות קביעת ה.

הנדסיות. תשתיות לפיתוח הנחיות קביעת ז. סביבתיות.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.3161 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5680, 25/05/2007 ובילקוט

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
,04-9979659 טל' מעלה הגליל, מעונה, מעלה הגליל, ד"נ ולבניה
שהמשרדים ובשעות בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין וכל

לקהל. פתוחים האמורים

חרמון תכנון מקומי מעלה מרחב

ג/16305 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
סער, נחל טבע בשמורת שאיבה תחנת התכנית: שם

מסעדה
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
כפיפות ג/16305, מס' מפורטת תכנית מופקדת החרמון מעלה

תמא/34/ב/3. תמא/35, תממ/2, ג/5867, לתכניות

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מסעדה.

שאיבה תחנת להקמת תכנית הסדרת התכנית: מטרת
טבע משמורת ייעוד  שינוי  טבע. שמורת  בתחום  שחלקה
 909 מס' אזורית מדרך בניין בקו  הקלה  הנדסיים.  למיתקנים

הדרך. מציר מ' ל–50 מ' מ–90

והגבלות בניה זכויות קביעת  התכנית: א. עיקרי הוראות
מגבלות הוראות, הנחיות, קביעת ב. שאיבה. תחנת בעבור
מים, דרכים, תשתית: מערכת וביצוע פיתוח לתכנון, ואיסורים
ברכב למעבר הנאה וזיקת מדרך, בניין הסדרת קו וניקוז. ג. ביוב,

השאיבה. לתחנת לגישה חקלאית בקרקע
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ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו את  הרואה אחר תכנוני פרט בכל  או 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
,12439 מעלה החרמון, מסעדה ובניה הוועדה המקומית לתכנון

.04-6981677 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

חרמון תכנון מקומי מעלה מרחב

ג/16813 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
3 בכניסה  מס' דרך תוואי שינוי התכנית: שם

שמס למג'דל המערבית
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי ג/16813, מס' מפורטת תכנית מופקדת החרמון מעלה

ג/9858. לתכנית

שמס. מג'דל ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים

כניסה (98) 1 מס' דרך  בתוואי שינוי התכנית: מטרת 
קיימים. למבנים לגיטימציה למתן מערבית

לאזור מדרך קיימת א. שינוי ייעוד הוראות התכנית: עיקרי
שמס, מג'דל מערבית כניסה צומת תכנון ב ולהפך.  מגורים

בקו בניין. שינוי תחבורה. ג. ידי יועץ על

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
,12439 מעלה החרמון, מסעדה ובניה הוועדה המקומית לתכנון

.04-6981677 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

נפתלי תכנון מקומי מעלה מרחב

גנ/16886 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
מגורים, לאזור מדרך ייעוד שינוי התכנית: שם

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

שינוי גנ/16886, מס' מפורטת תכנית מופקדת נפתלי מעלה
ג/7682. לתכנית

גושים ג'אן;  בית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
חלקות: חלקי ,19533 גוש: .39 חלקי חלקה: ,19526 גוש: וחלקות:

.14 - 11

.7 מדרך מס' מטרת התכנית: ביטול חלק

מגורים מאזור ייעוד שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי
א. למגורים מדרך הולכי רגל ב. שינוי ייעוד גישה. לשביל

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

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

.04-9978030 טל' תרשיחא, מעלות ,1 האורנים

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

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

נפתלי תכנון מקומי מעלה מרחב

גנ/16889 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
מגורים לאזור ממסחר ייעוד שינוי התכנית: שם

ג'אן בית הדרך, התווית
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי גנ/16889, מס' מפורטת תכנית מופקדת נפתלי מעלה

ג/685. לתכנית

גושים ג'אן;  בית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.163 ,8 ,7 חלקות: חלקי ,19506 גוש: וחלקות:

וקביעת א, למגורים ממסחר ייעוד שינוי א. התכנית: מטרת
ממסחר ייעוד  שינוי ב. א.  מגורים לאזור  ושימושים הוראות 

מ'. ל–1 מ' מ–3 אחורי בניין קו הקטנת ג. א. למגורים

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

.04-9978030 טל' תרשיחא, מעלות ,1 האורנים

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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נפתלי תכנון מקומי מעלה מרחב

ג/16899 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

לאזור עתידי מתכנון ייעוד שינוי התכנית: שם
ג'אן בית מגורים,

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי ג/16899, מס' מפורטת תכנית מופקדת נפתלי מעלה

ג/685. לתכנית

גושים ג'אן;  בית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
חלקות: חלקי ,19515 גוש: .41 חלקי חלקה: ,19502 גוש: וחלקות:

.67 - 65

לתכנון משטח ייעוד שינוי א. ועיקריה: התכנית מטרת
ייעוד משטח שינוי ב. דרך. והתוויית שצ"פ ב, עתידי למגורים
ג. קביעת דרך. והתוויית שצ"פ, ב, מגורים לשטח לתכנון עתידי
שונים. באזורים בניה)  % (צפיפות בניה ושימושים   הוראות

בניה. היתרי למתן הוראות קביעת ד.

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

.04-9978030 טל' תרשיחא, מעלות ,1 האורנים

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

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

נפתלי תכנון מקומי מעלה מרחב

גנ/16274 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
תכנית ג/658 שינוי הדרך, תוואי שינוי שם התכנית:

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

ג/685. ג/5446, לתכניות שינוי גנ/16274,

גושים ג'אן;  בית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
,19503 גוש: .34 ,33 ,30 ,29 חלקות: חלקי ,19501 גוש: וחלקות:

.40 ,39 חלקות: חלקי

קביעת ב. דרך. תוואי והקטנת שינוי א. התכנית: מטרת
בניה. הוראות

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.1550 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5627, 29/12/2006 ובילקוט

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
טל' תרשיחא, מעלות ,1 האורנים רח' נפתלי, מעלה  ולבניה
ובשעות בימים בה  לעיין רשאי מעוניין  וכל ,04-9978030

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

הגליל תכנון מקומי מרום מרחב

ג/16298 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

מירון עזרה, מושב יד צדקה התכנית: מוסד שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי ג/16298, מס' מפורטת תכנית מופקדת הגליל מרום

ג/12092. ג/4069, לתכניות

וחלקות: גושים מירון; ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.77 חלקי חלקה: ,13688 גוש:

ומתן קיים צדקה מוסד של מצבו הסדרת התכנית: מטרת
בנייתו. את להשלים אפשרות

מקריית קרקע ייעוד  שינוי א. התכנית: הוראות  עיקרי
קביעת ג. בניין. קווי ב. שינוי ציבור.  ומוסדות למבנים רשב"י
תשתיות לפיתוח הנחיות  קביעת ד. בניה. והוראות  זכויות

הנדסיות.

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
,13910 מירון הגליל,  מרום ולבניה לתכנון המקומית הוועדה 

.04-6919806 טל'

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

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

הגליל תכנון מקומי מרום מרחב

ג/16934 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

שפ"פ, למגורים, קרקע ייעוד שינוי התכנית: שם
ספסופה מושב חקלאית, וקרקע שביל

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי ג/16934, מס' מפורטת תכנית מופקדת הגליל מרום

ג/12564. ג/8202, ג/9802, לתכניות

מושב ספסופה; גושים ומקומם: השטחים הכלולים בתכנית
,5 חלקות: חלקי ,14454 גוש: .3 חלקי חלקה: ,14452 גוש: וחלקות:
גוש: .16 ,13 ,12 ,10 ,9 ,7 - 5 ,3 חלקות: חלקי ,14455 גוש: .15 - 8

.11 ,10 חלקות: חלקי ,14457

מאושרות דיור יחידות  שתי העתקת התכנית:  מטרת
הבניה, בזכויות שינוי ספסופה. במושב לשפ"פ שטחים וייעוד

מגורים. באזור הבניין וקווי הקרקע תכסית

מגורים מאזור קרקע ייעוד שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי
פתוח פרטי ושטח משק למבני משטח ושביל, פתוח פרטי לשטח
של בניין מתן הקלה מקו ב. לדרך. ומשטח פרטי פתוח למגורים



26.6.2008 התשס"ח, בסיוון כ"ג ,5824 הפרסומים ילקוט 3652

מס  שינוי  לפי  מהציר  מ'  ל–50  מהציר מ' מ–80 866 מס' דרך
לצומת.  בהתקרבות ל–14 מ' 2 דרך מס' ג. הרחבת  7 לתמ"א 3.
במגרש הקרקע תכסית הגדלת למגורים, הבניה אחוזי הגדלת ד.
בכל המותרים השימושים קביעת ה. בניין. קווי וקביעת ,403

בניה. והוראות זכויות קביעת ו. שטח. תא

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
,13910 מירון הגליל,  מרום ולבניה לתכנון המקומית הוועדה 

.04-6919806 טל'

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

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

הגליל תכנון מקומי מרום מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
ג/5765 מס'

אבירים מצפה התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
תממ/9/2, תמא/22, תמא/8, לתכניות כפיפות ג/5765, מס'

תמא/35.

גושים אבירים.  ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים 
 63 ,60 חלקות: חלקי ,67 במלואה: חלקה ,19676 גוש: וחלקות:

.95 - 36 חלקות: חלקי ,19688 גוש: .68 ,66 -

אבירים. של מצפה פיתוח שטח תיחום א. התכנית:   מטרת
בתחום שונים לשימושים קרקע ועתודות אזורים קביעת ב.
בניה הוראות קביעת ד.  הדרכים. רשת התוויית  ג. התכנית.
משק ומבני  שירותים  ציבור, מבני אדם, מגורי  המסדירות 
נוי לשטחי הוראות קביעת ה. הבניה. מותרת שבהם באזורים

אחרים. ציבוריים ובשטחים שבהם והשימוש

חקלאית קרקע ייעוד  שינוי א. התכנית: הוראות  עיקרי
השונים לשימושים קרקע ועתודות אזורים קביעת ב. למגורים.

הוראות בניה. קביעת ג. בתחום התכנית.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.1099 עמ' התשנ"א, הפרסומים 3834, 16/11/1990 ובילקוט

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
מעוניין וכל ,04-6919806 טל' ,13910 הגליל, מירון ולבניה מרום
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

הגליל תכנון מקומי מרום מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
ג/6923  מס'

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

ג/5957. לתכנית שינוי ג/6923, מס'

עין אל–אסד; גושים ומקומם: השטחים הכלולים בתכנית
חלקי ,39  -  36 ,33 ,32 במלואן: חלקות ,19544 גוש: וחלקות:

.132 ,131 ,129 ,109 ,107 ,40 חלקות:

שבין בקטע רגל להולכי שביל תוואי שנוי התכנית: מטרת
.39 ,38 ,33 חלקות

רגל, להולכי  דרך  תוואי שינוי התכנית: הוראות  עיקרי 
חוקיות הסדרת לצורך ב  למגורים  א  מגורים  ייעוד ושינוי

למבנה קיים.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.3473 עמ' התשנ"ג, הפרסומים 4124, 02/06/1993 ובילקוט

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
מעוניין וכל ,04-6919806 טל' ,13910 הגליל, מירון ולבניה מרום
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

הגליל תכנון מקומי מרום מרחב

גנ/16053 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
ספסופה ,149 מגרש התכנית: שם

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

ג/8202. לתכנית שינוי גנ/16053,

גושים ספסופה;  ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים 
חלקי ,14456 גוש: .16 ,15 ,5 ,1 חלקות: חלקי ,14455 גוש: וחלקות:

.10 חלקי חלקה: ,14457 גוש: .1 חלקה:

דרך והתוויית  מוטורית  דרך ביטול א. התכנית:  מטרת 
ולמגורים. משק  למבני שטח הרחבת ב. רגל במקומה.  להולכי
בעבור הקבועים בתכנית ואחורי צדי קדמי, קווי בניין, שינוי ג.
אחורי  מ' ל–0.0  מ' מ–3 צדי מ', ל–0.0 מ–6 קדמי: משק   מבני
מבני  למגורים, קיימת דרך של ייעוד שינוי ד. ל–0.0 מ'. מ' מ–3

רגל. להולכי ודרך משק

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.3530 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5691, 15/06/2007 ובילקוט

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
מעוניין וכל ,04-6919806 טל' ,13910 הגליל, מירון ולבניה מרום
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.
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מרחב תכנון מקומי משגב

ג/15056 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
שכניה ומערת שכניה, הר טבע שמורת התכנית: שם

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

ג/15056. מס' מפורטת תכנית מופקדת משגב

ליישוב צפונית ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
וחלקות: גושים רקפת; ליישוב דרומית ומנוף שכניה קורנית,
.1 חלקה: חלקי  ,17677 גוש: .4 ,3 חלקות: חלקי ,17675  גוש:
.7 חלקה: חלקי  ,11 ,6  -  1 במלואן: חלקות ,17678  גוש:
,1 במלואה: חלקה ,17680 גוש: .3 חלקה: חלקי  ,17679 גוש:
.10 ,2 ,1 חלקות: חלקי ,18562 גוש: .8 ,7 ,4  -  2 חלקות:  חלקי
במלואה: חלקה ,19299 גוש: .22 ,20 ,17 חלקות: חלקי ,18652 גוש:
,19603 גוש: .45 ,44 ,19 ,17 ,15 ,11 ,9  -  6 ,4 חלקות: חלקי ,5
,49 ,48 ,39 ,34 חלקות: חלקי ,19605 גוש: .40 - 36 חלקות: חלקי
,19809 גוש: .6 ,3 - 1 חלקות: חלקי ,19808 גוש: .71 ,70 ,69 ,68
חלקי ,6 במלואה: חלקה ,19815 גוש: .13 ,11 - 9 חלקות: חלקי
חלקות: חלקי ,8 במלואה: חלקה ,19816 גוש: .7 ,5 - 2 חלקות:
,3  -  1 חלקות: חלקי ,4 במלואה: חלקה ,19817 גוש: .9 ,7 ,6 

.10 ,8 ,7 - 5

לפי חוק לשמורת טבע השטח לייעד א. מטרת התכנית: 
ואתרי לאומיים אתרים טבע, שמורות הלאומיים, הגנים
- התשכ"ה והבניה, התכנון חוק ולפי התשנ"ח-1998, הנצחה,

הטבעי. במצבם והדומם הצומח החי, על לשמור ב. .1965

של ייעוד השטח שינוי ייעוד התכנית: א. הוראות עיקרי
ייעוד קרקע. לכל המותרת התכלית קביעת ב. שמורת טבע.

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
טל' משגב, ד"נ משגב,  ולבניה לתכנון המקומית   הוועדה

.04-9990102

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

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

מרחב תכנון מקומי משגב

ג/15782 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
נעים אל ערב מיתאר תכנית התכנית: שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
לתכניות שינוי ג/15782, מס' מפורטת תכנית מופקדת  משגב
כפיפות לתכניות מש/מק/2/30, מש/מק/1/30, ג/5098, ג/במ/30,

תמא/22. תמא/8, תממ/9/2, לפי אישור תמא/35, ג/5302,

לאשחר, ממערב שטח ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בלתי חלק ומהווה לתכנית המצורף בתשריט כחול בקו כמסומן
,7 במלואן: חלקות ,19243 גוש: וחלקות: גושים ממנה;  נפרד
,9 - 4 ,1 במלואן: חלקות ,19244 גוש: .8 ,6 ,1 חלקות: חלקי ,10 ,9
חלקי ,19273 גוש: .231 ,102 ,25 ,21 ,14 ,13 חלקות: חלקי ,232 ,101
חלקי ,19275 גוש: .58 ,3 ,1 חלקות: חלקי ,19274 גוש: .14 חלקה:

.88 חלקי חלקה: ,19759 גוש: .14 חלקה:

של כפרית להתיישבות שטחים  ייעוד  התכנית: מטרת
ממשלת להחלטת  בהתאם נעים  אל בערב  הבדואית הפזורה 

.19.1.99 מיום ,4726 מס' ישראל,

בנושאים שתטפל ליישוב כוללת מיתאר תכנית הכנת
את שיספקו למגורים שטחים הקצאת - מגורים א. האלה:
בעלי  תושבים כ–1,400  בעבור 2020 לשנת עד  היישוב צורכי 
גישה לדרך שטחים הקצאת - דרכים ב. קרקע. וחוכרי קרקע
דרכים מערכת יצירת אשחר. עם ולחיבורו ליישוב חדשה
ג. חינוך, תרבות לכל חלקי היישוב. ברורה, שתאפשר נגישות
מוקד ויצירת וספורט ציבור למבני שטחים הקצאת - וספורט
הקצאת - ונוף פתוחים שטחים ד. וקהילתית. חינוכית לפעילות
התושבים, לרווחת לפיתוחם הנחיות  ומתן פתוחים שטחים
והמרכז, מגורים שכונות בין המקשרת שצפ"ים מערכת יצירת
לטופוגרפיה. הפיתוח והתאמת  הכפר,  חזות על  שמירה
וכבישים), ניקוז מים, (ביוב, תשתיות פיתוח - תשתיות ה.
תוך חיוניות, ומערכות הנדסיים  למיתקנים  שטחים והקצאת
בעלי חיים גידול - הוצאת סביבה הסביבה. ו. איכות שמירה על
תעסוקה שטחים למסחר, הקצאת - כלכלה מגורים. ז. מאזורי
תושבי עסקיות לפרנסת יזמויות פיתוח כדי לאפשר משק ומבני
בשלבים. התכנית לפיתוח אפשרות - שלביות ח. היישוב.
היעד. מעבר לשנת היישוב של עתידי שטחים לפיתוח  הקצאת

ערב  לתחום - ג/במ/30 והעברתו אשחר מתכנית גריעת חלק
בהתאם. התכנית ועדכון נעים, אל

טבלאות בעלים לפי בהסכמת שלא איחוד וחלוקה תכנית
איזון.

מחקלאות, שטחים ייעוד שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי
בתכנית. השטחים ייעודי לכל ושפ"פ ציבור מבני  מגורים,
הקרקע בתכנית. לייעודי מותרים ושימושים קביעת תכליות ב.
בניה, מרווחי וגובהם, מבנים  שטח בניה:  הוראות קביעת ג.
אדריכלי. ועיצוב לבינוי הנחיות קביעת ד. וכדומה.  צפיפות
ולפיתוחם. הפתוחים בשטחים לטיפול הנחיות קביעת  ה.
התכנית. לביצוע תנאים קביעת ז. סביבתיות. הנחיות קביעת ו.

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
טל' משגב, ד"נ משגב,  ולבניה לתכנון המקומית   הוועדה

.04-9990102

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

עבודתו), התשמ"ט-1989. וסדרי סמכויות חוקר
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מרחב תכנון מקומי משגב

ג/16780 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
כישורית כלבית כישורית, 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/16780, מס' מפורטת תכנית מופקדת משגב

ג/3304.

- קיבוץ כישורית כלביית ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.14 - 12 חלקות: חלקי ,18909 גוש: וחלקות: גושים כישור;

לכלבייה לגיטימציה לשם לבינוי שטח תוספת התכנית: מטרת
המאושרת המיתאר גבולות תכנית ידי הרחבת על קיימת, טיפולית

ג/3304.

חקלאית, מקרקע ייעוד שינוי  התכנית: א. הוראות עיקרי
השימושים קביעת ב. משק. למבני  לאזור ומשפ"פ מדרך
ודרך. שפ"פ ולייעודים משק למבני  קרקע לייעוד  המותרים

בניה. הוראות קביעת ג.

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

.04-9990102 טל'

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

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

מרחב תכנון מקומי משגב

גנ/17333 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
לבון ,197 במגרש בניה אחוזי שינוי התכנית: שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
לתכנית שינוי  גנ/17333, מס' מפורטת תכנית מופקדת משגב

מש/מק/2/146.

וחלקות: גושים בתכנית ומקומם: לבון; הכלולים השטחים
.6 חלקי חלקה: ,18809 גוש:

שטח  תוספת 90 מ"ר, עיקרי שטח תוספת התכנית: מטרת
המותרים. השטחים כל לסך מ"ר, 20 חניה

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
טל' משגב, ד"נ משגב,  ולבניה לתכנון המקומית   הוועדה

.04-9990102

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

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

הגליל תכנון מקומי שפלת מרחב

גנ/16840 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
כאבול ויח"ד, בניה אחוזי הגדלת התכנית: שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי גנ/16840, מס' מפורטת תכנית מופקדת הגליל שפלת

ג/10552. לתכנית

גושים כאבול;  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
.38 חלקי חלקה: ,19607 גוש: וחלקות:

הגדלת + בניה וזכויות  בהוראות התכנית: שינוי מטרת
ג/10552, מאושרת מתכנית  שינויים המהווים יח"ד  מספר

היתר בניה. לצורך מתן

יח"ד. ל–10 יח"ד מס' הגדלת א. התכנית:  הוראות  עיקרי

(חניה). עמודים קומת כולל קומות הקומות ל–6 במס'  ב. שינוי

מצורף. בינוי בנספח מוצע מצב לפי מרבי בניין בגובה שינוי ג.

ג1. למגורים  ייעוד שינוי ה. ל–210%.  בניה  באחוזי שינוי  ד. 
פיר הוספת ולצורך קיימת בניה לפי בניין בקווי שינוי ו.

מעלית.

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
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511
,24930 תמרה הגליל, שפלת ולבניה לתכנון המקומית הוועדה

.04-9994122 טל'

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

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

גדז הרצל  
המחוזית הוועדה ראש יושב  
הצפון מחוז ולבניה לתכנון
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הדרום מחוז
הדרום - מחוז תכנון מקומי-מחוזי מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
1/182/03/11  מס'

- אפעה פוספט בהרי לכריית התכנית: אתר  שם
דרך הגישה שינוי תוואי

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
המקומית-מחוזית הוועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה
מס' מפורטת תכנית מופקדת הדרום  מחוז ולבניה  לתכנון

.182/03/11 שינוי לתכנית ,1/182/03/11

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

אפעה; הרי  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
גבולות ;Y 559/000 קואורדינטה ,X 213/500 קואורדינטה
וחלקות: גושים רצוף;  כחול בקו  בתשריט כמסומן  התכנית:

.100106 ,100105 מוסדרים: גושים חלקי

תכנונית מסגרת והכנת שטחים ייעוד התכנית: מטרת
המגרשים אל גישה  דרך של תוואי  שינוי אלה:  למטרות

וחציבה. לכרייה המיועדים

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 פי על לכך כל הזכאי 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'
,4 התקוה רח' הדרום, מחוז ולבניה לתכנון המקומית-מחוזית

.08-6263795 טל' ,84100 שבע באר

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

הדרום - מחוז תכנון מקומי-מחוזי מרחב

ד/234/02/11 מס' בדבר אישור תכנית דרך  הודעה
שבע באר מערבי, עוקף כביש התכנית: שם

והבניה,  התכנון 117 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
שינוי ד/234/02/11, דרך מס' תכנית בדבר אישור התשכ"ה-1965,

.111/02/11 ,305/02/7 ,2/305/02/7 ,66/102/02/5 לתכניות

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

מערבית עוקפת דרך ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
חצרים; מחלף  עד גורל ממחלף - צפוני קטע - שבע  באר
אזורית שמעונים- מועצה מקומי תכנון וחלקות: מרחב  גושים
חלקה גוש 100257/4, 1 (חלק); חלקה ,100257/3 גוש שמעון: בני
חלקות חלקי  ,100269/1 גוש  בהסדר;  100268/4 גוש  (חלק);  1

שמעונים  מקומי תכנון מרחב מוסדר; 100228 לא גוש ;10 ,4 ,1
;5 ,4 ,1 חלקות: חלקי ,100257/1 גוש (גלילי): דרום  ומחוז
;17 ,15 ,14 ,12 ,7 ,5 ,4 ,1 חלקות: חלקי ,100257/2  גוש
חלקות: ,100228/1 גוש ;1 חלקה: חלקי  ,100269/4 גוש
;17 ,16 ,12 ,11 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,2 ,1 חלקות: חלקי ,15 ,14 
(גלילי): דרום מחוז תכנון מרחב ;2 ,1 חלקות: חלקי ,100216/1  גוש
התכנית: גבולות ;14 ,10 ,9 ,8 ,6 ,5 ,2 חלקות: חלקי ,100215/1 גוש

רצוף. כחול בקו בתשריט כמסומן

מצד התווית דרך ראשית עוקפת באר שבע .1 התכנית: מטרת
מחלפים והקמת חצרים, מחלף עד גורל ממחלף צפוני קטע מערב,
הדרך לביצוע הוראות וקביעת הקרקע בייעודי שינויים ידי על
יער חקלאי, בייעוד משטחים קרקע ייעודי שינוי .2 והמחלפים.
קיים, יער נטע אדם לשימור, טבעי יער מוצע, קיים, יער פארק פארק
בניין קו קביעת .3 נופי. טיפול ולדרך ו/או מוצע, לדרך אדם נטע יער

.2 מס' בתשריט המסומן לפי

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.2572 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5657, 30/03/2007 ובילקוט

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
המקומית-מחוזית הוועדה במשרדי וכן ,08-6263791 טל'
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,08-6263795 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

שבע באר מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
15/192/03/5  מס'

זאב,  נווה 65 בשכונת במגרש שינויים התכנית: שם
אימבר הרץ נפתלי - ז'בוטינסקי יוהנה שד' פינת

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה
,15/192/03/5 מס' מפורטת תכנית מופקדת שבע באר ולבניה

5/במ/130. ,6/192/03/5 לתכניות שינוי

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

נווה רובע שבע. באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
גבולות אימבר; הרץ נפתלי ז'בוטינסקי- יוהנה שד' פינת זאב,
וחלקות: גושים  רצוף; כחול בקו בתשריט כמסומן  התכנית: 
,38146 גוש: .28 חלקה: חלקי  ,6 במלואה: חלקה ,38191 גוש:

.21 ,20 חלקות: חלקי

המיועד למגורים ,65 במגרש מס' שינויים מטרת התכנית:
קרקע קומת לבניית הנחיות קביעת .1 להלן: כמפורט  מיוחד, 
בקומת לשימוש הנחיות קביעת .2 עמודים. קומת במקום
(מיועדים וכו' מועדונים כנסת, בית טהרה, למקווה קרקע
גדולות דירות  בניית  .3 מסחר). למטרות ולא המגרש לדיירי
למטרה בניה זכויות הגדלת .4 כולל.   17  - מ–1  בקומות יותר
כנסת,  בית טהרה,  מקווה  בעבור  מ"ר  500 של בהיקף עיקרית
למטרה בניה זכויות הגדלת .5 קרקע. בקומת וכו' מועדונים
תנאים קביעת .6 מגורים.  בעבור מ"ר  300 של בהיקף עיקרית

בניה. היתרי למתן
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ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו  את הרואה  אחר תכנוני פרט  בכל או  בבנין
רשאי  100 לחוק, סעיף פי הזכאי לכך על התכנית, וכן כל ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-6263791 טל'
2, באר שבע  בגין מנחם שבע, רח' באר לתכנון ולבניה המחוזית

.08-6463807 טל'

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

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

שבע באר מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
33/203/03/5 מס'

שבע באר רמות, שכונת זק"ש, נלי רח' התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 

5/במ/7/6. 5/במ/1/6, לתכניות שינוי ,33/203/03/5

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

שכונת שבע.  באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
בתשריט כמסומן התכנית: גבולות ;7 ,5 זק"ש נלי  רח'  רמות, 
במלואן: חלקות ,38160 גוש: וחלקות: גושים רצוף; כחול  בקו

.203 חלקי חלקה: ,132 ,131

מס' במגרש מרביים בניה היקפי הגדלת .1 התכנית: מטרת
מתוכם  ל–177 מ"ר, מ"ר מ–151 א, מגורים לאזור המיועד A225
שירות:  למטרות מ"ר, ל–156  מ"ר מ–130 עיקריות:  למטרות
במגרש מרביים בניה  היקפי  הגדלת .2 שינוי.  ללא - מ"ר  21 
מ"ר,  ל–181  מ"ר מ–151 א מגורים לאזור המיועד B225 מס'
למטרות  מ"ר, ל–155  מ"ר מ–130 עיקריות למטרות מתוכם:

מ"ר. ל–26 מ"ר מ–21 שירות

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.480 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5735, 29/11/2007 ובילקוט

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
טל' ,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז  לתכנון ולבניה
באר ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-6263791
מעוניין וכל ,08-6463807 טל' שבע, באר ,2 בגין מנחם רח' שבע,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

שבע באר מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
51/206/03/5 מס'

שכ' נווה מנחם, ,26 ,24 אביטל התכנית: רח' שם

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

5/במ/75. 5/במ/4/75, לתכניות שינוי ,51/206/03/5

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

רחוב: שבע.  באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
רח' ,(B38 'מס 24 (מגרש רח' אביטל מנחם, נווה אביטל. שכונת
בתשריט כמסומן התכנית: גבולות ;(A38 'מס 26 (מגרש אביטל
במלואן: חלקות ,38172 גוש: וחלקות: גושים רצוף; כחול  בקו

.61 ,57 חלקות: חלקי ,38173 גוש: .40 ,39

למטרה המרביים בניה היקפי הגדלת .1 התכנית: מטרת
קרקע,  בקומת תוספת בעבור במקום 130 מ''ר 197 מ''ר עיקרית
בעבורו. בניין קווי וקביעת המחסן, מיקום שינוי .2 א. ובקומה
הנחיות קביעת  .4 ואחורית. קדמית בחזית מצללות הקמת .3
בניה. היתרי למתן תנאים קביעת .5 בניה. לתוספות  ביצוע
שינויים  ללא נשארות בניה זכויות - A38 מס' מגרש בעבור .6
מותרים, בניה מזכויות חורגים מבנים תקפה. לתכנית בהתאם

מסומנים להריסה.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3821 עמ' התשס"ז, ,5700 הפרסומים  ובילקוט  18/09/2007

.08/08/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-6263791 טל'
וכל ,08-6463807 טל' שבע, באר ,2 בגין מנחם רח' שבע, באר
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

דימונה מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית דחיית בדבר  הודעה
1/112/03/25  מס'

פתוח ציבורי משטח ייעוד שינוי התכנית:  שם
דימונה למגורים,

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית דחיית בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
דבר על שהודעה ,112/03/25 לתכנית שינוי  ,1/112/03/25
,1950 עמ' התשל"ח, ,2443 הפרסומים בילקוט פורסמה הפקדתה

.08/06/1978 בתאריך

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

החולים מבית דרומה ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
גושים כחול;  בקו בתשריט כמסומן התכנית: גבולות בבניה; 

.39518 גוש: חלקי וחלקות:

ציבורי משטח מהשטח חלק ייעוד שינוי התכנית: מטרת
וקווי באחוזי שינוי אין בקומה). (בניה א מגורים לשטח פתוח

.50% בניין

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-6263791 טל'
וכל ,08-6563182 טל' ,8600 דימונה ,1 הנשיא שד' דימונה,
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים
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מלאכי תכנון מקומי קרית מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
160/02/18  מס'

הכפר נאות שכונת התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
,34/101/02/8 ,26/102/03/18 לתכניות שינוי ,160/02/18  מס'

.117/03/8 18/במ/55, ,101/02/8

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

מלאכי. קרית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בקו בתשריט כמסומן התכנית: גבולות הכפר; נאות שכונת
.220 חלקה: חלקי  ,311 גוש: וחלקות: גושים רצוף;  כחול
.117 חלקה: חלקי  ,326 גוש: .52 חלקה: חלקי  ,325  גוש:

.34 חלקי חלקה: ,2412 גוש:

שכונת להקמת תכנונית  מסגרת יצירת התכנית:  מטרת
כחלק נוספים ציבור לבנייני ושטח  מקיף, ספר בית מגורים,
מגרשים וחלוקת איחוד ידי על מלאכי, קריית  מהעיר
וקביעת הקרקע,  בייעודי שינויים הקרקע), בעלי (בהסכמת 

בניה. ומגבלות לזכויות הנחיות

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.630 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5463, 04/11/2005 ובילקוט

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-6263791 טל'
,70900 מלאכי קרית  ,1 ז'בוטינסקי רח'  מלאכי, קרית  ולבניה
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,08-8608704 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

רהט מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
16/223/02/17  מס'

רהט ,29 שכונה הרחבת התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מיתאר תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, והבניה, 
,15/223/02/17 לתכניות שינוי ,16/223/02/17 מס'  מקומית

.2/223/02/17

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

;29 שכונה רהט.  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
גושים רצוף;  כחול בקו בתשריט  כמסומן  התכנית: גבולות 

.100226 בשלמותו: גוש וחלקות:

3 מגרשי  הוספת ידי על ,29 שכונה התכנית: הרחבת מטרת
ייעוד  שינוי א.  להלן: כמפורט  יח"ד  9 הכוללים א  מגורים
174א, מס' (במגרשים  א מגורים לאזור  פתוח ציבורי  משטח 
שטחי קביעת ב. רגל. להולכי ושביל משולבת דרך ,( 176ג 175ב,
+ 8% (במגרשים  ל–691 מ"ר א מגורים באזור המרביים הבניה
שטחים  המהווים מ"ר  450 מתוכם 176ג) 175ב, 174א, מס'

הנחיות קביעת ד. והשימושים. התכליות קביעת ג. עיקריים.
ביצוע ושלבי בניה היתר למתן התנאים קביעת ה. לתשתית.

התכנית.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.3667 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5694, 22/06/2007 ובילקוט

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 ,08-9914874 רהט, רהט, טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

שמעונים מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
12/177/02/7  מס'

חורה ,3 שכונה הרחבת 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
,12/177/02/7 מס' מפורטת תכנית מופקדת שמעונים ולבניה
,6/177/02/7 ,8/177/02/7 ,422/03/7 ,382/03/7 לתכניות שינוי

.1/177/02/7

בכל הבעלים כל בהסכמת וחלוקה איחוד וחלוקה: איחוד
התכנית. תחום

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

צמוד חורה. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
 - מזרח מערב קואורדינטה היישוב; למרכז ודרומית  3  לשכונה
גושיםוחלקות: ;X- 194/000- קואורדינטה דרוםצפון ,Y - 578/200
חלקה 4 (חלק);  גוש: 100012/2 מוסדר, מוסדר; 100012 לא מגוש:  חלק
מוסדר,   100407 גוש:  (חלק);  1 חלקה  מוסדר,  100012/3  גוש:
(חלק);  (חלק), 21   25 חלקה מוסדר, גוש: 100408, (חלק);  19  חלקה
חלקה 1  גוש: 400172 מוסדר, חלקה 13 (חלק); 100439 מוסדר, גוש:

רצוף. כחול בקו התכנית: כמסומן בתשריט גבולות (חלק);

תוספת  ידי  על בחורה   3 שכונה הרחבת התכנית:  מטרת
מגרש  יח"ד, כ–106  הכוללים  למגורים מגרשים חמישים  של 
היישוב, במרכז ציבור למבנים ומוסדות מגרש תוספת ילדים, לגן
גדול ושטח למבנים ומוסדות ציבור לחינוך, גינות גדול מגרש

עירוני. לשוק שטח וכן היישוב, כל בעבור לפארק

משצ"פ, קרקע ייעודי  שינוי א. התכנית: הוראות  עיקרי
א, מגורים לאזור  בעתיד  לתכנון  ומשטח  ציבור  למבני  משטח
ציבור ומוסדות  למבנים ציבור,  ומוסדות  למבנים לדרכים 
ולשבילים. לשצ"פ (שוק), מיוחדות הנחיות עם למסחר לחינוך,
קביעת תכליות, ג. בעלים. בהסכמת מגרשים איחוד וחלוקת ב.
שצ"פ מגרשי קביעת ד. בניה. ומגבלות זכויות שימושים,

המגורים. פיתוח מגרשי בבד עם בד שיפותחו

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 פי על לכך כל הזכאי וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .08-6263791 טל'

.08-6899696 טל' שמעונים, ולבניה לתכנון המחוזית
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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

שמעונים מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
515/03/7  מס'

חורה 15א, שכונה התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון  המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965 ,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה
שינוי לתכנית ,515/03/7 מס' מפורטת תכנית מופקדת שמעונים

.196/03/11

בכל הבעלים כל בהסכמת וחלוקה איחוד וחלוקה: איחוד
התכנית. תחום

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

היישוב, בצפון חורה.  ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
,X - 194/050 קואורדינטה שכונה 16, 15 ובקרבת לשכונה צמוד
100012/1 מוסדר,  גוש וחלקות: גושים ;Y- 580/000 קואורדינטה
התכנית:  גבולות חלקה 18 (חלק); גוש 100011 מוסדר, חלקה1 (חלק);

רצוף. כחול בקו בתשריט כמסומן

שכונת להקמת תכנונית  מסגרת יצירת התכנית:  מטרת
לייעודי  מגרשים קביעת יד על יח"ד, כ–112  שתכלול מגורים
השכונה ואל אליהם גישה דרכי  והתוויית  השונים, הקרקע

וממנה.

מאזור הקרקע: בייעודי שינויים א. התכנית: הוראות עיקרי
לבנייני שטח מסחרית, חזית עם א מגורים אזור א, מגורים
להולכי ושבילים וחניות דרכים פתוח, ציבורי שטח ציבור,
למבנים לחינוך, ציבור ומוסדות למבנים א, למגורים - רגל
משולבות. ולדרכים לדרכים לשבילים, לשצ"פ, ציבור, ומוסדות
שטחי קביעת ג. בעלים. בהסכמת מגרשים וחלוקת איחוד ב.
ציבור. לבנייני ובשטחים א מגורים באיזור המרביים הבניה
תנאים קביעת ה. במגרשים. והשימושים התכליות קביעת ד.
במגרשים. מרביים בניין קווי קביעת ו. בניה. היתרי  למתן

אדריכליים. ועיצוב לבינוי הנחיות קביעת ז.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף פי על לכך כל הזכאי וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-6263791 טל'

.08-6899696 טל' שמעונים, ולבניה לתכנון המחוזית

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

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

שמעונים מקומי תכנון מרחב

517/03/7 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
חורה ,17 שכונה 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 ,517/03/7 מס' מפורטת תכנית מופקדת שמעונים ולבניה

.437/03/7 ,6/177/02/7 7/במ/118, לתכניות

בכל הבעלים כל בהסכמת וחלוקה איחוד וחלוקה: איחוד
התכנית. תחום

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

היישוב, חורה. במערב ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
קואורדינטה ,X- 193/400 קואורדינטה ו–18; 15 ,1 שכונות בין
חלקה 1  100012/1 מוסדר, גוש: וחלקות: גושים ;Y - 579/300

רצוף. כחול בקו התכנית: כמסומן בתשריט גבולות (חלק);

שכונת להקמת תכנונית  מסגרת יצירת התכנית:  מטרת
וקביעת  קרקע בייעודי שינויים ידי על כ–277 יח"ד, בת מגורים

בניה. ומגבלות הנחיות זכויות,

המגורים אזור של מפורט תכנון א. התכנית: הוראות עיקרי
,6/177/02/7 מס' חורה של המיתאר בתכנית המסומן המיתארי
לייעודי מגרשים קביעת - הקרקע בייעודי שינויים ידי על
השכונה ואל אליהם גישה דרכי והתוויית השונים הקרקע
בעלים. ג. קביעת בהסכמת מגרשים וחלוקת וממנה. ב. איחוד
בשטח ג, מגורים באזור באזור מגורים א, המרביים הבניה שטחי
והשימושים התכליות קביעת מסחרי. ד. ובאזור ציבור לבנייני
קווי ו. קביעת בניה. היתרי למתן תנאים ה. קביעת במגרשים.

אדריכליים. לבינוי ועיצוב הנחיות ז. קביעת במגרשים. בניין

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 פי על לכך כל הזכאי וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-6263791 טל'

.08-6899696 שמעונים,טל' ולבניה לתכנון המחוזית

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

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

שמעונים מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
17/311/03/7  מס'

בנגב ערערה - מגרש 69, 2א שכונה התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 

.11/311/03/7 ,3/310/02/7 לתכניות שינוי ,17/311/03/7

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

2א. בנגב. שכונה ערערה ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
קואורדינטה ,Y - 563/975 מזרח מערב קואורדינטה ;69 מס' בית
בקו בתשריט כמסומן התכנית: גבולות ;X - 203/725 צפון דרום

.7 במלואה: חלקה ,100084 וחלקות:גוש: גושים רצוף; כחול

א מגורים באזור הבניה אחוזי הגדלת התכנית:  מטרת
במגרש. הבניין קווי ושינוי המגרש, משטח ל–95%

המרביים הבניה שטחי קביעת .1 התכנית: הוראות עיקרי
המהווים  מתוכם 720 מ''ר ל–760 מ''ר א מגורים לאזורי במגרש
קביעת .3 והשימושים. התכליות קביעת .2 עיקריים. שטחים
היתרי למתן התנאים קביעת .4 אדריכלי. ועיצוב בינוי הנחיות

ביצוע התכנית. קביעת שלבי .5 בניה.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.4287 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5713, 10/08/2007 ובילקוט

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

שמעונים מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
439/03/7/א  מס'

בשומריה הספר בתי מתחם התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 

239/03/6/א. 7/מק/2045, לתכניות שינוי 439/03/7/א,

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

קיבוץ שומריה.  ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים 
קואורדינטה שמעון; בני אזורית מועצה בתחום  שומריה,
כמסומן התכנית: גבולות ;Y 188/000 קואורדינטה ,X 593/250
חלקי ,3133 גוש: וחלקות: גושים רצוף; כחול בקו בתשריט
בהתאם ח לתכנית 7/מק/2045, 301 בהתאם מגרשים: ;9 חלקה:

239/03/6/א. לתכנית

אזורי. ספר יסודי בית התכנית: הקמת מטרת

ונופש ספורט משטח  שינוי א.  התכנית: הוראות  עיקרי
ועיצוב בינוי מתן הנחיות ב. ציבור לחינוך. ומוסדות למבנים
בניה. זכויות קביעת ד. לביצוע. שלבים קביעת ג.  אדריכלי.
בניה. היתרי למתן תנאים קביעת ו. מחדש. מגרשים חלוקת ה.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.771 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5744, 06/12/2007 ובילקוט

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

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
ד/272/02/6  מס'

נחלה גת, קרית דרך התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון  המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965 ,
ולבניה הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון מחוז ולבניה
שינוי ד/272/02/6, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת שקמים

שינוייה. על 113/03/6 ,192/03/6 ,251/02/6 לתכניות

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

מועצות בתחום ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
בקו בתשריט כמסומן התכנית: גבולות  ולכיש; יואב אזוריות
,17 ,8 - 6 חלקות: חלקי ,34098 גוש: וחלקות: גושים רצוף; כחול
חלקי ,34103 גוש: .20 ,16 ,13 ,11 חלקות: חלקי ,34101 גוש: .24
חלקות: חלקי ,34104 גוש: .23 - 20 ,17 - 13 ,10 - 8 ,5 ,4 חלקות:
,34110 גוש: .15 ,12 ,10 חלקות: חלקי ,34109 גוש: .11 - 9 ,7 ,6 ,2

.25 ,21 ,17 ,6 ,5 ,2 חלקות: חלקי

דרך לסלילת  תכנונית מסגרת יצירת התכנית: מטרת 
ידי על  ,35 מס'  דרך עם  353 מס' דרך את המחברת מקומית,
כולל הדרך, לביצוע הוראות וקביעת קרקע בייעודי שינויים

משה. לשדה נגישות

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 פי על לכך כל הזכאי וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-6263791 טל'

.08-8500705 טל' שקמים, ולבניה לתכנון המחוזית

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

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

שקמים מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
6/123/03/6  מס'

ב הרחבה - יפה תלמי התכנית: שם
והבניה,  התכנון 117 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
,6/123/03/6 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,

.5/123/03/6 ,4/123/03/6 ,123/03/6 לתכניות שינוי

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

יפה. תלמי מושב ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
,X - 163/250 E אשקלון; קואורדינטה חוף מועצה אזורית בתחום
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בתשריט כמסומן התכנית: גבולות ;Y- 614/000 N קואורדינטה
.16 חלקי חלקה: ,2581 גוש: וחלקות: גושים רצוף; כחול  בקו
,8 ,7 ,3 חלקות: חלקי ,10 ,9 ,2 במלואן: חלקות ,2582  גוש:

.3 חלקי חלקה: ,2583 גוש: .29 - 27 ,21 ,20 ,15 ,12 ,11

על מגורים, לאזור תכנונית מסגרת יצירת התכנית: מטרת
וכן  מגורים, 69 מגרשי ויצירת שטח מגורים מאושר חלוקת ידי
המושב של ופיתוח הרחבה בעתיד המאפשרת תנועה מערכת

יח"ד. 350 של כולל להיקף

בתחום קרקע ייעודי שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי
משק, מבני פתוח, ציבורי שטח א, מגורים מאזור התכנית
לייעודים מאושר, במצב חקלאי ושטח ומוצעת מאושרת דרך
ודרך דרך ציבור, ומוסדות מבנים שצ"פ, א-2, מגורים האלה:
קרקע. ייעוד לכל המותרות  התכליות  קביעת  ב.  משולבת.
הרחבת ד. בניה. וזכויות מגבלות הוראות, הנחיות, קביעת ג.
כולל השטח לפיתוח הוראות קביעת  ה. דרכים. והתוויית
חשמל תקשורת, ניקוז, ביוב, דרכים, כגון לשירותים, תשתיות
סביבתיות. הנחיות קביעת ז. לביצוע. התניות קביעת ו. וכו'. גז

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.3826 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5700, 06/07/2007 ובילקוט

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-6263791 טל'
בימים בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,08-8500705 טל' שקמים,

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

שקמים מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
3/162/03/6  מס'

הדר בת למחסנים, בניה זכויות תוספת התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 

.270/03/6 ,4/234/02/6 כפיפות לתכניות ,3 /162 /03 /6

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

אזור הדר. בת ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
- צפון דרום ,Y 162/040 - מזרח מערב קואורדינטה א;  מגורים
רצוף; כחול בקו בתשריט כמסומן התכנית: גבולות ;X 616/750
78-1 בהתאם  מגרשים: ;1 חלקי חלקה: ,2600 גושים וחלקות: גוש:

לתכנית 270/03/6. 81-79 בהתאם ;4/234/02/6 לתכנית

מחסנים הקמת בדבר  הוראות קביעת התכנית:  מטרת
מגורים. באזור מ"ר 12 של בגודל

מחסנים להקמת בינוי הנחיות א. התכנית: הוראות עיקרי
הנחיות ג.  מחסנים.  להקמת בניה מרווחי קביעת ב.  וגודלם. 
הנחיות ה. גמר. חומרי בדבר הנחיות ד. המחסנים. גגות לניקוז
ציבוריים. לשטחים הפונות בחזיתות המגרשים גדרות לחיפוי

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.486 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5735, 11/10/2007 ובילקוט

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 בימים  לעיין רשאי וכל מעוניין ,08-8500705 טל' שקמים,

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

אילות חבל מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
3/126/03/12  מס'

- הרחבה  גירזי טבע נחל התכנית: שמורת  שם
אילות חבל גדולים, נחלים טבע לשמורת

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

.39/14/4 תממ לפי אישור ,3/126/03/12

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

לחלקה בצמוד  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
באזור גדולים, נחלים מוכרזת טבע שמורת של מזרחית הדרום
רצוף; כחול בקו בתשריט כמסומן התכנית: גבולות גירזי; נחל
חלקי ,39101 גוש: .2 ,1 חלקות: חלקי ,39100 גושים וחלקות: גוש:
חלקות: חלקי ,39107 גוש: .1 חלקי חלקה: ,39106 גוש: .4 חלקה:

.1 חלקי חלקה: ,39108 גוש: .3 ,1

חוק לפי טבע לשמורת  השטח  ייעוד .1 התכנית: מטרת
הנצחה, לאומיים ואתרי אתרים טבע, לאומיים, שמורות גנים
התשכ"ה-1965. והבניה התכנון חוק ולפי  התשנ"ח-1998,
ערכי על וכן הטבעי, במצבם והדומם הצומח החי, על שמירה .2
וייעוד פתוחים  שטחים של ייעוד שינוי  .3 והמורשת. הנוף

טבע. של שמורת לייעוד 14/4 בתמ"מ חקלאית קרקע

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.3821 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5700, 13/07/2007 ובילקוט

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'
לעיין רשאי מעוניין וכל ,08-6355819 טל' אילות, אילות, חבל

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

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

מוות הצהרות חוק לפי הודעות

בירושלים משפחה לענייני המשפט בבית

46650/08 ת"ע

מוות, התשל"ח-1978, הצהרות בעניין: חוק

פיטס, שיפרה הנעדרת של מותה הצהרת ובעניין:

לוי מרח' ,3847258 ת"ז לביא, צילה שרה והמבקשת:
ו/או אילנה טל ליפר עו"ד ע"י ב"כ קרית אונו, ,115/18 אשכול
פקס' ,02-6234974 טל' ירושלים, ,1 המלכה הלני מרח' ראובנוב,

.02-6230330

הודעה

המשפט בית אל  פנתה  הנ"ל המבקשת כי  ידוע  להווי
של מותה על להצהיר בבקשה בירושלים משפחה לענייני
בית המשפט וכי שהיא מתה שנעלמה ומשערים הנעדרת הנ"ל

.13.30 בשעה ,6.10.2008 ביום בבקשה הנ"ל ידון
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המבקשת: לפי הצהרת של הנעדרת תיאורה וזה

ידועים. לידתה ותאריך לידתה: לא מקום

בשנות בלונדון נפטרה הידיעה למיטב הרגיל: מגוריה מקום
ה–20. המאה של ה–50

אנגליה. האחרון: הידוע מגוריה מקום

ידועה. לא אזרחותה:

ידועה. התעסקותה: לא

בחיים עדיין  הנעדרת  נראתה שבו לאחרונה הידוע  התאריך 
ידועים. אז: לא שבו נמצאה והמקום

שרה ביותר: הקרובים משפחתה בני של והכתובות השמות
אונו. קרית ,115/18 אשכול לוי רח' לביא,

אין. אחרים: סימנים

בזה מתבקש הנ"ל, הנעדרת על ידיעות לו שיש מי כל
או דיפלומטית נציגות לכל או המשפט לבית להמציאן
אדם וכל בעל פה, ובין בכתב בין ישראל, של מדינת קונסולרית
בית לפני יתייצב המוות להצהרת להתנגד הרוצה מעוניין,
התנגדותו, את כוחו, וינמק בא ידי ואם על בעצמו אם המשפט,
או ההתנגדות, טעמי שבה יפורטו בשבועה הצהרה ימסור או
מדינת של קונסולרי או דיפלומטי  נציג  לפני הודעה ימסור
בית ייתן כן שאם לא ההתנגדות, טעמי יפרט את שבה ישראל,

בעיניו. כטוב החלטה המשפט

שופט הכהן, מנחם

בירושלים משפחה לענייני המשפט בבית

46660/08 ת"ע

מוות, התשל"ח-1978, הצהרות בעניין: חוק

בול, הנעדרת לאה של מותה ובעניין: הצהרת

לוי מרח' ,3847258 ת"ז לביא, צילה שרה והמבקשת:
ו/או אילנה טל ליפר עו"ד ע"י ב"כ קרית אונו, ,115/18 אשכול
פקס' ,02-6234974 טל' ירושלים, ,1 המלכה הלני מרח' ראובנוב,

.02-6230330

הודעה

המשפט בית אל  פנתה  הנ"ל המבקשת כי  ידוע  להווי
של מותה על להצהיר בבקשה בירושלים משפחה לענייני
בית המשפט וכי שהיא מתה שנעלמה ומשערים הנעדרת הנ"ל

.13.30 בשעה ,6.10.2008 ביום בבקשה הנ"ל ידון

המבקשת: לפי הצהרת של הנעדרת תיאורה וזה

ידועים. לידתה ותאריך לידתה: לא מקום

מטוס בתאונת נהרגה שמועה  פי  על הרגיל:  מגוריה מקום
ה–20. המאה של ה–70 בשנות בוונצואלה

ונצואלה. האחרון: הידוע מגוריה מקום

ידועה. לא אזרחותה:

ידועה. התעסקותה: לא

בחיים עדיין  הנעדרת  נראתה שבו לאחרונה הידוע  התאריך 
ידועים. אז: לא שבו נמצאה והמקום

שרה ביותר: הקרובים משפחתה בני של והכתובות השמות
אונו. קרית ,115/18 אשכול לוי רח' לביא,

אין. אחרים: סימנים

בזה מתבקש הנ"ל, הנעדרת על ידיעות לו שיש מי כל
או דיפלומטית נציגות לכל או המשפט לבית להמציאן
אדם וכל בעל פה, ובין בכתב בין ישראל, של מדינת קונסולרית
בית לפני יתייצב המוות להצהרת להתנגד הרוצה מעוניין,
התנגדותו, את כוחו, וינמק בא ידי ואם על בעצמו אם המשפט,
או ההתנגדות, טעמי שבה יפורטו בשבועה הצהרה ימסור או
מדינת של קונסולרי או דיפלומטי  נציג  לפני הודעה ימסור
בית ייתן כן שאם לא ההתנגדות, טעמי יפרט את שבה ישראל,

בעיניו. כטוב החלטה המשפט

שופט הכהן, מנחם

בירושלים משפחה לענייני המשפט בבית

46670/08 ת"ע

מוות, התשל"ח-1978, הצהרות בעניין: חוק

פדרמן, שולמית הנעדרת של מותה הצהרת ובעניין:

לוי מרח' ,3847258 ת"ז לביא, צילה שרה והמבקשת:
ו/או אילנה טל ליפר עו"ד ע"י ב"כ קרית אונו, ,115/18 אשכול
פקס' ,02-6234974 טל' ירושלים, ,1 המלכה הלני מרח' ראובנוב,

.02-6230330

הודעה

המשפט בית אל  פנתה  הנ"ל המבקשת כי  ידוע  להווי
של מותה על להצהיר בבקשה בירושלים משפחה לענייני
בית המשפט וכי שהיא מתה שנעלמה ומשערים הנעדרת הנ"ל

.13.30 בשעה ,6.10.2008 ביום בבקשה הנ"ל ידון

המבקשת: לפי הצהרת של הנעדרת תיאורה וזה

ידועים. לידתה ותאריך לידתה: לא מקום

בשנות בלונדון נפטרה הידיעה למיטב הרגיל: מגוריה מקום
ה–20. המאה של ה–30

אנגליה. האחרון: הידוע מגוריה מקום

ידועה. לא אזרחותה:

ידועה. התעסקותה: לא

בחיים עדיין  הנעדרת  נראתה שבו לאחרונה הידוע  התאריך 
ידועים. אז: לא שבו נמצאה והמקום

שרה ביותר: הקרובים משפחתה בני של והכתובות השמות
אונו. קרית ,115/18 אשכול לוי רח' לביא,

אין. אחרים: סימנים

בזה מתבקש הנ"ל, הנעדרת על ידיעות לו שיש מי כל
או דיפלומטית נציגות לכל או המשפט לבית להמציאן
אדם וכל בעל פה, ובין בכתב בין ישראל, של מדינת קונסולרית
בית לפני יתייצב המוות להצהרת להתנגד הרוצה מעוניין,
התנגדותו, את כוחו, וינמק בא ידי ואם על בעצמו אם המשפט,
או ההתנגדות, טעמי שבה יפורטו בשבועה הצהרה ימסור או
מדינת של קונסולרי או דיפלומטי  נציג  לפני הודעה ימסור
בית ייתן כן שאם לא ההתנגדות, טעמי יפרט את שבה ישראל,

בעיניו. כטוב החלטה המשפט

שופט הכהן, מנחם
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בירושלים משפחה לענייני המשפט בבית

46680/08 ת"ע

מוות, התשל"ח-1978, הצהרות בעניין: חוק

קנול, חנה הנעדרת מותה של הצהרת ובעניין:

לוי מרח' ,3847258 ת"ז לביא, צילה שרה והמבקשת:
ו/או אילנה טל ליפר עו"ד ע"י ב"כ קרית אונו, ,115/18 אשכול
פקס' ,02-6234974 טל' ירושלים, ,1 המלכה הלני מרח' ראובנוב,

.02-6230330

הודעה

המשפט בית אל  פנתה  הנ"ל המבקשת כי  ידוע  להווי
של מותה על להצהיר בבקשה בירושלים משפחה לענייני
בית המשפט וכי מתה שהיא ומשערים שנעלמה הנעדרת הנ"ל,

.13.30 בשעה ,6.10.2008 ביום בבקשה הנ"ל ידון

המבקשת: לפי הצהרת של הנעדרת תיאורה וזה

ידועים. לידתה ותאריך לידתה: לא מקום

בשנות בארה"ב נפטרה הידיעה למיטב הרגיל: מגוריה מקום
ה–20. המאה של ה–80

ארה"ב. האחרון: הידוע מגוריה מקום

ידועה. לא אזרחותה:

ידועה. התעסקותה: לא

בחיים עדיין  הנעדרת  נראתה שבו לאחרונה הידוע  התאריך 
ידועים. אז: לא שבו נמצאה והמקום

שרה ביותר: הקרובים משפחתה בני של והכתובות השמות
אונו. קרית ,115/18 אשכול לוי רח' לביא,

אין. אחרים: סימנים

בזה מתבקש הנ"ל, הנעדרת על ידיעות לו שיש מי כל
או דיפלומטית נציגות לכל או המשפט לבית להמציאן
אדם וכל בעל פה, ובין בכתב בין ישראל, של מדינת קונסולרית
בית לפני יתייצב המוות להצהרת להתנגד הרוצה מעוניין,
התנגדותו, את כוחו, וינמק בא ידי ואם על בעצמו אם המשפט,
או ההתנגדות, טעמי שבה יפורטו בשבועה הצהרה ימסור או
מדינת של קונסולרי או דיפלומטי  נציג  לפני הודעה ימסור
בית ייתן כן שאם לא ההתנגדות, טעמי יפרט את שבה ישראל,

בעיניו. כטוב החלטה המשפט

שופט הכהן, מנחם

בירושלים משפחה לענייני המשפט בבית

46690/08 ת"ע

מוות, התשל"ח-1978, הצהרות בעניין: חוק

הנעדר אלחנן שטרנברג, של ובעניין: הצהרת מותו

לוי מרח' ,3847258 ת"ז לביא, צילה שרה והמבקשת:
ו/או אילנה טל ליפר עו"ד ע"י ב"כ קרית אונו, ,115/18 אשכול
פקס' ,02-6234974 טל' ירושלים, ,1 המלכה הלני מרח' ראובנוב,

.02-6230330

הודעה

משפחה לענייני המשפט בית אל פנתה הנ"ל כי ידוע להווי
שנעלם הנ"ל, הנעדר מותו של להצהיר על בבקשה בירושלים
ביום הנ"ל בבקשה ידון המשפט בית וכי מת שהוא ומשערים

.13.30 בשעה ,6.10.2008

המבקשת: לפי הצהרת של הנעדר תיאורו וזה

ידוע. לא תאריך - פלשתינה, לידתו: לידתו ותאריך מקום

לארה"ב היגר הידיעה למיטב פלשתינה, הרגיל: מגוריו מקום
ה–20. המאה של ה–30 בסביבות שנות

ארה"ב. האחרון: הידוע מגוריו מקום

ידועה. לא אזרחותו:

ידועה. התעסקותו: לא

בחיים עדיין  הנעדר  נראה שבו לאחרונה הידוע  התאריך 
ידועים. אז: לא שבו נמצא והמקום

מאיר ביותר:  הקרובים משפחתו בני של והכתובות השמות 
ירושלים. ,12 טשרניחובסקי רח' אלחסיד,

אין. אחרים: סימנים

בזה מתבקש הנ"ל, הנעדר על  ידיעות לו שיש מי כל
או דיפלומטית נציגות לכל או המשפט לבית להמציאן
אדם וכל בעל פה, ובין בכתב בין ישראל, של מדינת קונסולרית
בית לפני יתייצב המוות להצהרת להתנגד הרוצה מעוניין,
התנגדותו, את כוחו, וינמק בא ידי ואם על בעצמו אם המשפט,
או ההתנגדות, טעמי שבה יפורטו בשבועה הצהרה ימסור או
מדינת של קונסולרי או דיפלומטי  נציג  לפני הודעה ימסור
בית ייתן כן שאם לא ההתנגדות, טעמי יפרט את שבה ישראל,

בעיניו. כטוב החלטה המשפט

שופט הכהן, מנחם

בחיפה משפחה לענייני המשפט בבית

3490/08 ת"ע

מוות, התשל"ח-1978, הצהרות בעניין: חוק

הוכמן, שרה הנעדרת של מותה הצהרת ובעניין:

עו"ד ב"כ  ע"י  ,050487883 ת"ז הורוביץ, גרשון  והמבקש:
חיפה. ,31 החלוץ מרח' כהנא, דוד

הודעה

לענייני המשפט בית אל פנה הנ"ל המבקש כי ידוע להווי
הנ"ל, הנעדרת של מותה להצהיר על בבקשה בחיפה משפחה
ידון בבקשה המשפט בית וכי מתה שהיא שנעלמה ומשערים

.13.00 בשעה ,10.7.2008 ביום הנ"ל

המבקש: הצהרת לפי הנעדרת של תיאורה וזה

.1910 שבפולין, סוסנוביץ בעיירה לידתה: ותאריך לידתה מקום

סוסנוביץ הרגיל ומקום מגוריה הידוע האחרון: מגוריה מקום
שבפולין.

פולנית. אזרחותה:

ידועה. התעסקותה: לא

בחיים עדיין  הנעדרת  נראתה שבו לאחרונה הידוע  התאריך 
שבפולין. סוסנוביץ גטו אז: נמצאה שבו והמקום

הוריה ביותר: בני משפחתה הקרובים של והכתובות השמות
הוכמן. יוכבד ואסתר יוסף יעקב

בזה מתבקש הנ"ל, הנעדרת על ידיעות לו שיש מי כל
או דיפלומטית נציגות לכל או המשפט לבית להמציאן
לכל פה, בעל ובין  בכתב בין ישראל, מדינת של  קונסולרית
הנקוב במועד  הדיון  מועד לפני ימים עשר חמישה  המאוחר 
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המוות להצהרת להתנגד הרוצה מעוניין, אדם וכל לעיל
כוחו, בא  ידי על ואם בעצמו אם המשפט, בית לפני יתייצב 
יפורטו שבה הצהרה בשבועה ימסור התנגדותו, או את וינמק
או דיפלומטי נציג לפני  הודעה ימסור או  ההתנגדות, טעמי
ההתנגדות, טעמי את יפרט שבה ישראל, מדינת של קונסולרי

בעיניו. כטוב בית המשפט החלטה ייתן כן לא שאם

משפט בית מזכירת דהן, עדנה

בחיפה משפחה לענייני המשפט בבית

3510/08 ת"ע

מוות, התשל"ח-1978, הצהרות בעניין: חוק

הוכמן, אריה הנעדר של מותו הצהרת ובעניין:

עו"ד ב"כ  ע"י  ,050487883 ת"ז הורוביץ, גרשון  והמבקש:
חיפה. ,31 החלוץ מרח' כהנא, דוד

הודעה

לענייני המשפט בית אל פנה הנ"ל המבקש כי ידוע להווי
הנ"ל, הנעדר של מותו על להצהיר בבקשה בחיפה משפחה
בבקשה הנ"ל ידון המשפט בית וכי מת שהוא שנעלם ומשערים

.14.00 בשעה ,10.7.2008 ביום

המבקש: הצהרת לפי הנעדר של תיאורו וזה

.1930 שבפולין, סוסנוביץ בעיירה לידתו: ותאריך לידתו מקום

סוסנוביץ האחרון: הידוע  מגוריו  ומקום  הרגיל  מגוריו מקום
שבפולין.

פולנית. אזרחותו:

תלמיד. התעסקותו:

בחיים עדיין  הנעדר  נראה שבו לאחרונה הידוע  התאריך 
סוסנוביץ. בגטו ,1943 אז: נמצא שבו והמקום

הוריו ביותר: הקרובים משפחתו  בני  של והכתובות השמות
הוכמן. יוכבד ואסתר יוסף יעקב

בזה מתבקש הנ"ל, הנעדר על  ידיעות לו שיש מי כל
או דיפלומטית נציגות לכל או המשפט לבית להמציאן
לכל פה, בעל ובין  בכתב בין ישראל, מדינת של  קונסולרית
הנקוב במועד  הדיון  מועד לפני ימים עשר חמישה  המאוחר 
המוות להצהרת להתנגד  הרוצה מעוניין, אדם  וכל לעיל,
כוחו, בא  ידי על ואם בעצמו אם המשפט, בית לפני יתייצב 
יפורטו שבה הצהרה בשבועה ימסור התנגדותו, או את וינמק
או דיפלומטי נציג לפני  הודעה ימסור או  ההתנגדות, טעמי
ההתנגדות, טעמי את יפרט שבה ישראל, מדינת של קונסולרי

בעיניו. כטוב בית המשפט החלטה ייתן כן לא שאם

משפט בית מזכירת דהן, עדנה

בחיפה משפחה לענייני המשפט בבית

3520/08 ת"ע

מוות, התשל"ח-1978, הצהרות בעניין: חוק

הוכמן, בנימין מותו של הנעדר הצהרת ובעניין:

מרח' כהנא, דוד עו"ד ב"כ ע"י ריטרבנד, בטי והמבקשת:
חיפה. ,31 החלוץ

הודעה

המשפט בית אל  פנתה  הנ"ל המבקשת כי  ידוע  להווי
הנעדר של מותו על להצהיר בבקשה בחיפה משפחה לענייני
בבקשה ידון המשפט בית וכי מת שהוא ומשערים שנעלם הנ"ל

.13.30 בשעה ,10.7.2008 הנ"ל, ביום

המבקשת: לפי הצהרת של הנעדר תיאורו וזה

.1897 שבפולין, ורשה בעיר לידתו: ותאריך לידתו מקום

שבפולין. שידלוביץ הרגיל: מגוריו מקום

שבפולין. הידוע האחרון: סוסנוביץ מגוריו מקום

פולנית. אזרחותו:

ידועה. התעסקותו: לא

בחיים עדיין  הנעדר  נראה שבו לאחרונה הידוע  התאריך 
בוכנוולד. ההשמדה במחנה ,1944 אז: נמצא שבו והמקום

אשתו ביותר:  הקרובים משפחתו בני של והכתובות השמות 
בפולין. בסוסנוביץ (Gucua) גיטל

בזה מתבקש הנ"ל, הנעדר על  ידיעות לו שיש מי כל
או דיפלומטית נציגות לכל או המשפט לבית להמציאן
לכל פה, בעל ובין  בכתב בין ישראל, מדינת של  קונסולרית
הנקוב במועד  הדיון  מועד לפני ימים עשר חמישה  המאוחר 
המוות להצהרת להתנגד  הרוצה מעוניין, אדם  וכל לעיל,
כוחו, בא  ידי על ואם בעצמו אם המשפט, בית לפני יתייצב 
יפורטו שבה הצהרה בשבועה ימסור התנגדותו, או את וינמק
או דיפלומטי נציג לפני  הודעה ימסור או  ההתנגדות, טעמי
ההתנגדות, טעמי את יפרט שבה ישראל, מדינת של קונסולרי

בעיניו. כטוב בית המשפט החלטה ייתן כן לא שאם

משפט בית מזכירת דהן, עדנה

בחיפה משפחה לענייני המשפט בבית

3700/08 ת"ע

מוות, התשל"ח-1978, הצהרות בעניין: חוק

הוכמן, יוכבד אסתר הנעדרת של מותה הצהרת ובעניין:

עו"ד ב"כ  ע"י  ,050487883 ת"ז הורוביץ, גרשון  והמבקש:
חיפה. ,31 החלוץ מרח' כהנא, דוד

הודעה

לענייני המשפט בית אל פנה הנ"ל המבקש כי ידוע להווי
הנ"ל, הנעדרת של מותה להצהיר על בבקשה בחיפה משפחה
ידון בבקשה המשפט בית וכי מתה שהיא שנעלמה ומשערים

.9.00 בשעה ,5.11.2008 ביום הנ"ל

המבקש: הצהרת לפי הנעדרת של תיאורה וזה

.1886 שבפולין, שידלוביץ לידתה: ותאריך לידתה מקום

שבפולין. סוסנוביץ הרגיל: מגוריה מקום

בפולין. סוסנוביץ גטו האחרון: הידוע מגוריה מקום

פולנית. אזרחותה:

בית. התעסקותה: עקרת

בחיים עדיין  הנעדרת  נראתה שבו לאחרונה הידוע  התאריך 
שבפולין. סוסנוביץ גטו אז: נמצאה שבו והמקום
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בעלה ביותר:  הקרובים משפחתה בני של והכתובות השמות 
הוכמן. יוסף יעקב

בזה מתבקש הנ"ל, הנעדרת על ידיעות לו שיש מי כל
או דיפלומטית נציגות לכל או המשפט לבית להמציאן
לכל פה, בעל ובין  בכתב בין ישראל, מדינת של  קונסולרית
הנקוב במועד  הדיון  מועד לפני ימים עשר חמישה  המאוחר 
המוות להצהרת להתנגד הרוצה מעוניין, אדם וכל לעיל
כוחו, בא  ידי על ואם בעצמו אם המשפט, בית לפני יתייצב 
יפורטו שבה הצהרה בשבועה ימסור התנגדותו, או את וינמק
או דיפלומטי נציג לפני  הודעה ימסור או  ההתנגדות, טעמי
ההתנגדות, טעמי את יפרט שבה ישראל, מדינת של קונסולרי

בעיניו. כטוב בית המשפט החלטה ייתן כן לא שאם

משפט בית מזכירת דהן, עדנה

בית המשפט ידי על חברות בקשות לפירוק

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1252/08 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

מרח' ,51-323492-2 ח"פ בע"מ, טומט חברת פירוק ובעניין
אביב, תל ,2 קרמינצקי

משה עו"ד ב"כ  ע"י ,027190826 ת"ז לוי, אורי והמבקש:
פקס' ,09-8847444 טל' ,42401 נתניה ,20 פינסקר מרח'  איזק,

.09-8338303

לבית  בקשה 24.2.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

3.9.2008 בשעה 8.30.

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
עבודה ימי משבעה יאוחר לא הנ"ל  המען לפי לידיו שתגיע

הדיון. תאריך לפני

תמורת המבקש, ימסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד איזק, משה  
המבקש כוח בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1354/08 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

(1994) אלמנטרי לביטוח סוכנות מיניביט חברת פירוק ובעניין
,58867 אזור ,43 מרח' העליה השניה ,51-201230-3 ח"פ בע"מ,

,51-242613-1 ח"פ בע"מ, לביטוח סוכנות סקוריטס והמבקשת:
,9 ושות', מרח' הבנקים אטלס עו"ד ממשרד אטלס ב"כ עו"ד ערן ע"י

.04-8511423 פקס' ,04-8511424 טל' חיפה,

לבית  בקשה 6.3.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

23.10.2008 בשעה 8.30.

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו על הודעה למבקשת שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקשת, למסור יש ההודעה את
.10.10.2008 לא יאוחר מיום הנ"ל המען שתגיע לידיה לפי

תמורת המבקשת, תמסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד אטלס, ערן  
המבקשת כוח בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1577/08 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

 2002 בשר מוצרי ושיווק עיבוד לומיטו - חברת פירוק ובעניין
,51-33099-2 ח"פ בע"מ,

עו"ד ב"כ  ע"י  ,057404535 ת"ז קפש, שמואל והמבקש:
.65785 אביב תל ,60 רוטשילד משד' מנצור, אברהם

לבית  בקשה 13.4.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

5.11.2008 בשעה 8.30.

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
ביום   12.00 משעה יאוחר  לא  הנ"ל המען לפי לידיו  שתגיע 

.1.10.2008

תמורת המבקש, ימסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד אברהם מנצור,  
המבקש כוח בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1601/08 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

ח"פ בע"מ, עופות שווק מצסה אוריאל חברת פירוק ובעניין
,51-225189-3

מרח' מלמד, ודים עו"ד ב"כ  ע"י  דניסיוק,  יורי והמבקש:
.03-9501412 פקס' ,03-9501416 טל' לציון, ראשון ,53 רוטשילד

לבית  בקשה 16.4.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
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ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת
11.11.2008 בשעה 8.30.

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
ביום   17.00 משעה יאוחר  לא  הנ"ל המען לפי לידיו  שתגיע 

.4.11.2008

תמורת המבקש, ימסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד ודים מלמד,  
המבקש כוח בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1707/08 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

,51-342357-4 ח"פ בע"מ, אביב דפי חברת פירוק ובעניין

עו"ד  ב"כ ע"י 034110825 ואח', ת"ז מועלם, גליה והמבקשים:
.75218 לציון ראשון ,65 ז'בוטינסקי מרח' מסורי, רז

לבית  בקשה 7.5.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

17.11.2008 בשעה 8.30.

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשים, למסור יש ההודעה את
 13.00 לא יאוחר משעה הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיהם

.6.11.2008 ביום

תמורת למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד מסורי, רז  
כוח המבקשים בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1739/08 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

51- ח"פ בע"מ, הונגרי מטבח בודא חברת פירוק ובעניין
,69482 אביב תל ,2 שיטרית מרח' ,340522-5

המסגר מרח' פילו, רמי עו"ד ב"כ ע"י שחר, גבריאל והמבקש:
.03-5626212 פקס' ,03-5626210 טל' אביב, תל 52א,

לבית  בקשה 13.5.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

18.11.2008 בשעה 8.30.

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
ביום   12.00 משעה יאוחר  לא  הנ"ל המען לפי לידיו  שתגיע 

.11.11.2008

תמורת המבקש, ימסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד פילו, רמי  
המבקש כוח בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1741/08 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

,51-271724-0 ח"פ בע"מ, שפסל מעדני חברת פירוק ובעניין
אהרון זילברמן), ברק (אצל בני ,7 רוזובסקי מרח'

שמש, אפרת .2 ;040327728 ת"ז פריי, ישראל .1 והמבקשים:
יעקב הנדל, .4 ;081002008 ת"ז ראיד, סנינה אבו .3 ;039477302 ת"ז
פלק, יהושע .6 ;025550088 ת"ז איינהורן, אהרון .5 ;056070592 ת"ז
ת"ז שמש, שרה .8 ;037116761 ת"ז דרנט, נחמן .7 ;056833247 ת"ז
ת"ז גולדברג, שמואל .10 ;040116972 ת"ז שמש, אסף .9 ;51900611
ת"ז וויס, עמרם .12 ;267385351 ת"ז מוריס, אליק .11 ;061272993
יחזקאל .14 ;040049934 ת"ז טייטלבאום, אסתר .13 ;031492374
זיסי .16 ;038349932 ת"ז נוסבויים, משה .15 ;027191451 סטל, ת"ז
.18 ;037270006 ת"ז וויס, הענדל .17 ;110480010 ת"ז פיינגולד,
ע"י ,027611243 ת"ז סמי, גבר .19 ;032633778 ת"ז פרידמן, דבורה
שובל ו/או ל' ברנשטיין י' ו/או בנין ר' ו/או ורדי עו"ד אביחי ב"כ
03- טל' גן, רמת ,1 ב.ס.ר. מגדל ,2 בן גוריון דרך צ' אברג'ל, ו/או

.03-7526888 פקס' ,7526633

זמנית, מפרקת לוי-טילר, דורית עו"ד ובעניין:

לבית  בקשה 13.5.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

19.11.2008 בשעה 8.30.

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשים, למסור יש ההודעה את
מיום יאוחר  לא  הנ"ל המען לפי לידיהם שתגיע  באופן 

.11.11.2008

תמורת למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד ורדי, נ' אביחי  
כוח המבקשים בא



26.6.2008 התשס"ח, בסיוון כ"ג ,5824 הפרסומים ילקוט 3666

בחיפה המחוזי המשפט בבית

130/08 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

טכנולוגית להכשרה המרכז עמיתים חברת פירוק ובעניין
בע"מ, והשכלה

עו"ד ע"י ב"כ המניות), (בעלי ואח' גרא בן והמבקשים: אהוד
.33112 חיפה ,3 ביאליק מרח' לסרי, ברק

לבית  בקשה 28.1.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת לפרק את החברה בחיפה המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

או בסמוך לכך. 16.9.2008 בשעה 9.30,

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשים, למסור יש ההודעה את
 9.9.2008 לא יאוחר מיום הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיהם

.14.00 בשעה

תמורת למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד לסרי, ברק  
כוח המבקשים בא

בחיפה המחוזי המשפט בבית

248/08 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

בע"מ, (2003) ג.ע. המרכז מוסך חברת פירוק ובעניין

עו"ד ב"כ ע"י אחמד, אבו שאוקי המנוח עיזבון והמבקש:
.16000 נצרת ,2517 ת"ד אבו אחמד, תאופיק

לבית  בקשה 24.2.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת לפרק את החברה בחיפה המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

או בסמוך לכך. 16.9.2008 בשעה 9.30,

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשים, למסור יש ההודעה את
 2.9.2008 לא יאוחר מיום הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיהם

.12.00 בשעה

תמורת המבקש, ימסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד אחמד, אבו תאופיק  
המבקש כוח בא

בנצרת המחוזי המשפט בבית

75/08 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

ח"פ בע"מ, (2004) למזון דליה  מרכז חברת פירוק  ובעניין 
,51-349277-7

עו"ד שולה ע"י ב"כ ,06817470 ת"ז אלבז, סלומון והמבקש:
,23020 העמק מגדל ,372 ת"ד ,8 העמק מרח' דרך אלמוזנינו זגורי,
.shulasi@netvision.net.il ,04-6443369 פקס' ,04-6443370 טל'

לבית  בקשה 12.2.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה את  לפרק  בנצרת המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

3.9.2008 בשעה 9.30.

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
15.8.2008 בשעה  לא יאוחר מיום המען הנ"ל, שתגיע לידיו לפי

.12.00

תמורת המבקש, ימסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד אלמוזנינו-זגורי, שולה  
המבקש כוח באת

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

בע"מ 100 צ'נג'
(51-276252-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
תל ,17 עמינדב ברח' ,10.00 בשעה ,10.8.2008 ביום תתכנס הנ"ל
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק צבי רוזנברג,                                                חיים

עצים ודשאים בע"מ
(51-231370-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
דנאי, י' עו"ד במשרד 10.8.2008 בשעה 10.00, ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, סופי של דוח הגשת  אביב, לשם תל ,17 עמינדב רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק                                                עזרא בן עזר,
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ונאמנות בע"מ ה.א. יעוץ
(51-188870-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, אצל ,10.00 3.8.2008 בשעה  ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, סופי של הגשת דוח אביב, לשם תל ,11 מונטיפיורי
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק רו"ח, הולנדר,                                              אשר

בע"מ שופרסטייל
(51-129824-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח החברות
במשרדי 10.8.2008 בשעה 10.30, תתכנס ביום החברה הנ"ל
דוח הגשת לשם לציון, ראשון ,30 שמוטקין רח' שופרסל,
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות לנהוג בפנקסים כיצד וכדי להחליט החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד, מאירי,                                                ערן

בע"מ מכר מועדוני מחסני
(51-172828-9 (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
שמוטקין רח'  שופרסל, במשרדי  ,10.30 בשעה   10.8.2008 תתכנס
כיצד המראה של המפרק, סופי דוח לשם הגשת לציון, ראשון ,30
כיצד להחליט  וכדי  החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל 

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק עו"ד, מאירי,                                             ערן

בע"מ טל-סל
(51-140448-5 (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' שופרסל, במשרדי 10.8.2008 בשעה 10.30, תתכנס הנ"ל
של המפרק, סופי דוח הגשת לשם ראשון לציון, ,30 שמוטקין
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק עו"ד, מאירי,                                                  ערן

בע"מ החברה לאספקה ושיווק תוצרת
(51-124075-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח החברות
במשרדי 10.8.2008 בשעה 10.30, תתכנס ביום החברה הנ"ל
דוח הגשת לשם לציון, ראשון ,30 שמוטקין רח' שופרסל,
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות לנהוג בפנקסים כיצד וכדי להחליט החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד, מאירי,                                                  ערן

בע"מ חקלאית 1989 תוצרת - עיבוד קטיף
(51-135713-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' שופרסל, במשרדי ,10.30 10.8.2008 בשעה  תתכנס ביום
של המפרק, סופי דוח הגשת לשם ראשון לציון, ,30 שמוטקין
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, מאירי,                                        ערן

בע"מ ליבנית
(51-089635-3 (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
רח' שופרסל, במשרדי ,10.30 10.8.2008 בשעה  תתכנס ביום
של המפרק, סופי דוח הגשת לשם ראשון לציון, ,30 שמוטקין
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, מאירי,              ערן

בע"מ והשקעות בניה - הרצליה אלמוג
(51-315215-7 (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 ,21.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מדרך שטיינמץ, עו"ד יעקב את מרצון ולמנות החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,23 בגין מנחם

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,
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בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, שטיינמץ, יעקב

בע"מ והשקעות בניה - מקדסי את אלמוג
(51-227776-5 (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 ,21.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מדרך שטיינמץ, עו"ד יעקב את מרצון ולמנות החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,23 בגין מנחם

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, שטיינמץ, יעקב

בע"מ (95) תיירות מפעלי ב.ז. אלמוג
(51-215137-4 (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 ,21.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מדרך שטיינמץ, עו"ד יעקב את מרצון ולמנות החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,23 בגין מנחם

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, שטיינמץ, יעקב

בע"מ כלל ישראל ליד לפיצויים קופה מרכזית אלמוג
(52-003001-6 (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 ,27.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
רו"ח, ברקת, אילן את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה
או כלל תל אביב, ,2 מכלל גמל בע"מ, רח' נירים ,24563231 ת"ז
מנחם רח' ורגולציה, משפטי ייעוץ אגף בע"מ, לביטוח חברה

החברה. למפרק אביב, תל ,48 בגין

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, אילן ברקת,

בע"מ לפיצויים מרכזית קופה גמל כלל
(52-003585-8 (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 ,27.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
רו"ח, ברקת, אילן את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה
או כלל תל אביב, ,2 מכלל גמל בע"מ, רח' נירים ,24563231 ת"ז
מנחם רח' ורגולציה, משפטי ייעוץ אגף בע"מ, לביטוח חברה

החברה. למפרק אביב, תל ,48 בגין

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, אילן ברקת,

בע"מ קופת תגמולים גמל כלל
(52-003584-1 (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 ,27.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
רו"ח, ברקת, אילן את ולמנות מרצון החברה את לפרק  החלטה
או כלל תל אביב, ,2 מכלל גמל בע"מ, רח' נירים ,24563231 ת"ז
מנחם רח' ורגולציה, משפטי ייעוץ אגף בע"מ, לביטוח חברה

החברה. למפרק אביב, תל ,48 בגין

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, אילן ברקת,

חברה ליד "כלל" השתלמות למנהלים  קרן
בע"מ לביטוח

(51-153704-5-1 (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
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התקבלה ,27.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
רו"ח, ברקת, אילן את ולמנות מרצון החברה את לפרק  החלטה
או כלל תל אביב, ,2 מכלל גמל בע"מ, רח' נירים ,24563231 ת"ז
מנחם רח' ורגולציה, משפטי ייעוץ אגף בע"מ, לביטוח חברה

החברה. למפרק אביב, תל ,48 בגין

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, אילן ברקת,

(ישראל) בע"מ כלל ליד תגמולים ענבר קופת
(52-003070-1 (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 ,27.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
רו"ח, ברקת, אילן את ולמנות מרצון החברה את לפרק  החלטה
או כלל תל אביב, ,2 מכלל גמל בע"מ, רח' נירים ,24563231 ת"ז
מנחם רח' ורגולציה, משפטי ייעוץ אגף בע"מ, לביטוח חברה

החברה. למפרק אביב, תל ,48 בגין

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, אילן ברקת,

בע"מ ד.י.ג.א.א
(51-305606-9 (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 ,25.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,7 מרח' הדס שני, את מאיר ולמנות מרצון  החברה לפרק את

סביון, למפרק החברה.

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק שני, מאיר

בע"מ (1988) יהלומי מ.ל.
(51-127109-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,21.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מדרך אריה אריאלי, עו"ד ולמנות את החברה מרצון את לפרק

החברה. למפרק גבעתיים, ,10 קומה ,53 השלום

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, אריאלי, אריה

בע"מ אחזקות סיימון ה.
(51-378986-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,27.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
דל, אשר עו"ד את  ולמנות מרצון החברה את  לפרק  החלטה

החברה. למפרק גן, רמת ,155 ז'בוטינסקי מרח' ,059567776 ת"ז

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, דל, אשר

בע"מ בונלוי
(51-347415-5 (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 ,28.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,4 מרח' קויפמן לוי, יוסף את ולמנות מרצון את החברה לפרק

החברה. למפרק 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 לוי, יוסף
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בע"מ אי.איי.אמ.אס
(51-237292-1 (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 ,28.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,4 מרח' קויפמן לוי, יוסף את ולמנות מרצון את החברה לפרק

החברה. למפרק 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 לוי, יוסף

בע"מ יצוא אפרסמון אור מור
(51-268301-2 (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 ,5.6.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
גוברין, ממגדלי ראובן ולמנות את עו"ד מרצון את החברה לפרק
פיתוח הרצליה ,2136 ת"ד ,9 המנופים רח' ,A מגדל אקרשטיין,

החברה. למפרק ,46120

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, גוברין, ראובן

בע"מ כרמיאל מובילי
(51-061688-1 (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 ,21.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,38 עגור מרח' ולדר, יוסי את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק כרמיאל,

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 יוסי ולדר,

בע"מ מחשבים ג.ק.אר
(51-132292-7 (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 ,21.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,55 מרח' קשת קציר, את דוד מרצון ולמנות החברה לפרק את

רעננה, למפרק החברה.

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק קציר, דוד

בע"מ הג'ימה
(51-308133-1 (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 ,21.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,55 מרח' קשת קציר, את דוד מרצון ולמנות החברה לפרק את

רעננה, למפרק החברה.

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק קציר, דוד

לנאמנות בע"מ - חברה וילנקו ושות'
(51-297256-3 (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 ,22.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' צימרינג, שי עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק גן, רמת ,14 הילל אבא

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, צימרינג, שי
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דין עורכי חברת - וילנקו ושות'
(51-344372-1 (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 ,22.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' צימרינג, שי עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק גן, רמת ,14 הילל אבא

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, צימרינג, שי

בע"מ עזר ושרותי מיבנים
(51-066144-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,16.4.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
רחבת מרח' אונגר, יוסף את ולמנות מרצון החברה את לפרק

למפרק החברה. גבעת שמואל, ,14 אילן

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 אונגר, יוסף

בע"מ פלסטיק אורגד
(51-238305-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,25.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,2 קפלן מרח' רויזן, צבי ולמנות את עו"ד מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק 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, רויזן, צבי

לנופש בע"מ גדות ירדן
(51-260337-4 (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 ,25.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,2 קפלן מרח' רויזן, צבי ולמנות את עו"ד מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק 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, רויזן, צבי

מעין עמי בע"מ
(51-364977-2 (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 ,11.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' שלום וסרטיל, עו"ד ולמנות את החברה מרצון את לפרק

החברה. למפרק ירושלים, ,6 ריינס הרב

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, וסרטיל, שלום

בע"מ דאטה אינטרנשיונל (אי.די.אי) אינדסטריאל
(51-128801-1 (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 ,14.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' חדד, רנה עו"ד את  ולמנות מרצון  החברה את  לפרק
,09-9568830 טל' הרצליה, ,46785 הרצליה ,33 גוריון  בן

החברה. למפרק ,09-9568840 פקס'

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

מפרק עו"ד, רנה חדד,
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בע"מ חשמל הנדסת ק.א.ב.ו.
(51-252168-3 (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 ,22.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' גרץ, אליק עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,33095 חיפה ,19 הנביאים מעלות

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, גרץ, אליק

השקעות בע"מ ארנן מ.צ.
(51-152013-2 (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 ,22.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
הבנים מרח' צינמן, מרדכי את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק הרצליה, ,60/2

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 מרדכי צינמן,

בע"מ (1991) ונכסים מסעדות נהול דרדיקמן
(51-158265-2 (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 ,21.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' דרדיקמן, אמיר את  ולמנות מרצון  החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,6/3 בודפשט קהילת

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 דרדיקמן, אמיר

בע"מ יעוץ תעופתי ר.ש.ת.
(51-31710-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,30.11.2006 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' יואב בלייכר, עו"ד ולמנות את החברה מרצון את לפרק

החברה. למפרק בתיה, מזכרת ,4 אנפה

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, בלייכר, יואב

בע"מ ה קראי-גירון עו"ד ישראל
(51-325528-1 (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 ,21.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' מור, צבי רו"ח את  ולמנות מרצון  החברה את לפרק

החברה. למפרק ,33264 חיפה ,12 הנאמנים

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק רו"ח, צבי מור,

ומיסים בע"מ נעים חשבות
(51-364186-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,15.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
הלפמן, מיטל עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק  החלטה

החברה. למפרקת אביב, תל ,12 הלסינקי מרח' ,39454 מ"ר

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, הלפמן, מיטל
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יזמות בע"מ רוני ס.
(51-281944-2 (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 ,23.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
יגאל מרח' גבסי, עו"ד שי את מרצון ולמנות החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,65 אלון

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, גבסי, שי

השקעות בע"מ מעדן שלום
(51-215569-8 (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 ,19.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,6 אלמוג מרח' שלום, רמי את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,52960 אפעל רמת

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק שלום, רמי

בע"מ יוסף קרנות
(51-048756-4 (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 ,5.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' ביטון, משה עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק חדרה, ,44 סמואל הרברט

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, ביטון, משה

בע"מ נתניה הדרית
(51-065632-5 (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 ,17.4.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' ביטון, משה עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק חדרה, ,44 סמואל הרברט

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, ביטון, משה

בע"מ ליטוש מוצרי תעשיות ת.מ.ל.
(51-174269-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
של המניין מן כללית שלא באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לפרק החלטה התקבלה ,24.2.2008 שהתכנסה ביום החברה הנ"ל,
אזור, ,200 השלום מרח' כהן, ולמנות את אריה מרצון החברה את

החברה. למפרק

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק כהן, אריה

אוהיו יבוא בע"מ
(51-320434-7 (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 ,24.2.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' מונסון, צפריר  את  ולמנות מרצון  החברה  את לפרק

החברה. למפרק עתלית, ,85 הנרקיסים

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק מונסון, צפריר
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בע"מ בינלאומי סחר יעקבי גי.אי.טי
(51-221423-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,20.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,9 מרח' פינסקר צבי יעקבי, מרצון ולמנות את את החברה לפרק

החברה. לציון, למפרק ראשון

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק יעקבי, צבי

בע"מ (2007) י.מ.י.מ. אחזקה ונכסים
(51-400112-2 (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 ,20.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,71 מעלמון ממן,  משה את ולמנות  מרצון  החברה את  לפרק

עלמון, למפרק החברה.

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק משה ממן,

בע"מ איי קיו
(51-114113-7 (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
התקבלה החלטה ,20.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
הוד מעין  רהב, אליעזר את ולמנות מרצון החברה את לפרק 

החברה. למפרק הוד, עין ,135

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק רהב, אליעזר

(1987) בע"מ הלב לבריאות ישי מכון
(51-117422-9 (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 ,20.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,5 דליות מרח' דיל, גדעון את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק יאיר, כוכב

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק דיל, גדעון

הובלה בע"מ שירותי נסים גולן
(51-349427-8 (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 ,18.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
עין ממושב  נסים, גולן את ולמנות מרצון החברה את לפרק 

החברה. למפרק העמק,

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק גולן נסים,

נוריטל בע"מ
(51-197444-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
של המניין מן כללית שלא באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לפרק החלטה התקבלה ,18.5.2008 שהתכנסה ביום החברה הנ"ל,
,4 מרח' השושנים דניס, קלמן את  ולמנות מרצון החברה  את

החברה. למפרק טבעון, קרית

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק קלמן דניס,

אזבוגה בע"מ
(51-262871-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
של המניין מן כללית שלא באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לפרק החלטה התקבלה ,18.5.2008 שהתכנסה ביום החברה הנ"ל,
שרונה, ממושב לב, הר עמית את ולמנות מרצון החברה את

החברה. למפרק

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק לב, הר עמית
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טריידינג בע"מ פוסי
(51-227650-2 (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 ,18.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' סלום, סטיבן עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק לציון, ראשון ,28 בורלא

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק עו"ד, סלום, סטיבן

סרויסס בע"מ דרייברידג'
(51-316214-9 (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 ,18.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' סלום, סטיבן עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק לציון, ראשון ,28 בורלא

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק עו"ד, סלום, סטיבן

בע"מ נתניה פרולייף
(51-329740-8 (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
הצהרה עם ,1.6.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
מרצון החברה את לפרק  החלטה התקבלה פירעון,  כושר על
יהוד ,5/3 בגין מרח' ,050644335 ת"ז גרוס, צביקה את ולמנות

החברה. למפרק ,56478

מפרק גרוס, צביקה

בע"מ קונרקס
(51-348609-2 (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
הצהרה עם ,1.6.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
מרצון החברה את לפרק  החלטה התקבלה פירעון,  כושר על

יהוד ,5/3 בגין מרח' ,050644335 ת"ז גרוס, צביקה את ולמנות
החברה. למפרק ,56478

מפרק גרוס, צביקה

בע"מ וארגון שמירה הצעיר, השומר
(51-370186-2 (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
הצהרה עם ,22.4.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרצון החברה את לפרק  החלטה התקבלה פירעון,  כושר על
יהוד ,5/3 בגין מרח' ,050644335 ת"ז גרוס, צביקה את ולמנות

החברה. למפרק ,56478

מפרק גרוס, צביקה

אחזקות בע"מ אס פי. אם.
(51-410453-8 (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
על הצהרה עם ,25.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ולמנות מרצון, החברה את לפרק החלטה התקבלה פירעון, כושר
גן, רמת ,7 בגין מנחם מרח' ,028548675 ת"ז מאירי, מורן עו"ד את

החברה. למפרק

רמת ,7 בגין מנחם מרח' רביב צפרוני, עו"ד הוסמך כן, כמו
האמורות. ההחלטות על החברות לרשם לדווח גן,

מפרק עו"ד, צפרוני, רביב

בע"מ אינווטיקה גרופ
(51-378156-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לאחר ,15.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
 21 לקבל הודעה מוקדמת של זכותם ויתרו על שכל החברים 
ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש, ימים
גן, רמת ,7 ז'בוטינסקי מרח' ,050843101 ת"ז ברונפלד, זאב את

החברה. למפרק

מפרק ברונפלד, זאב

(2001) בע"מ רמות ובעז דורית
(51-314763-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות  לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
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שכל לאחר ,15.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
למפרק חיפה, ,10 העם אחד מרח' ,050298843 ת"ז רמות, בעז

החברה.

מפרק רמות, בעז

בע"מ ואחזקות הנדסה מ.א.ל.ן.
(51-295069-2 (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
לאחר ,25.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
 21 לקבל הודעה מוקדמת של זכותם ויתרו על שכל החברים 
ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש, ימים
למפרק גלבוע, ד"נ מולדת, ממושב ,25561416 ת"ז עיני, דקל את

החברה.

מפרק עיני, דקל

צילה ואברהם בע"מ
(51-321982-4 (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
לאחר ,25.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
 21 לקבל הודעה מוקדמת של זכותם ויתרו על שכל החברים 
ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש, ימים
למפרק חיפה, ,30 מרח' נעמ"ת ,050289073 ת"ז וונד, יהושע את

החברה.

מפרק וונד, יהושע

צמרת בע"מ שטיחי
(51-153519-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לאחר ,25.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
 21 לקבל הודעה מוקדמת של זכותם ויתרו על שכל החברים 
ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש, ימים
למפרק רעננה, ,75 מרח' אחוזה ,65349052 ת"ז לוי, לוי–צדק את

החברה.

מפרק לוי, לוי–צדק

בע"מ  יזמות  מורזוק
(51-358942-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
,50 יהודה בר  דרך ברח'  ,9.00 בשעה   27.7.2008 ביום תתכנס 
התנהל כיצד המפרק, המראה של דוח סופי הגשת לשם נשר,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק עו"ד, דגן,                                                גיל

ובניו בע"מ  און  י.ז. אור
(51-272440-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
,57 העצמאות בדרך 31.7.2008 בשעה 10.00, ביום תתכנס הנ"ל
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם חיפה,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק עו"ד, הפלר,                                                איתי

ומדידות בע"מ  אזרחית  אלרן הנדסה
(51-058025-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, במשרדי 31.7.2008 בשעה 8.00, ביום תתכנס הנ"ל
המראה של המפרק, סופי דוח לשם הגשת גן, רמת ,6 אהליאב
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק רו"ח, חיים, ישראל

בע"מ   דיטון
(51-248711-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, במשרדי 31.7.2008 בשעה 9.30, ביום תתכנס הנ"ל
המראה של המפרק, סופי דוח לשם הגשת גן, רמת ,6 אהליאב
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק רו"ח, חיים, ישראל
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יעוץ בע"מ   א.ב. גוונים
(51-239974-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
אברמוביץ- במשרדי 31.7.2008 בשעה 9.00, ביום תתכנס הנ"ל
תל אביב, לשם ,65 אלון יגאל רח' עו"ד, משרד ושות', איזרדל
הפירוק התנהל כיצד  המראה המפרק, של סופי  דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק עו"ד, איזרדל, יניב

 ס.י. גוונים אחזקות בע"מ 
(51-239512-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
אברמוביץ- במשרדי 31.7.2008 בשעה 10.00, ביום תתכנס הנ"ל
תל אביב, לשם ,65 אלון יגאל רח' עו"ד, משרד ושות', איזרדל
הפירוק התנהל כיצד  המראה המפרק, של סופי  דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק עו"ד, איזרדל, יניב

בע"מ  מזון  י.ט.ע.
(51-223376-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
המפרקת, אצל ,10.00 בשעה   29.7.2008 ביום תתכנס  הנ"ל
המפרקת, של סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה, ,5 הרותם רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרקת ישראל,                                                מירטה

בע"מ  מבנים אחזקת שירותי  ש.א.מ.
(51-308485-5 (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, אצל ,10.00 בשעה   29.7.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם רחובות, ,2 שקולניק אהרון
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק שליט,                                                יוסף

בע"מ התקוה תדלוק תחנת
(51-113988-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
פני רח' המפרק, אצל 29.7.2008 בשעה 10.00, ביום תתכנס הנ"ל
המראה של המפרק, סופי דוח לשם הגשת גן, רמת ,31 הגבעה
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק כהן,                                                יחזקאל

בע"מ  ימיות עבודות  הוריקן
(51-128491-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
של הרשום במשרדה 29.7.2008 בשעה 9.00, ביום תתכנס הנ"ל
דוח סופי לשם הגשת ,42945 כפר חיים ,41 מס' משק החברה,
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק                                                ראובן וייס,

בע"מ  ונתיבים  כבישים
(51-048778-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
של הרשום במשרדה 29.7.2008 בשעה 9.00, ביום תתכנס הנ"ל
סופי דוח לשם הגשת אביב, תל ,10 מקוה ישראל החברה, רח'
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק מילשטיין,                                                משה

 אנטל גל בע"מ 
(51-298936-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, אצל ,10.00 בשעה   30.7.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המראה של המפרק, סופי דוח לשם הגשת גן, רמת ,7 הלל אבא
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, טשורני, אופיר
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בע"מ (1990) טבריה הנדסת חשמל
(51-150919-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, אצל ,11.00 בשעה   30.7.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המראה של המפרק, סופי דוח לשם הגשת גן, רמת ,7 הלל אבא
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, טשורני, אופיר

לוד התורני החינוך מעיין עמותת
(58-016088-5 (ע"ר

מרצון) (בפירוק
ומינוי מפרקת עמותה פירוק הודעה על

העמותות,  לחוק  46 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
שהתכנסה הנ"ל, של העמותה הסופית באסיפה כי התש"ם-1980,
ולמנות מרצון העמותה את לפרק החלטה התקבלה ,11.5.2008 ביום

העמותה. למפרקת לוד, ,41 המלך שלמה גולברג, מרח' טניה את

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרקת גולברג, טניה

יצחק נאות חובה חינוך עמותת
(58-042502-3 (ע"ר

מרצון) (בפירוק
ומינוי מפרקת עמותה פירוק הודעה על

העמותות,  לחוק  46 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
שהתכנסה הנ"ל, של העמותה הסופית באסיפה כי התש"ם-1980,
ולמנות מרצון העמותה את לפרק החלטה התקבלה ,11.5.2008 ביום

העמותה. למפרקת לוד, ,41 המלך שלמה גולברג, מרח' טניה את

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרקת גולברג, טניה

אביב גני החינוך קידום עמותת
(58-042500-7 (ע"ר

מרצון) (בפירוק
ומינוי מפרקת עמותה פירוק הודעה על

העמותות,  לחוק  46 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
שהתכנסה הנ"ל, של העמותה הסופית באסיפה כי התש"ם-1980,
ולמנות מרצון העמותה את לפרק החלטה התקבלה ,11.5.2008 ביום

העמותה. למפרקת לוד, ,41 המלך שלמה גולברג, מרח' טניה את

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרקת גולברג, טניה

הזיתים גבעת מרכז עמותת
(58-042503-1 (ע"ר

מרצון) (בפירוק
ומינוי מפרקת עמותה פירוק הודעה על

העמותות,  לחוק  46 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
שהתכנסה הנ"ל, של העמותה הסופית באסיפה כי התש"ם-1980,
ולמנות מרצון העמותה את לפרק החלטה התקבלה ,11.5.2008 ביום

העמותה. למפרקת לוד, ,41 המלך שלמה גולברג, מרח' טניה את

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרקת גולברג, טניה

לוד אליעזר ר' עמותת
(58-039069-8 (ע"ר

מרצון) (בפירוק
ומינוי מפרקת עמותה פירוק הודעה על

העמותות,  לחוק  46 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
שהתכנסה הנ"ל, של העמותה הסופית באסיפה כי התש"ם-1980,
ולמנות מרצון העמותה את לפרק החלטה התקבלה ,11.5.2008 ביום

העמותה. למפרקת לוד, ,41 המלך שלמה גולברג, מרח' טניה את

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרקת גולברג, טניה

יצחק נאות מעונות עמותת
(58-042499-2 (ע"ר

מרצון) (בפירוק
ומינוי מפרקת עמותה פירוק הודעה על

העמותות,  לחוק  46 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
שהתכנסה הנ"ל, של העמותה הסופית באסיפה כי התש"ם-1980,
ולמנות מרצון העמותה את לפרק החלטה התקבלה ,11.5.2008 ביום

העמותה. למפרקת לוד, ,41 המלך שלמה גולברג, מרח' טניה את

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרקת גולברג, טניה

ברקת רשב"י עמותת
(58-040485-3 (ע"ר

מרצון) (בפירוק
ומינוי מפרקת עמותה פירוק הודעה על

העמותות,  לחוק  46 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
שהתכנסה הנ"ל, של העמותה הסופית באסיפה כי התש"ם-1980,
ולמנות מרצון העמותה את לפרק החלטה התקבלה ,11.5.2008 ביום

העמותה. למפרקת לוד, ,41 המלך שלמה גולברג, מרח' טניה את

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרקת גולברג, טניה


