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תיקון תקנון הכנסת
הכנסת יסוד: חוק לפי

לתקנון תיקון בזה מתפרסם הכנסת1, לתקנון 155 סעיף לפי
התשס"ח כ"ז בתמוז ביום בישיבתה שהכנסת אישרה הכנסת,

(30 ביולי 2008):

142 תיקון סעיף

חבר בו "חזר יבוא בסופו  הכנסת,  לתקנון 142(א) בסעיף .1
ו–142ב 142א סעיפים הוראות יחולו לא מהצעתו, הכנסת

הצעת החוק". לעניין האפשרות לשוב ולהיות מציע של

142א תיקון סעיף

הכנסת - 142א לתקנון בסעיף .2

יבוא: (1) פסקה ואחרי בו יסומן (1), (א), האמור (1) בסעיף קטן

חוק הצעת לעניין  ,(1) בפסקה  האמור  אף  "(2) על
חוק, התשנ"ג- בהצעות הדיון רציפות שהוראות חוק
רשאי  חלות עליה, הרציפות), חוק זה - 21993 (בתקנון
ולהיות לשוב הנכנסת, בכנסת לכהן ששב הכנסת חבר
ובין יחיד מציע שהיה בין החוק, הצעת של מציע
ליושב בכתב כך על הודיע אם מציעים, כמה שהיו
ועם לכנסת, כך על יודיע ראש היושב הכנסת; ראש
הכנסת חבר של שמו יושב לכנסת ההודעה מסירת
גביה בכנסת הופעתו על סדר לרשימת המציעים לפי

היוצאת.";

בו "כאילו חזר יבוא "כאמור" במקום (ב), בסעיף קטן (2)
מהצעתו".

142ב תיקון סעיף

הכנסת - 142ב לתקנון בסעיף .3

"ואולם, במילים החל ובו, הסיפה (א) יסומן בו האמור (1)
תימחק; - נודע"

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (2)

- (א) קטן בסעיף האמור אף על "(ב)

הצעת של  יחיד מציע הכנסת חבר היה  (1)
או לשר להתמנות הוא עומד כי לו ונודע חוק,
יומה מסדר כך תורד ההצעה ובשל שר, לסגן
ליושב בכתב להודיע הוא  רשאי הכנסת, של

מאלה: אחד המינוי, לפני הכנסת, ראש

שהסכים הכנסת חבר את יראו כי (א)
החוק במקומו; הצעת בכתב כמציע לכך
של מינויו עם לתוקף תיכנס ההודעה
ויושב שר, לסגן או לשר הכנסת חבר

לכנסת; על כך הכנסת יודיע ראש

מציע ולהיות לשוב מבקש הוא כי (ב)
או כשר לכהן יחדל  אם  החוק הצעת
כשר לכהן  הכנסת חבר חדל שר; כסגן 
ראש ליושב בכתב  והודיע שר  כסגן או
יודיע כאמור, מבקש הוא כי הכנסת
מסירת ועם לכנסת, כך על ראש היושב
של יומה לסדר ההצעה תשוב ההודעה

הכנסת;

__________
.3042 עמ' התשס"ח, ;590 עמ' התשכ"ח, 1 י"פ

.30 עמ' התשנ"ג, 2 ס"ח

הצעת יחיד של הכנסת מציע היה חבר לא (2)
שר, רשאי הוא כשר או כסגן חוק, וחדל לכהן
הודיע אם החוק הצעת מציע ולהיות לשוב
ראש הכנסת; היושב ראש בכתב ליושב כך על
ההודעה יושב לכנסת, ועם מסירת כך יודיע על
לפי המציעים לרשימת הכנסת חבר של שמו
או לשר  שמונה לפני  גביה  על  הופעתו סדר 

שר; לסגן

חוק הרציפות שהוראות חוק לעניין הצעת (3)
לכהן שחדל הכנסת  חבר רשאי עליה,  חלות
בכנסת או  היוצאת בכנסת שר כסגן או  כשר
החוק, הצעת של ולהיות מציע לשוב הנכנסת,
הכנסת; ראש ליושב  בכתב כך על  הודיע אם
מסירת ועם לכנסת כך על יודיע ראש היושב
לרשימת הכנסת חבר של שמו יושב ההודעה
בכנסת גביה על  הופעתו סדר לפי  המציעים
של יחיד מציע הכנסת חבר היה היוצאת;
כאמור הודעה הוא להודיע רשאי החוק, הצעת
לשר או לסגן מינויו לפני מסר אם בפסקה זו רק

(1)(ב)." בפסקה כאמור הודעה שר

מעבר הוראת

מציע יחיד היה שלא שר, סגן או שר שאינו חבר הכנסת .4
טרם המציעים מרשימת נמחק ושמו חוק הצעת של
או 142א סעיף הוראות לפי זה תקנון תיקון של תחילתו
הצעת מציע של רשאי לשוב ולהיות לתקנון הכנסת, 142ב
היושב ראש הכנסת; ליושב בכתב כך הודיע על אם החוק
שמו ההודעה יושב מסירת ועם לכנסת כך יודיע על ראש
על הופעתו סדר לפי המציעים לרשימת הכנסת חבר של
לעניין גם יחולו זה  סעיף הוראות מחיקתו;  טרם גביה

עליה. חלות הרציפות חוק שהוראות חוק הצעת

(30 ביולי 2008) התשס"ח בתמוז כ"ז

(3—864 (חמ
איציק דליה  

הכנסת ראש יושבת

כוח ועל באי הכנסת של הסיעתי בהרכב על שינוי הודעה
מקומם וממלאי הסיעות

חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969 לפי

[נוסח לכנסת הבחירות לחוק 25(ה) סעיף לפי בזה, מודיעים
כדלקמן: הכנסת2, לתקנון 18ג וסעיף משולב], התשכ"ט-11969,

ועדת שאישרה הכנסת של הסיעתי בהרכב שינוי על .1
לפי ,(2008 ביוני   2) התשס"ח באייר כ"ח  ביום הכנסת
וסעיף התשנ"ד-31994, הכנסת, לחוק ו–60 (1)59 סעיפים

להלן: כמפורט הכנסת, לתקנון 18א

סיעות: לשתי התפלגה ישראל לכנסת" גימלאי - "גיל סיעת

חברי   4 תמנה אשר לכנסת", ישראל גימלאי - "גיל (1)
לפני הסיעה  עם שנמנו  הכנסת  חברי  שהם כנסת, 
;2 בפסקה הכנסת האמורים למעט חברי ההתפלגות,

__________
.103 עמ' התשכ"ט, 1 ס"ח

.1798 עמ' התשמ"ט, ;590 עמ' התשכ"ח, 2 י"פ

.308 עמ' התשס"ד, ;140 עמ' התשנ"ד, 3 ס"ח
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שרוני,  כנסת: משה 3 חברי תמנה אשר לזקן", "צדק סיעת (2)
אלחנן גלזר ושרה מרום.

משה הכנסת  חבר הוא לזקן"  "צדק  סיעת כוח בא  .2
גלזר. אלחנן  הכנסת  חבר  הוא  מקומו  וממלא  שרוני 

(2 ביוני 2008) התשס"ח באייר כ"ח
(3—16 (חמ

איציק דליה  
הכנסת ראש יושבת

כללי דין לבית חבר מינוי
1940 (הגנה), הפיצויים פקודת לפי

לפקודת הפיצויים (הגנה), (4)10 לפי סעיף בתוקף סמכותי
דין בית לחבר ,050893080 ת"ז גל, את צבי יוסף ממנה אני ,11940

האמור. הסעיף לפי כללי

שנים. המינוי לשלוש תוקף

(13 באוגוסט 2008) התשס"ח באב י"ב
(3—1572 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.93 עמ' ,1 תוס' ,1940 1 ע"ר

כהונתה של שופטת הודעה על גמר
התשמ"ד-1984 משולב], [נוסח המשפט בתי חוק לפי

משולב],  [נוסח המשפט בתי לחוק  22 לסעיף בהתאם
נאוה של  כהונתה גמר על מודיע אני  התשמ"ד-11984,
ביום ברמלה, השלום שופטת בית משפט קפלינסקי-גרברסקי,

לגימלאות. פרישתה עקב (7 ביולי 2008), בתמוז התשס"ח ד'

(7 באוגוסט 2008) התשס"ח באב ו'
(3—60 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.198 עמ' התשמ"ד, 1 ס"ח

המשפטים משרד נציגת מינוי בדבר  הודעה
העיצומים בוועדת

התש"ס-2000 הון, הלבנת איסור חוק לפי

הון, הלבנת איסור לחוק 13(ב) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
מאיה  על מינויה של מודיע - החוק), אני התש"ס-12000 (להלן
הוקמו אשר העיצומים בוועדות כחברה ,032351751 ת"ז לדרמן,

לחוק. 13(א) סעיף פי על והמע"מ המכס באגף

(13 באוגוסט 2008) התשס"ח באב י"ב
(3—3166 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.293 עמ' התש"ס, 1 ס"ח

הודעה על הרשאה
המדינה, התשי"א-1951 חוק נכסי לפי

נכסי לחוק 6(א)(3) סעיף מודיע שבתוקף סמכותי לפי אני
,058376203 ת"ז לוין, אילן את הרשיתי המדינה, התשי"א-11951,
בהן שמדובר מהעסקאות עסקה בכל הממשלה את לייצג
בשם  ולחתום האלה, לעניינים הנוגעות ו–5 לחוק 4 בסעיפים

האמורות: לעסקאות הנוגעים המסמכים על המדינה

__________
.52 עמ' התשי"א, 1 ס"ח

המדינה עובדים בשירות של עבודה משכורת, תנאי שכר, (1)
המדינה שירות חוק חל לשירות קבלתם על אשר
עובדים ושל מקצתו, או כולו התשי"ט-21959, (מינויים),

צמיתה; אינה בעבודה שלפי טיבה יומי בשכר

עובדים של  זכויותיהם להבטחת  חוזים עשיית  (2)
אחר, אדם של לשירותו המועברים המדינה בשירות
אדם של בשירותו של עובדים זכויותיהם להבטחת או

המדינה. לשירות המועברים אחר

עליה שהודעה  הממשלה, להחלטת כפופה זו הרשאה 
.1754 עמ' התש"ך, ,774 הפרסומים בילקוט פורסמה

בילקוט שפורסמה כהן, לאלי ההרשאה על ההודעה
בטלה. - 4588 עמ' התשס"ו, ,5564 הפרסומים

(18 באוגוסט 2008) התשס"ח באב י"ז

(3—9 (חמ
בר–און רוני  
האוצר שר __________

.86 עמ' התשי"ט, 2 ס"ח

סמכויות אצילת
התקציב, התשמ"ה-1985 חוק יסודות לפי

התקציב, יסודות  לחוק  50(ד) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
הנתונה  הסמכות את אוצל אני החוק), - התשמ"ה-11985 (להלן
פרישה בתנאי בשכר, שינויים לאשר לחוק, 29(א) סעיף לפי לי
בעבודה הקשורות אחרות כספיות הטבות או בגמלאות או
לי לפי הנתונות הסמכויות ואת נתמך, בגוף או בגוף מתוקצב
השכר על הממונה לוין, לאילן לחוק, ו–29ב(ב) 29א סעיפים

והסכמי עבודה במשרד האוצר.

הפרסומים בילקוט כהן, שפורסמה לאלי הסמכויות אצילת
בטלה. - 4544 עמ' התשס"ו, ,5563

(18 באוגוסט 2008) התשס"ח באב י"ז

(3—3812 (חמ
בר–און רוני  
האוצר שר __________

.60 עמ' התשמ"ה, 1 ס"ח

עם הניתן עירבון שיעורי בדבר  הודעה
בוחרים קבוצת ידי על מועמדים רשימת הגשת

(בחירות), התשכ"ה-1965 המקומיות חוק הרשויות לפי

לחוק 38א(ד)(4) סעיף לפי סמכותי  בתוקף מודיע  אני
החוק),  - (בחירות), התשכ"ה-11965 (להלן הרשויות המקומיות
בסעיף הנקובים  הסכומים  של המעודכנים העירבון  שיעורי 

כלהלן: לחוק הם 38א(א)

התושבים מספר
העירבון סכום

חדשים בשקלים

5,000 4,000עד

5,0018,000 עד 25,000

25,00119,000 עד 100,000

מ–100,000 23,000למעלה
(5 באוגוסט 2008) התשס"ח באב ד'

(3—709 (חמ
שטרית מאיר  

הפנים שר  __________
.1421 עמ' התשכ"ג, ;248 עמ' התשכ"ה, 1 ס"ח
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עיריות החברים של מספר בדבר קביעת הודעה
ומועצות מקומיות

(א), המקומיות ולפי צו המועצות העיריות פקודת לפי
התשי"ג-1953 (ב), המקומיות המועצות צו ולפי התשי"א-1950,

לפקודת   19 סעיף לפי סמכותי  בתוקף כי מודיע  אני
התשי"א- (א), המקומיות  המועצות  לצו 6 סעיף העיריות1,
התשי"ג-31953, (ב), המועצות המקומיות  לצו 6 וסעיף ,21950
של העיריות החברים בכל אחת מהמועצות כי מספר קבעתי
הכלליות בבחירות  להיבחר העומדות המקומיות והמועצות 
כמצוין יהיה התשס"ט, בשנת המקומיות לרשויות הבאות
א': בטור המצוין של הרשות המקומית שמה ליד ב' בטור להלן

א' טור

היישוב שם

טור ב'  

מועצה חברי מספר

טור ג'  

תושבים מספר

96,370אבו גוש

סנאן 911,703אבו

יהודה 910,272אבן

אל–פחם 1545,397אום

יהודה 1535,007אור

עקיבא 1118,695אור

911,285אזור

1760,375אילת

912,039אכסאל

93,055אליכין

1532,765אלעד

25226,168אשדוד

21120,823אשקלון

יעקב 98,279באר

25202,487באר שבע

98,033בועיינה-נוג'ידאת

אל–מכסור 97,900ביר

910,527בית ג'ן

96,382בית דגן

1118,430בית שאן

1776,774בית שמש

23159,972בני ברק

עי"ש 97,421בני

עדה 911,655בנימינה-גבעת

טבעון 96,685בסמת

23157,128בת ים

1117,933ג'דיידה-מכר

95,587ג'ולס

98,602ג'לג'וליה

א–זרקא 912,110ג'סר

א' טור

היישוב שם

טור ב'  

מועצה חברי מספר

טור ג'  

תושבים מספר

חלב )גוש 93,002(ג'ש

שמואל 1121,327גבעת

1555,316גבעתיים

1117,646גדרה

יבנה 1117,085גן

תקווה 913,680גני

חנא 98,988דייר

1537,346דימונה

השרון 1547,866הוד

1796,291הרצליה

יעקב 1118,766זכרון

96,674זרזיר

1785,431חדרה

23193,348חולון

910,270חורה

95,573חורפיש

27300,152חיפה

הגלילית 99,639חצור

1545,425טבריה

1122,535טירה

1120,792טירת כרמל

1528,184טמרה

95,532יאנוח-ג'ת

93,330יבנאל

1534,733יבנה

1528,164יהוד-מונוסון

1116,340יפיע

1120,182יקנעם עילית

27816,488ירושלים

910,000כאבול

אל–היג'א אבו 93,050כאוכב

911,033כוכב יאיר

911,792כסיפה

כעביה-טבאש-
94,574חג'אג'רה

72,922כפר ברא

ורדים 95,956כפר

יאסיף 99,525כפר

יונה 1115,759כפר

93,009כפר כמא

1789,947כפר סבא

קאסם 1118,884כפר

1115,369כפר קרע

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

.178 עמ' התשי"א, 2 ק"ת

.1174 עמ' התשי"ג, 3 ק"ת
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א' טור

היישוב שם

טור ב'  

מועצה חברי מספר

טור ג'  

תושבים מספר

שמריהו 72,166כפר

תבור 72,843כפר

1550,687כרמיאל

95,936להבים

99,339לקיה

ציון 1525,771מבשרת

1119,690מגאר

1527,085מגדל העמק

מודיעין-מכבים-
1769,198רעות

בתיה 99,897מזכרת

93,508מזרעה

71,634מטולה

97,257מיתר

93,004מעיליא

1123,078מעלות-תרשיחא

95,232מצפה רמון

97,148משהד

1558,614נהריה

ציונה 1534,983נס

1775,088נצרת

עילית 1550,846נצרת

1123,234נשר

1527,783נתיבות

25202,818נתניה

93,699סאג'ור

94,180סביון

1526,029סח'נין

72,141ע'ג'ר

97,493עומר

94,871עיילבון

96,680עילוט

מאהל 911,155עין

כרמל 1525,685עיר

1552,749עכו

1543,061עפולה

1120,929עראבה

911,736ערערה-בנגב

910,804פוריידיס

93,135פסוטה

בוקייעה 95,333פקיעין

חנה-כרכור 1531,695פרדס

96,228פרדסיה

א' טור

היישוב שם

טור ב'  

מועצה חברי מספר

טור ג'  

תושבים מספר

תקווה 25209,129פתח

1532,344צפת

1116,843קדימה-צורן

1118,340קלנסווה

97,292קצרין

1530,880קרית אונו

אתא 1555,410קרית

ביאליק 1541,174קרית

גת 1552,365קרית

טבעון 1116,134קרית

ים 1543,780קרית

מוצקין 1543,718קרית

מלאכי 1122,427קרית

עקרון 910,206קרית

שמונה 1124,485קרית

98,040ראמה

העין 1539,230ראש

פינה 72,751ראש

25242,379ראשון לציון

1545,357רהט

21120,365רחובות

914,650ריינה

98,752רכסים

1770,371רמלה

גן 23150,775רמת

השרון 1542,741רמת

95,881רמת ישי

1780,664רעננה

- אום אל–גנם 95,259שבלי

96,696שגב-שלום

1530,430שגור

1122,114שדרות

1118,611שוהם

96,447שלומי

96,029שעב

1535,318שפרעם

יפו - אביב 27482,006תל

מונד 910,490תל

שבע 914,355תל

(19 באוגוסט 2008) התשס"ח באב י"ח
(3—269 (חמ

שטרית מאיר  
הפנים שר
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מינוי ועדת משמעת
חוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977 לפי

הפסיכולוגים, לחוק 35(ג) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
זה: בהרכב ועדת משמעת ממנה אני התשל"ז-11977,

המשפטים; שר נציגת ,007211022 ת"ז הדין רות הורן, עורכת

המדינה; בשירות פסיכולוג ,051143998 ת"ז אבא, בן עדאור

מועצת הפסיכולוגים. נציג ,72434343 אורי שוחט, ת"ז

(28 במאי 2008) התשס"ח באייר כ"ג
 (3—400 (חמ

יעקב בן יזרי  
הבריאות שר __________

.158 עמ' התשל"ז, 1 ס"ח

ועדת משמעת מקום לחברי מינוי ממלאי
חוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977 לפי

הפסיכולוגים, לחוק 35(ג) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
המשמעת2  ועדת לחברי מקום ממלאי ממנה אני התשל"ז-11977,

להלן: כמפורט האמור החוק לעניין

של מקומה לממלא ,51317022 ת"ז רוטר,  אריה הדין עורך  (1)
המשפטים; שר נציגת הורן, רות הדין עורכת

של מקומו לממלאת ,068805613 ת"ז אליגל, חיה לאה (2)
הפסיכולוגים. מועצת נציג שוחט, אורי

(3 באוגוסט 2008) התשס"ח באב ב'
 (3—400 (חמ

יעקב בן יזרי  
הבריאות שר __________

.742 עמ' התשס"ה, ;158 עמ' התשל"ז, 1 ס"ח

.4578 עמ' התשס"ח, 2 י"פ

עבודת שירות על מינוי ממונים
חוק העונשין, התשל"ז-1977 לפי

התשל"ז- העונשין, לחוק 51יא(א) לפי סעיף בתוקף סמכותי
כהגדרתו  מחוזי אסירים קצין כל ממנה החוק)1 אני - (להלן 1977

על עבודת השירות. לממונה הסוהר, בהוראות שירות בתי

מהממונים אחד כל את אחריות יתחום הסוהר בתי נציב
גאוגרפי מוגדר. כאמור, לאזור

סמכותו הפנים בתוקף לביטחון השר קודם שעשה מינוי כל
בטל. - לחוק 51יא(א) סעיף לפי

(14 באוגוסט 2008) התשס"ח באב י"ג
 (3—2051 (חמ

דיכטר אבי  
הפנים לביטחון השר __________

.80 עמ' התשמ"ז, ;226 עמ' התשל"ז, 1 ס"ח

רשמי תקן שינוי בדבר אכרזה
חוק התקנים, התשי"ג-1953 לפי

התשי"ג- התקנים, לחוק 8(ה) לסעיף בהתאם מכריז, אני
התקן את באישורי, שינה, הישראלי התקנים מכון כי ,11953

הזה: הרשמי

__________
.52 עמ' התשנ"ח, ;30 עמ' התשי"ג, 1 ס"ח

להתקנה,  מדריך משחקים: מיתקני -  7 חלק   1498 ת"י
גיליון פרסום ידי על ,2006 ממרס ותפעול, לתחזוקה לפיקוח

.2008 מאוגוסט ,1 מס' תיקון

בדבר בהודעה המפורטים במקומות יופקד התיקון גיליון
התשל"ו, ,2223 הפרסומים בילקוט שפורסמה רשמיים, תקנים

.1871 עמ'

פרסומה. מיום ימים 60 זו של אכרזה תחילתה

(4 באוגוסט 2008) התשס"ח באב ג'
(3—95 (חמ

ישי אליהו  
                    שר התעשיה המסחר והתעסוקה

רשמיים תקנים שינוי בדבר אכרזה
חוק התקנים, התשי"ג-1953 לפי

התשי"ג- התקנים, לחוק 8(ה) לסעיף בהתאם מכריז, אני
התקנים את באישורי, שינה, הישראלי התקנים מכון כי ,11953

האלה: הרשמיים

 1988 מאוגוסט  אש,  עמידות  אש:  דלתות  -  1212 ת"י
גיליון פרסום ידי על 2003 וממרס 2006, ממאי תיקון וגיליונות

3 מאוגוסט 2008. מס' תיקון

עשן:  דלתות ומכללי אש דלתות מכללי 1212 חלק 1 - ת"י
מדצמבר 2004  תיקון 2003 וגיליונות סובבות, ממאי דלתות אש

3 מאוגוסט 2008. תיקון מס' גיליון פרסום על ידי ,2006 וממרס

בהודעה המפורטים במקומות יופקדו התיקון גיליונות
,2223 הפרסומים בילקוט שפורסמה רשמיים, תקנים בדבר

.1871 עמ' התשל"ו,

פרסומה. מיום אכרזה זו של תחילתה

(4 באוגוסט 2008) התשס"ח באב ג'
(3—95 (חמ

ישי אליהו  
התעשיה המסחר והתעסוקה שר   __________

.52 עמ' התשנ"ח, ;30 עמ' התשי"ג, 1 ס"ח

רשמיים תקנים החלפת בדבר אכרזה
חוק התקנים, התשי"ג-1953 לפי

לחוק התקנים, 8(ה) סעיף לפי בתוקף סמכותי מכריז, אני
באישורי, החליף,  הישראלי  התקנים  מכון  כי התשי"ג-11953,

האלה: הרשמיים התקנים את

ממאי  גלויה, להתקנה ממתכת ריחות מחסום - 679 ת"י
;1995

מאוגוסט  קרמי, חומר העשוי רחץ לכיור אביק - 803 ת"י
;1971

שרברבות,  בקבועות מפלסטיק ריחות מחסום - 1138 ת"י
;2002 מאפריל

לאמבט, מנובמבר 1999. מערכת ניקוז - 1496 ת"י

יבוא: במקומם

דרישות  - תברואיות לקבועות ניקוז אבזרי -  5694 ת"י
.2008 מאוגוסט בדיקה, ושיטות

הפקדת בדבר במקומות המפורטים בהודעה יופקד התקן
התשל"ו, ,2223 הפרסומים בילקוט שפורסמה רשמיים, תקנים

.1871 עמ'

__________
.52 עמ' התשנ"ח, ;30 עמ' התשי"ג, 1 ס"ח
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פרסומה. מיום ימים 60 זו של אכרזה תחילתה

(4 באוגוסט 2008) התשס"ח באב ג'
(3—95 (חמ

ישי אליהו  
                    שר התעשיה המסחר והתעסוקה

מטפחים זכויות מועצת בהרכב שינוי
צמחים, התשל"ג-1973 זני של מטפחים חוק זכות לפי

זני  של מטפחים זכות לחוק  10 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
,009287152 ת"ז משה גורן, ממנה את אני התשל"ג-11973, צמחים,
ראש ויושב  מטפחים זכויות  במועצת  לחבר  הממשלה, נציג 

המועצה.

בטל. אלון2 - צבי של מינויו

(7 באוגוסט 2008) התשס"ח באב ו'
(3—512 (חמ

שמחון שלום  
__________     שר החקלאות ופיתוח הכפר

.578 עמ' התש"ס, ק"ת ;272 עמ' התשל"ו, 1 ס"ח

.916 עמ' התשס"ו, 2 י"פ

המקומיות ברשויות בחירות מנהלי מינוי
(בחירות), התשכ"ה-1965 המקומיות חוק הרשויות לפי

המקומיות  הרשויות לחוק  29 סעיף לפי  הסמכות בתוקף 
ממנה אני  הפנים2, שר אלי  שהעביר  התשכ"ה-11965, (בחירות),
בחירות ברשויות המקומיות למנהלי האנשים הרשומים מטה את
ביום שיתקיימו הכלליות הבחירות לקראת שמם, ליד המצוינות

(11 בנובמבר 2008): התשס"ט בחשוון י"ג

מנהל הבחירות שם המקומית  הרשות שם

כיוף ואיל ג'לג'וליה  

שחייבר ראיק מעלות-תרשיחא 

תתוקן   3(2008 ביולי   9) התשס"ח בתמוז ו'  מיום הודעתי
בהתאם.

(4 באוגוסט 2008) התשס"ח באב ג'
(3—1278 (חמ

בר אריה  
כללי מנהל __________

.57 עמ' התשנ"ט, ;248 עמ' התשכ"ה, 1 ס"ח

.801 עמ' התשס"ה, 2 י"פ

.4164 עמ' התשס"ח, 3 י"פ

כובל הסדר לאישור בקשה רישום על הודעה
העסקיים, התשמ"ח-1988 חוק ההגבלים לפי

התשמ"ח-11988  ההגבלים העסקיים, לחוק 7(ב) לסעיף בהתאם
לאישור הסדר בקשה נרשמה כי מודיעה אני החוק), (להלן -

כדלקמן: כובל

__________
.128 עמ' התשמ"ח, 1 ס"ח

הצדדים להסדר:

בע"מ משקה מכלי איסוף  תאגיד

בע"מ קלים משקאות לייצור המרכזית החברה

בע"מ קלים למשקאות חברה טמפו

בע"מ יפאורה-תבורי

ההסדר: נושא השירות או הנכס

הפיקדון  בחוק כהגדרתם ריקים, משקה מכלי ומיחזור  איסוף
מכלי משקה, התשנ"ט-1999 על

בבקשה: כמתואר הכבילה מהות

מיחזור. תאגיד במסגרת פעולה שיתוף

מההסדר להיפגע העלול אדם לחוק, 8(ב) לסעיף בהתאם
הדין לבית להגיש רשאים צרכני ארגון וכן עסקי איגוד הכובל,
בתוך להסדר, בכתב מנומקת התנגדות עסקיים להגבלים

ברשומות. הודעה זו פרסום ימים מיום שלושים

במשרד הע-7467, בתיק הציבור לעיון פתוח האמור ההסדר
ירושלים, ג', קומה ,22 נשרים כנפי רחוב העסקיים, ההגבלים רשות

הרגילות. העבודה בשעות

(13 באוגוסט 2008) התשס"ח באב י"ב
(3—680 (חמ

קן רונית  
הממונה על הגבלים עסקיים        

כובל הסדר לאישור בקשה רישום על הודעה
העסקיים, התשמ"ח-1988 חוק ההגבלים לפי

התשמ"ח-11988  ההגבלים העסקיים, לחוק 7(ב) לסעיף בהתאם
הסדר לאישור  בקשה נרשמה כי מודיע אני החוק), - (להלן 

כדלקמן: כובל

הצדדים להסדר:

בע"מ פרידן ראובני אי.פי.ג'י.

בע"מ פרסומאים עמיחי אבנון שלמור

ההסדר: נושא השירות או הנכס

מדיה רכישת

בבקשה: כמתואר הכבילה מהות

במיזם. ואי–תחרות מדיה לרכישת משותף מיזם

מההסדר להיפגע העלול אדם לחוק, 8(ב) לסעיף בהתאם
הדין לבית להגיש רשאים צרכני ארגון וכן עסקי איגוד הכובל,
בתוך להסדר, בכתב מנומקת התנגדות עסקיים להגבלים

ברשומות. הודעה זו פרסום ימים מיום שלושים

במשרד הע-7451, בתיק הציבור לעיון פתוח האמור ההסדר
ירושלים, ג', קומה ,22 נשרים כנפי רחוב העסקיים, ההגבלים רשות

הרגילות. העבודה בשעות

(11 באוגוסט 2008) התשס"ח באב י'
(3—680 (חמ

עו"ד גולן, בועז  
הגבלים עסקיים על הממונה מקום ממלא  __________

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

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

ציבוריים:

חלקותגושהמקום

חיים קרית 11585                  166חיפה,
122                  11586

10752108חיפה

1087040

10881,14 ,12 ,10 ,8
17 ,16

109226

112128 ,6

112156

124907 ,1

39522דימונה
39523

17 ,16
69 ,51

2066,232אשדוד ,231 ,230
237 ,234

ציונה 363717נס

3701799רחובות

37031187 ,1087

3876123גדרה

3929739ראשון לציון ,726 ,539

60431303חולון

תקוה 6388527פתח ,525 ,521

6407182

השרון 6412266הוד ,242

6455767

6431309כפר סבא

6437112-110

חלקותגושהמקום

אביב 6629191תל

712066בת ים ,55

7154296

7932373נתניה ,370

794153 ,49 ,45 ,44

826694

8274631

6535135

10036433חדרה

10037493

מוצקין 10430550קרית ,404

אתא 1100963-61קרית

11019144-139

11035114 ,112 ,5 ,4

1103817

1103988

11192270

1154317-13 ,11 ,9 ,8

1814849נהריה ,47 ,32 ,5

18174196 ,164-161

30190207ירושלים

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

לקהל.

(6 באוגוסט 2008) התשס"ח באב ה'
(3—74 (חמ

טסטה סימונה  
הפרוגרמות אגף מנהלת סגנית

והשיכון הבינוי משרד  

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

התשל"ו-1976

הרשויות  2 לחוק לסעיף בהתאם כי הודעה, בזה נמסרת
התשל"ו-11976, כללית), ארנונה קביעת  על (ערר המקומיות
כ"ה בטבת מיום בישיבתה כסיפה, המקומית מינתה המועצה
הארנונה למנהל מחמיד פיאד את (2008 בינואר   3) התשס"ח

בסול. פאיק של במקומו האמור החוק לעניין

(31 ביולי 2008) התשס"ח בתמוז כ"ח
(3—265 (חמ

רביעה אבו סאלם  
כסיפה המקומית המועצה ראש  __________

.252 עמ' התשל"ו, 1 ס"ח

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

עמ' 1646. התשנ"ה, י"פ  
.307 עמ' התשכ"ה, 2  ס"ח
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וגבולות שטח לתיקון בקשה על הודעה
חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 לפי

של וגבולות לתיקון שטח בקשה כי הוגשה בזה, מודיעים
דלהלן. בתוספת המתוארים המקרקעין

 60 בתוך לרישום התנגדות להגיש רשאי בדבר, מעוניין כל
זו. מיום פרסום הודעה ימים

המקרקעין, רישום על למפקח בכתב תוגש ההתנגדות
העיר, מגדל  ,34 יהודה בן רח'  המקרקעין, והסדר רישום  אגף
אדם לכל נוסף  אחד  עותק ובצירוף עותקים, בשני  ירושלים, 

בהתאם לבקשה. במקרעין, לו זכות שיש

תוספת

תש"ג/4/08. התיק: מס'

ירושלים. העיר:

ציון. נחלת השכונה:

ירושלים. ,7 רמה רח' המען:

אדמה ובית. תיאור המקרקעין:

.13 חלקה ,30047 שומה: גוש

הקיים: הרישום פרטי

.967 ,966 דפים ,1015 ספר

דפים (מ), ירושלים ,10 ספר החלקה: הישנים של המספרים
.6 ,5

ידוע. לא החלקה: שטח

שאער; דרך/יוסף צפון: הגבולות:

רנה; שאער/יוסף יהודה דרום:

המוכרים/קנטרוביץ; מזרח:

חדאד/סאלים חדאד. מערב: סאלים

.4935/0002 השטר: מס'

מהות הפעולה: מכר.

.215107834 מס' ארה"ב, ציון, דרכון כהן בן המדני הבעלים:

בשלמות. החלק:

המבוקש: התיקון

מ"ר. 55 החלקה: שטח

רמה; הגבולות: צפון: רח'

;15 דרום: חלקה

;16 מזרח: חלקה

.12 מערב: חלקה

הערות:

במקום  החלקה (55 מ"ר לשטח מתייחס המבוקש התיקון  .1
לחלקה, בהתאם וקביעת גבולות חדשים לא ידוע) שטח

.503/08 מס' לתצ"ר

.967 דף ,1015 בספר הרישום יבוטל התיקון ביצוע עם .2

(10 באוגוסט 2008) התשס"ח באב ט'
לוי פנחס  

המקרקעין רישום על בכיר מפקח

נספי של נכסים ולהשבת לאיתור החברה הוראות
בנכסים סיוע למטרת שימוש בדבר בע”מ השואה

לסיוע בקשה הגשת ודרכי לחברה שהועברו

ליורשים והקדשה נספי השואה (השבה של חוק נכסים לפי
התשס”ו-2006 והנצחה), סיוע למטרות

נספי של נכסים  לחוק  77(ד) סעיף  לפי סמכותה בתוקף  
והנצחה), סיוע למטרות והקדשה ליורשים (השבה השואה
לאיתור  החברה בזה מפרסמת החוק), - התשס”ו-2006 (להלן
החברה), - (להלן בע”מ השואה נספי של נכסים ולהשבת

אלה: הוראות

כללי .1

הוראות את לפועל  להוציא נועדו אלה הוראות  (א)
לתת החברה של לתפקידה נוגע שהוא ככל החוק,
במוסדות ולתמוך לכך הזקוקים שואה לניצולי סיוע
מטרת (להלן - שואה לניצולי סיוע ובגופים שמטרתם
את המסגרת לקבוע היא אלה הוראות הסיוע); מטרת
נספי של בנכסים שימוש ייעשה פיה שעל הכללית
ובכלל סיוע, לידי החברה למטרת שהועברו השואה
בקשות יוגשו פיה  שעל הכללית המסגרת  את זה
ייערכו סיוע), בקשת - (להלן  לתמיכה או לסיוע

לסיוע. ויתקבלו החלטות בבקשות דיונים

וביעילות, במהירות זה בעניין לפעול תשאף החברה (ב)
רבים שואה ניצולי של במצוקותיהם  הכרה מתוך
והכל הזמן, שחולף ככל השואה ניצולי ובהתמעטות
ותוך בחוק הקבועות המגבלות על שמירה תוך
העיקרית המשימה את למלא החברה יכולת הבטחת
השואה נספי של הנכסים השבת - הוקמה לשמה

בהם. הזכויות החוקיים בעלי לידיה לידי שהועברו

שימוש בעניין כלליות הוראות יצטרפו אלה להוראות (ג)
בפעילויות בגופים,  במוסדות, תמיכה לשם  בנכסים
והסברה חינוך תיעוד, הנצחה, שמטרותיהם ובמיזמים,
זכרם והנצחת הבאים לדורות הנחלתו השואה, זכר של

בשואה. הנספים של

התמיכה נושא .2

שואה לניצולי אפשר שתינתן ישירות החברה תמיכת (א)
או לגופים נזקקים) שואה ניצולי - (להלן הזקוקים לכך

שואה. שמטרתם סיוע לניצולי ומוסדות

באמצעות להינתן יכול נזקקים שואה לניצולי הסיוע (ב)
בתחומי שירותים סל באמצעות או ישיר כספי סיוע
והכלכלית הנפשית הרווחה, התמיכה הסיעוד, הרפואה,
או קושי על לענות  כדי בו שיש אחר תחום  בכל או

שואה. ניצולי של מצוקה

לניצולי סיוע שמטרתם ובגופים במוסדות התמיכה (ג)
תמיכה בפרויקטים באמצעות גם יכולה להינתן שואה
כקולקטיב, או לניצולי שואה כפרטים לסייע שנועדו

באופן עקיף. או באופן ישיר

התמיכה תקציב .3
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בסמוך החברה, של קיומה  משנות  ושנה  שנה בכל (א)
על החברה דירקטוריון יחליט התקציב, שנת לתחילת
- (להלן שנה לאותה סיוע למטרת התמיכה תקציב

התקציב השנתי למטרת סיוע).

יביא סיוע, למטרת השנתי התקציב קביעת לשם (ב)
החוק, הוראות את השאר, בין בחשבון, הדירקטוריון
שנת בסוף החברה בידי המצוי  הנכסים היקף את
יורשים איתור היקף בדבר הצפי את החולפת, הכספים
לידי שהועברו  לנכסים בנוגע אחרים זכויות ובעלי 
השוטף של החברה התפעול הוצאות החברה, את צפי

שחלפה. בשנה סיוע למטרת התמיכה תקציב ואת

השנתי התקציב ישמש מטרה לאיזו יקבע הדירקטוריון (ג)
נזקקים, שואה לניצולי סיוע לשם האם - סיוע למטרת
סיוע שמטרתם ובגופים  במוסדות  תמיכה  לשם או
את ויקבע יחד גם  המטרות  שואה, או לשתי לניצולי

השונות. המטרות בין התקציב של הפנימית החלוקה

התמיכה מתן אופן .4

לגופים או נזקקים שואה לניצולי  החברה סיוע (א)
או יינתן שואה לניצולי  סיוע שמטרתם  ומוסדות
היענות באמצעות או החברה ידי על יזום באופן
לעקרונות בהתאם לחברה שיוגשו לסיוע לבקשות

ידה. על שייקבעו

היענות באמצעות יינתן הסיוע כי החברה קבעה אם (ב)
דרכי בדבר הוראות תקבע כאמור, לסיוע לבקשות

לסיוע. הבקשה הגשת

למטרת התמיכה תקציב חלוקת  של  בפועל בביצוע (ג)
במוסדות או בגופים להסתייע החברה תוכל סיוע,

לכך. מתאימים תמצאם שהחברה

התמיכה עקרונות .5

השנתי התקציב לחלוקת עקרונות תקבע החברה (א)
- העקרונות). סיוע (להלן למטרת

החברה. של האינטרנט באתר יפורסמו העקרונות (ב)

ליותר ייועד סיוע למטרת השנתי התקציב יועד (ג)
התקציב לחלוקת עקרונות ייקבעו אחת, ממטרה

ומטרה. מטרה לכל השנתי

הנושאים סוגי ייקבעו האמורים העקרונות במסגרת (ד)
אוכלוסיית או הנתמכים, הגופים  או הפעילויות או

הנתמכים. בנושאים או בפעילויות היעד

להביא ניתן יהיה הנתמכת היעד אוכלוסיית בקביעת (ה)
האלה: השיקולים השאר, את בין בחשבון,

בישראל; הניצול הנזקק של מגוריו הקבוע מקום (1)

השונים; הנזקקות על היבטיה מידת (2)

בריאותי; מצב (3)

משפחתי; מצב (4)

ניצול של מצבו את להיטיב  הסיוע  של יכולתו (5)
הנזקק; השואה

היעד; אוכלוסיית היקף (6)

ממקורות אחרים; קבלת סיוע (7)

החולפות. בשנים מהחברה סיוע קבלת (8)

המוסד) (להלן - במוסד או בגוף תתמוך החברה לא (ו)
- תנאי הסף): (להלן האלה שאינו עומד בתנאים

למטרות שלא  הפועל  ציבור מוסד הוא  המוסד  (1)
רווח;

בין הינה, ומטרתו בישראל כדין מאוגד המוסד (2)
לניצולי שואה; השאר, סיוע

היא האפקטיבית והנהלתו בישראל פועל המוסד (3)
בישראל;

חשבון רואה של ביקורתו תחת עומד המוסד (4)
ומבוקר; מפוקח באופן מתנהלת ופעילותו מוסמך

בהתאם תקין ניהול על אישור ניתן למוסד (5)
החוק; לדרישות

במסגרת נוספים סף תנאי  לקבוע  רשאית החברה
סיוע. למטרת השנתי התקציב לחלוקת העקרונות

ניתן יהיה הנתמכים  המוסדות או הגופים בקביעת  (ז)
השיקולים האלה: גם את בין השאר, להביא בחשבון,

שלו; היסוד על פי מסמכי המוסד מטרות (1)

המוסד; של ההתמחות תחומי (2)

ניסיון מוכח רלוונטי; (3)

על המיוצגים או הנתמכים השואה ניצולי מספר (4)
המוסד; ידי

בשנה החולפת; המוסד פעילות של ההיקף הכספי (5)

ובנוגע בכלל, המוסד של התקורה הוצאות (6)
בפרט; הנתמכת לפעילות

המוסד; פעילות פיקוח ובקרה על של קיומם (7)

המוסד; ידי על הנתמכת האוכלוסיה איפיון (8)

שואה (ישיר לניצולי המוסד שנותן אופן הסיוע (9)
עקיף); או

והתמיכה המוסד של העצמי המימון היקף (10)
אחרים; ממקורות במוסד

החולפות. בשנים מהחברה תמיכה קבלת (11)

להביא ניתן יהיה הנתמכות הפעילויות בקביעת (ח)
האלה: השיקולים השאר, את בין בחשבון,

ניצולי או לקשיים של מענה ייחודי לצרכים מתן (1)
שואה;

ניצולי שואה; של דחופות למצוקות מתן מענה (2)

מהפעילות. ליהנות שאמורה האוכלוסיה אפיון (3)

ענייני באופן העקרונות יישום .6

תשקול לתמיכה, ובקשה בקשה בכל ולהחליט לדון בבואה
שוויוני, יישום תוך העניין, של נסיבותיו כל את החברה

ידה. על שייקבעו העקרונות של וענייני אחיד
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מייעצת ועדה .7

מייעצת ועדה הקמת על להחליט יכולה החברה (א)
התמיכה, מטרות לחברה בקביעת תייעץ או שתסייע
השאר ביישומם; בין או התמיכה בגיבוש עקרונות או
תדון המייעצת  הוועדה כי להחליט יכולה החברה 
תבחן לחברה, למטרת סיוע שיוגשו התמיכה בבקשות
ותיתן החברה ידי לעקרונות שנקבעו על בהתאם אותן

לחברה. המלצתה

הוועדה הרכב את לשנות רשאית תהיה החברה (ב)
בשנה התמיכה במטרת בהתחשב לרבות המייעצת,

הרלוונטית.

החברה יכולה במקומה או המייעצת הוועדה על נוסף (ג)
בתחום, מומחים או חיצוניים מקצוע באנשי להיעזר
בכל התמיכה מטרות קביעת  לשם  בתמורה, לרבות

עקרונות התמיכה. גיבוש לשם ושנה או שנה

בקשות סיוע דרכי הגשת .8

החברה. של הרשום למענה בכתב תוגש סיוע בקשת (א)

את המאמתים  מסמכים יצורפו הסיוע לבקשת (ב) 
במבחני כאלה שהוגדרו ככל הסף, תנאי התקיימות
בדבר אישור גם  - בתאגיד מדובר ואם  התמיכה,
ניהול תקין על ואישור התאגיד של מורשי החתימה

החוק. לדרישות בהתאם

פרטי תצהיר המאמת את בצירוף בקשת הסיוע תוגש (ג)
של התחייבות בצירוף מתאימים ובמקרים הבקשה
לתמיכה בנוגע החברה הוראות אחר למלא המבקש
נתון להיות הסכמה וכן התמיכה,  בכספי ולשימוש
התמיכה. בכספי לשימוש בנוגע ופיקוח ביקורת תחת

הסיוע, בקשת הגשת אופן בדבר פרטניות הוראות (ד)
יפורסמו מדי לה שיצורפו והמסמכים מועד הגשתה
למטרות בהתאם של החברה, האינטרנט באתר שנה
התקציב לחלוקת ולעקרונות השנה באותה התמיכה

החברה. ידי על שייקבעו סיוע למטרת השנתי

מתן תמיכה החלטה בדבר .9

לאדם סיוע  למטרת תמיכה  מתן בדבר  החברה החלטת 
תימסר סיוע, בבקשת החברה החלטת וכן כלשהו לגוף או

בכתב. גוף או אדם לאותו

(2 ביולי 2008) התשס"ח בסיוון י"ט
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עמרמי ישי  
החברה של הכללי המנהל

                  לאיתור ולהשבת נכסים של נספי
בע"מ השואה

נספי של נכסים ולהשבת לאיתור החברה הוראות
בבקשות הדיון וההכרעה בדבר כללי בע”מ השואה

נספי השואה של להשבת נכסים

ליורשים והקדשה נספי השואה (השבה של חוק נכסים לפי
התשס”ו-2006 והנצחה), סיוע למטרות

נספי של נכסים  לחוק  77(ד) סעיף  לפי סמכותה בתוקף  
והנצחה), סיוע למטרות והקדשה ליורשים (השבה השואה

לאיתור  החברה בזה מפרסמת החוק), - התשס”ו-2006 (להלן
החברה), - (להלן בע”מ השואה נספי של נכסים ולהשבת

אלה: הוראות

כללי .1

החוק, את הוראות לפועל להוציא אלו נועדו השבה כללי
בקשות, יוגשו פיה על הכללית המסגרת את ליצור כדי
להשבת נכסים בבקשות החלטות ויתקבלו ייערכו דיונים,
כללים פי על זה בעניין תפעל החברה השואה; נספי של
המיוחדת של פעילות המשמעות לאור ברורים; עם זאת,
הנכסים בעלי נספו שבהן השואה ונסיבות החברה
ביעילות, לפעול תשאף  החברה להשבה,  המבוקשים
ברמה לפגוע בלי זאת, כל גמישות; גילוי ותוך במהירות

ואימותן. הבקשות בדיקת של והנדרשת הראויה

הגדרות .2

אלה: בהוראות

אלה; הכללים המפורטים בהוראות ההשבה” - ”כללי

השואה של נספה לקבלת נכס טופס בקשה בקשה” - ”טופס
בתוספת; המפורט בנוסח

השואה נספה נכס של להשבת - בקשה להשבה” ”בקשה
באופן או  בקשה טופס באמצעות לחברה שהוגשה 

החברה; שאישרה אחר

אדם כל וכן להשבה בקשה שהגיש אדם - ”מבקש”
בקשה כאמור; שהגיש כמי החברה ידי המוחזק על

בבקשה ציין  שהמבקש מי  - בבקשה” הרשום ”הנספה 
אשר בנכס, הזכויות בעל או השואה כנספה להשבה

השבת הנכס; את מבקש מכוחו הוא

החברה הנכס של בתיק שמופיע מי - הנכס הרשום” ”בעל
בנכס; האחרון הזכויות כבעל

החברה; של הנכסים השבת אגף - ההשבה” ”אגף

החברה; של הנכסים איתור אגף - האיתור” ”אגף

חלק ולרבות  בחוק כמשמעו - השואה” נספה של ”נכס 
כלשהו, תאגיד בבעלות שהיה  נכס כאמור; מנכס
נחשב פרטי היה איש בבעלותו של אילו היה ואשר
של כנכס הוא אף  ייחשב שואה, נספי  של כנכס
הזכויות ובעלי אלה כללים לצורך שואה נספה
יחס לפי בנכס, הזכויות כבעלי ייחשבו תאגיד באותו

בתאגיד; החזקותיהם

בין השאר החוק, הוקמה לפי הוועדה אשר - ”ועדת ערר”
השבת בענייני החברה קביעות על בעררים לדון כדי

נכסים.

בקשות הגשת .3

ובלבד מבקשים מספר שתכלול יכול להשבה בקשה (א)
אחד בלבד. נכס שתופנה לקבלת

טופס למלא השואה נכס של נספה לקבל המבקש על (ב)
לחברה ולשלחו ידיעתו, מיטב לפי ערוך בקשה,
בדואר או החברה של האינטרנט אתר באמצעות

החברה. בפרסומי לאמור בהתאם והכול
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המצוי אחר מידע או כל מסמך לחברה יגיש המבקש (ג)
בנכס טוען הוא להן הזכויות על ללמד והעשוי בידו

וכיוצא באלה. ירושה, הצהרות מוות לרבות צווי

להשבה בקשות מיון .4

תועבר החברה ידי על שפורסם נכס להשבת בקשה (א)
ההשבה. אגף לטיפול

עומד ולא כאמור, פורסם שלא  נכס להשבת בקשה (ב)
האיתור. לאגף תופנה פרסום, בפני

של נכס  להגדרת עונה  שאינו נכס להשבת  בקשה (ג) 
על החברה והודעה ידי על תטופל השואה לא נספה

למבקש. תימסר כך

נכס לקבלת לבדיקת זכאות מבקש סף תנאי .5

בהתקיים נכס לקבלת מבקש של זכאותו את תבדוק החברה
האלה: התנאים משני אחד

בשליטת החברה; הנכס נמצא (1)

בוודאות הצפוי שואה  נספה של נכס  הוא הנכס (2)
החברה. לשליטת לעבור

נכס להשבת הזכאות תנאי .6

תנאים אלה במצטבר: שני מבקש נכס להוכיח על

בעל ובין בבקשה הרשום הנספה בין זהות קיימת (1)
הרשום; הנכס

אחרת זכות או ירושה מכוח לנכס זכאי המבקש (2)
לנספה בעקיפין, או  במישרין המתייחסת,  שבידו

בבקשה. הרשום

ראיות ומידע  .7

כבולה החברה תהיה בבקשה להשבה לא דיון לצורך (א)
או ראיה אמצעי כל על להסתמך ותוכל בדיני הראיות
עצמו, שימציא המבקש ראיות לנכון, לרבות שתמצא

החברה. שתקבע קריטריונים פי על

נוסף, מידע מהמבקש לדרוש רשאית תהיה החברה (ב)
כמו בבקשתו; התומך כדין ערוך תצהיר לרבות
להגיע מהמבקש לדרוש  רשאית  החברה  תהיה כן

את בקשתו. לברר כדי למשרדי החברה

בנכסים שיתוף חזקת .8

ידוע ולא בעלים מספר שם על במשותף נכס רשום היה
בנכס, הרשומים הבעלים מן אחד כל של חלקו לחברה

בנכס. שווה בזכות החזיק הבעלים מן אחד שכל חזקה

הכרעה בבקשה .9

התקיימו כי השתכנעה אם להשבה בקשה תאשר החברה
.6 בסעיף כאמור הנכס, להשבת הזכאות תנאי

לנכס נוגדות בקשות .10

תכריע נכס, לאותו בקשר להשבה בקשות כמה הוגשו
לנכס הקשורות הבקשות בכל אחת, ובעונה בעת החברה,
רשאית החברה תהיה האמור,  אף על  לפניה; המונחות
המונחות נוספות בבקשות לדון בלי להשבה בקשה לדחות
ממש אין כי יתברר אם נכס,  לאותו  והקשורות לפניה

באותה בקשה.

החלטה בבקשה הודעה בדבר .11

בכתב, למבקש תומצא להשבה בבקשה החברה החלטת
ההחלטה. נימוקי את ותכלול

החברה החלטת על ערר .12

רשאי החברה מהחלטת נפגע  עצמו  את הרואה מבקש
מיום  ימים   45 בתוך הערר  ועדת  בפני  עליה  לערור 

החברה. החלטת לו שהומצאה

הנחיות ונהלים .13

פנימיים ונהלים הנחיות קריטריונים, פי על תפעל החברה
בכפוף והכל דיון והכרעה בבקשות להשבה טיפול, לצורך

לחוק ולהוראות אלה.

והגינות תום לב שיקולי .14

ליישום תפעל וכן להשבה בבקשות ותכריע תדון החברה
שיוצאו ונהלים הנחיות וכל אלה הוראות החוק, הוראות
ההוגנת לתוצאה להגיע  ובמטרה לב  בתום מכוחם,

העניין. בנסיבות האפשרית ביותר והיעילה

עיון חוזר .15

שנתנה בהחלטה ולעיין לחזור רשאית תהיה החברה
מאלו: אחד בהתקיים

מהותית ראיה הסתמכות על נתקבלה תוך ההחלטה (1)
או מזויפת; שהתבררה כשגויה

במועד החברה בפני היו לו אשר חדשות ראיות נוספו (2)
ההחלטה. לשנות את היו עשויות ההחלטה

תוספת

(2 (סעיף

נספי של נכסים ולהשבת לאיתור  החברה
בע”מ השואה

בישראל  המצוי השואה נספה של נכס לקבלת בקשה

המיוחד) האיתור (תהליך

הבקשה להגשת כלליות והנחיות מבוא

השואה  נספי של  נכסים חוק לתוקף  נכנס  2006 בשנת   
והנצחה), סיוע למטרות והקדשה ליורשים (השבה

החוק,  של העיקרית מטרתו (החוק). התשס”ו-2006 
נכסים הפעולות לאיתור להגברת היא ”לפעול בו, כאמור
נספו בעליהם כי להניח  יסוד שיש בישראל,  הנמצאים
בנכסים אחרים זכויות ובעלי היורשים ולאיתור בשואה,
האפוטרופוס ידי על  המוחזקים  או  המנוהלים  כאמור,
אלה ליורשים נכסים אחר, ולהשיב גורם ידי או על הכללי

לחוק]. (1)1 ולבעלי הזכויות שאותרו” [סעיף

של  נכסים ולהשבת לאיתור  הוקמה החברה החוק מכוח  
מטרות ליישום פועלת החברה (החברה). בע”מ השואה נספי
על מתוך שאיפה לפישוט תהליכי ההשבה והקלה החוק
ממאמץ כחלק העולם. וממדינות מישראל הפונים ציבור
אלקטרוניות בקשות לציבור להגיש החברה מאפשרת זה,
בלא וזאת החברה של האינטרנט אתר באמצעות להשבה
הבקשה הגשת בשלב כלשהי ניירת במשלוח צורך כל
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יאפשרו האינטרנט באמצעות שיוגשו בקשות לחברה.
את ולשפר שיתקבל המידע עיבוד את לייעל לחברה

בבקשות. הטיפול

נכסים  רשימת מופיעה החברה של האינטרנט באתר  
גופים ידי על החברה לטיפול שהועברו בישראל, המצויים
נספי בבעלות היו שהנכסים הערכה בסיס על שונים,
בעלי שמות  הנכסים, סוגי מפורטים  זו ברשימה שואה. 
מקום על בנכסים ובמידת הידוע לחברה, פרטים הזכויות
מקום או בנכס הזכויות בעל של האחרון מגוריו/שהותו
תאריך נכס, כל לצד מופיע כן כמו בנכס. הזכויות רכישת
מידע החברה תפרסם הזמן, עם הפרסום. יום את המציין

שאלו יגיעו לרשותה. ככל על נכסים נוספים, דומה

ידי  על שפורסם נכס לקבלת בקשה להגיש באפשרותך  
קרבה מכוח אליך שהגיעה זכות  על המבוססת החברה,
תועבר בקשתך אחר. אופן  בכל או  צוואה משפחתית,

ידה. על ותטופל החברה של הנכסים השבת למחלקת

נספה השואה  של לנכס מתייחסת שבידך אם הזכות גם  
מידע בסיס על לך והידוע  החברה,  ידי  על פורסם שלא
הנכס להשבת בקשה למלא ניתן לרשותך, שהגיע אחר
זאת, עם בישראל. ובלבד שהנכס מצוי זה טופס באמצעות
על רשמית ופורסמו נקלטו נבדקו, טרם אלו ונכסים היות
מחלקת לטיפול הראשון בשלב תועבר בקשתך החברה, ידי

הנושא. לשם בירור החברה הנכסים של איתור

מיום  חודשים  12 הוא  הבקשה להגשת האחרון המועד  
עדיין יהיה זה מועד החברה. לאחר ידי על פרסום הנכס
ואולם שפורסמו נכסים לגבי לחברה בקשות להגיש ניתן

המיוחד. האיתור במסגרת תהליך יטופלו לא אלו

אחד.  טופס גבי על נכסים מספר להשבת בקשות למלא אין  
שפורסם. נכס לכל נפרדת בקשה להגיש יש

שהיה,  כפי השואה בלועזית, של נספה שמו את לציין יש  
לרכישת בסמוך אדם  אותו ידי על בשימוש  לדעתך,

הפקדתו. או בנכס זכויותיו

נספה  של לזכותו נוספים יורשים/זכאים לך ידועים אם  
בטופס המתאים במקום זאת לציין חשוב בנכס, השואה

הבקשה.

אלקטרוני  באופן ולשלוח  למלא רצוי  הבקשות את  
בכתובת: החברה  של האינטרנט אתר  באמצעות 

.www.hashava.org.il

באופן  שלא טופס הבקשה את למלא ולשלוח המעוניינים  
אתר באמצעות הבקשה טופס את להדפיס יוכלו אלקטרוני,
יש ידני באופן  שמולאו בקשות החברה. של האינטרנט 
מטה. המופיעה באמצעות הדואר, לכתובת לחברה לשלוח

הציבור. המוקד מיועד  לפניות טלפוני החברה הקימה מוקד  
טופס במילוי סיוע החברה, על כללי מידע לפונים להעניק

למבקשים בדואר. שיישלח בקשה טופס הבקשה, וכן

או  להדפיס רצוי אלקטרוני באופן מוגשות שאינן בקשות  
ברור. יד בכתב למלא

הטופס. סעיפי כל את למלא חובה אין 

הודעה  אליך תשלח בחברה, הבקשה טופס קליטת עם  
לציין נא  לחברה עתידית  פנייה בכל סימוכין.  הכוללת 
לשלוח יש לחברה רשמיות ופניות בקשות זה. סימוכין

הזאת: לכתובת

בע”מ, נספי השואה של נכסים לאיתור ולהשבת החברה
.51108 ברק בני ,927 ת.ד.

וקצר  בסיסי מידע לקלוט מתוכנן הבקשה טופס לידיעתך:  
בהמשך, בקשתך. של ראשוני עיבוד לשם לחברה הדרוש
מידע נוסף לקבל כדי החברה אליך תפנה במידת הצורך,
לפי בתצהיר. זו בבקשה הנזכרות העובדות את ולאמת
הסבר, נוסף, מידע כל לספק עליך יהיה החברה, בקשת
לשם לחברה  הדרושים  ברשותך,  המצויים  ומסמך  ראיה 

בבקשתך. החלטה ו/או תפקידה מילוי

במהירות  בבקשתך לטפל מאמץ כל תעשה החברה  
בכל הטיפול כי בחשבון להביא עליך זאת, עם וביעילות.
נודה האפשר במידת זמן. מצריך כן ועל פרטני הוא בקשה
באמצעות אלקטרוני, באופן לחברה תוגש הבקשה אם לך
לייעל את לנו תאפשר החברה. דרך זו של אתר האינטרנט
שירות אלינו  הפונים לציבור ולהעניק בבקשות הטיפול 

יותר. טוב

אליה  והועברו נערכו החברה שמפרסמת הנכסים רשימות  
עשתה אף שהחברה בנכסים. שהחזיקו גופים שונים ידי על
ידי על לה שנמסר המידע את  לבדוק מאמץ כל ועושה
ברשימות נפלו שלא להבטיח באפשרותה אין גופים אותם
נכסים לרבות הכללת ושיבושים, אליה טעויות שהועברו

השואה. נספי של שאינם

חשבונות  לגבי נתונים הנ”ל הרשימות כוללות בנוסף,  
הפרלמנטרית החקירה ועדת בממצאי שמקורם הבנקים
מתוקף מפורסמים  אינם אלו נתונים בעבר.  שפעלה 
החברה לידי  הועברו  טרם ואלו היות  לחוק  19(א)(1) ס'
אף כך, בשל אלו. בחשבונות המחזיקים הגופים ידי על
נתונים אלו, סמך על להשבה בקשות לחברה שניתן להגיש
והכספים המידע לקבלת עד בבקשות לדון ניתן יהיה לא

הנ”ל. מהגופים

* * *

שלעיל. ההנחיות את בעיון לקרוא יש הטופס מילוי לפני

הטופס. כל סעיפי את למלא אין חובה להזכירך:

כללי א.

של הנכסים ברשימת  מופיע  המבוקש  הנכס  האם .1
החברה? על ידי השואה שפורסמה נספי

 ;................... הוא  בפרסום החברה הנכס מספר כן.  
............... בנכס הזכויות בעל שם

לא. 

מצוי המבוקש הנכס האם - לא סימנת אם .1.1
בישראל?

כן. 

לא. 
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במילוי להמשיך אין לעיל .1.1 בסעיף לא סימנת אם הערה:
הטופס!

אחר יורש של על פנייה לך או ידוע בעבר פנית האם .2
להשבת הנכס? בנוגע לגורם כלשהו,

לא. 

כן. 

המבקש/ת פרטי ב.

פרטים אישיים: .3

;................................ בלועזית ....................... פרטיים שמות

;............................... בלועזית ............................ משפחה שם

;...................... בלועזית ......................... קודם משפחה שם

;........................ בלועזית ................... (לאישה) נעורים שם

;..................................... מזהה תעודה מספר

מזהה תעודה סוג

דרכון  ישראל) (לאזרחי זהות  תעודת

.............................. נהיגה  אחר  רישיון

 ז  נ; מין:

;.......................... ....................; מקום לידה לידה תאריך

;.............................. האם שם ;............................ האב שם

קשר עמך ליצור החברה נציג יוכל באמצעותם פרטים .4
בבקשה: הטיפול להמשך

המען:

מדינה................................; ;................................... ארץ

;............................... יישוב ;..................................... אזור

כניסה ;............... בית מספר ;.................................. רחוב
;.................................. מיקוד ;...................

פקס ;........................ נייד טלפון ;.......................... טלפון
;................................................... דוא”ל ;........................

בנכס הזכויות בעל / השואה נספה אודות על פרטים ג.

הזכויות בעל לך על הידוע נוסף למלא מידע יש זה בחלק
הבקשה: מוגשת שלגביו בנכס

האחרון/ה הזכויות בעל/ת ידיעתך, למיטב האם, .5
בשואה? נספה/תה בנכס

 כן  לא.

השואה/ בעל נספה על לך הידועים פרטים נא למלא .6
על נרכשו בנכס והזכויות (במקרה בנכס הזכויות
וכו' יש נאמנות שותפות, חברה, כגון משפטי ידי גוף
מילוי לצורך כאמור,  בגוף הזכויות לבעל  להתייחס

זה): בחלק הפרטים

;.............................. תואר

...................... בלועזית .................................; פרטיים שמות

;........................... בלועזית ................................ משפחה שם

;.......................... ..................... בלועזית קודם משפחה שם

;......................... בלועזית .................. (לאישה) נעורים שם

ושמות חיבה שמות נוספים (כולל שמות או כינויים
;...................................... בלועזית ........................ עבריים)

 ז  נ; מין:

א; ג נ ר ידוע: אחרון משפחתי מצב

(בלועזית): קבועה אחרונה מגורים כתובת

מדינה................................; ;................................... ארץ

;............................... יישוב ;..................................... אזור

כניסה ;............... בית מספר ;.................................. רחוב
;.................................. מיקוד ;...................

;.............. עברי לידה תאריך ............ לועזי לידה תאריך

;................................ בלועזית ............................. לידה מקום

;............................................. משוער פטירה תאריך

;................. בלועזית ......................... משוער פטירה מקום

נספה של  זכותו את המבסס שברשותך מהו המידע .7
המבוקש? בנכס השואה

הזכות. קיום על המעיד מסמך ברשותי 

כלשהו המלמד  לאירוע עד הייתי או  ראיתי מסמך
הזכות. קיום על

קיום  על המעידות אחרות תומכות ראיות  ברשותי
הזכות.

כאמור. זכות על בעל–פה מידע לי נמסר 

השערה  או  כללי ידע בסיס על מוגשת  הבקשה 
הזכות. קיום אודות על סבירה

שותפים השואה  לנספה היו  האם  ידיעתך, למיטב  .8
בנכס?

לא.  .כן 

זכות המבקש/ת בנכס ד.

לקבל את זכאותך המבססים פרטים עליך למסור זה בחלק
ממנו: חלק הנכס או את לידך

הזכות בעל ובין בינך משפחתית קרבה קיימת האם .9
בנכס?

נין/נינה/ זוג/בן/בת/נכד/נכדה/ זוג/בת בן אני כן. 
הזכות בעל של אחר קרוב אחיין/אחיינית/ אח/אחות/

בנכס.

 לא.

לקבל בזכותי התומכים שברשותי ראיות או מסמכים .10
אחת): (ניתן לסמן יותר מאפשרות הנכס את

פטירה/לידה/ תעודות (כגון רשמיות תעודות 
וכו'). נישואין

ירושה. צו 

צוואה. קיום צו 
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צוואה.

............................... פרט/י אחרים. ראיה או מסמך 

נוספים יורשים או זכאים קיימים ידיעתך למיטב האם .11
או נהנים בנכס הזכות בעל של משפחה (לרבות קרובי

צוואה)? פי על

 לא. כן.

המבוקש הנכס על מידע ה.

המבוקש: הנכס סוג .12

בנויה/דירה. קרקע  .(מגרש) פנויה  קרקע

 כספים.  נ”יע.

 אחר/פרט/י:  כספות. אומנות.  תכולת  חפצי
.........................

נרכש/הופקד: הנכס .13

השואה. הזכויות/נספה בעל ידי על  ישירות
גוף  או (אדם כלשהו מתווך גורם  באמצעות

תקופה). באותה זה בתחום שפעלו

למיקום/זיהוי ביחס מדויקים פרטים לך ידועים האם .14
הנכס:

....................................... פרט/י  לא.  כן.

של הנכס: הרכישה/ההפקדה שנת לך האם ידועה .15

....................................... פרט/י  לא.  כן.

הסכום או הנכס נרכש בו  הסכום  לך ידוע האם .16
בחשבון: שהופקד

....................................... פרט/י  לא.  כן.

הנכס נרכש  ממנו  הגוף/האדם מיהו לך ידוע  האם  .17
ישראל (פלשתינה): בארץ

....................................... פרט/י  לא.  כן.

ומשמעותי רלוונטי מידע  לפרט  נא  הצורך, במידת .18
בבקשה: יסיע לדעתך לטיפול אשר נוסף

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

הפרטים שכל ולוודא הבקשה את בעיון לקרוא יש
ומדויקים. שלמים בה המופיעים

מטה: ולחתום שלהלן בתיבה V לסמן יש לסיום,

בבקשה  המפורטים והמידע העובדות כל כי מאשר/ת אני  
כי לי ידיעתי והבנתי. ידוע מלאים ונכונים למיטב הם זו
וכן בתצהיר זו  בקשה לאמת עלי יהיה הצורך  במידת

לרשותי. שיגיע ו/או שיש נוסף מידע לחברה למסור

.....................................................
המבקש/ת חתימת

(1 ביולי 2008) התשס"ח בסיוון כ"ח
(3—3835 (חמ

עמרמי ישי  
החברה של הכללי המנהל

                   לאיתור ולהשבת נכסים של נספי
בע"מ השואה

והבניה, חוק התכנון לפי הודעות
התשכ"ה-1965,

ירושלים מחוז
ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
5155/א  מס'

קווי שינוי קיימות, דיור יחידות הרחבת התכנית: שם
ברוך מקור ,6 ,4 הזית רח' בניין,

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה
5155/א, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

.62 ,5155 לתכניות שינוי

רחוב ירושלים. ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
ישראל רשת לפי קואורדינטות ברוך; מקור שכונת ,6 ,4 הזית
 632/975 בין רוחב לבין 220/100, - 220/025 בין אורך החדשה:
בקו בתשריט המסומנים הגבולות לפי הכל ;633/025 לבין -
 1 מגרש: .6 במלואה: חלקה ,30078 וחלקות: גוש: כחול; גושים

.5155 לתכנית בהתאם

קביעת .2 הקיימות. הדיור יחידות הרחבת .1 התכנית: מטרת
בניה בהיקף  שטחי 3. קביעת תוספת דיור. הרחבת בעבור בינוי
עיקריים, וכ–50.50  מ' שטחים כ–124.48 מהם מ"ר של כ–174.98
בניין חדשים. קווי וקביעת הבניין שינוי קווי .4 שירות. שטחי  מ"ר
למתן תנאים קביעת .6 התכנית. למימוש ביצוע שלבי קביעת .5

בניה. היתר

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'
ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה לתכנון  המקומית

.02-6296811 טל'

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

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

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
5906  מס'

למסעדת קומה ותוספת קומה השלמת התכנית: שם
ציון הר דוד, שולחן

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה
,5906 מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

עמ/9. לתכנית שינוי
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רחוב ירושלים. ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
דוד שולחן הר ציון, השטח הידוע כמסעדת ירושלים. חטיבת
העתיקה; העיר  סובב מוכרז  לאומי גן בתחום  שטח וסביבתו, 
בין שטח ,221/875 221/750 לבין  אורך קואורדינטות בין שטח
הגבולות לפי הכל 630/825 לבין 630/925; רוחב קואורדינטות
,30032 גוש: וחלקות: גושים כחול;  בקו  בתשריט המסומנים

.28 - 26 במלואן: חלקות

השימושים התכנית את בשטח להתיר התכנית: א. מטרת
קביעת ב. להם. נלווים ולשימושים אירועים אולם למסעדה,
(מפלסים מרתף קומת מעל אחת קומה בן אגף לתוספת בינוי
האירועים ואולם המסעדה מבנה הרחבת לשם (-4.20 ,±0.00
בניין קווי קביעת ג. הבינוי. לנספח בהתאם בשטח הקיימים
הבניה שטחי הגדלת ד. כאמור. הבניה לתוספות חדשים
מתוכם  מ"ר ל–5,790  וקביעתם 1 מס' מגרש בשטח המרביים
המרבי  הקומות מספר קביעת ה. עיקריים. שטחים 769.48 מ"ר
בינוי הוראות קביעת ו. מרבי. בניה וגובה המוצעת לבניה
הוראות קביעת ז. בשטח. בניה  היתר  למתן תנאים וקביעת
זיקת עם שטחים בגין הוראות קביעת ח. להריסה. מבנים בגין
גג שטח פיתוח לרבות ותחזוקתם,  פיתוחם  לציבור, הנאה
בדבר הוראות קביעת  ט. הציבור. לשימוש תצפית  כמרפסת
מחדש וחלוקה איחוד  בגין הוראות קביעת י. לשימור.  עצים

בהסכמת בעלים.

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

.02-6296811 טל' ירושלים,

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

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

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
7080  מס'

למגורים 2, 1 מיוחד ממגורים שינוי התכנית: שם
חנינה בית בניה, תוספות

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

במ/3457/א. לתכנית שינוי ,7080 מס'

רחוב ירושלים. ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
ממערב חנינה, אלאשקאריה בית החדשה. שכונת חנינה בית
רוחב החדשה:  ישראל רשת לפי קואורדינטות שומן; למסגד 
;221/350 לבין   221/300 בין אורך ,637/025 לבין   636/975  בין
המסומנים הגבולות לפי הכל זכויות); (לוח הסדר בהליכי גוש
במלואה: חלקה ,30615 גוש: וחלקות: גושים כחול; בקו בתשריט

.139

בניה תוספת קיים, בבניין קומה תוספת .1 התכנית: מטרת
שינוי .2 למגורים. המרתף קומת שימוש ושינוי דיור להרחבת
קביעת מגורים 2 מיוחד. 3. לאזור 1 מיוחד מגורים מאזור ייעוד

שטחים  מהם 1,302.80 מ"ר 1,445.40 מ"ר, של בניה בהיקף שטחי
וקביעת הבניין  קווי שינוי  .4 שירות.  ו–142.60 שטחי עיקריים
הגדלת .6 דיור.  יחידות  4 של תוספת .5 חדשים. בניין קווי
בעבור שימושים קביעת ל–5 קומות. 7. קומות מ–3 קומות מס'
התכנית. למימוש  ביצוע שלבי קביעת  .8 למגורים.  החלקה
בגין הוראות קביעת .10 בניה. היתר למתן תנאים קביעת .9

להריסה. וגדרות מבנים

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4250 עמ' התשס"ז, ,5713 הפרסומים  ובילקוט  27/07/2007

.04/09/2007 בתאריך

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

לקהל. פתוחים

ירושלים מקומי תכנון מרחב

ברמה מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
8406/א מס' מפורטת

בינוי וקביעת 28 ,27 חלקות איחוד התכנית: שם
יח"ד, מתחם שומר אמונים 10 דירות, בית להקמת

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 לתכנית שינוי 8406/א, מס'

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

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

מאה שכונת ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
;X - 632/775 קואורדינטה ,Y - 221/400 קואורדינטה שערים;
וחלקות: גושים כחול; המסומנים בתשריט בקו הגבולות לפי  הכל

.28 ,27 במלואן: חלקות ,30088 גוש: ארעי: מוסדר לא

להקמת בינוי וקביעת ,28+27 חלקות התכנית: איחוד מטרת
דירות. בית

בגוש   28+27 חלקות איחוד .1 התכנית: הוראות עיקרי
בניה שטחי הגדלת .3 מרביים. בניין קווי קביעת .2 .30088
יח"ד מס' קביעת .5 בינוי. הוראות  קביעת  .4 קומות. ותוספת

ייעוד. שינוי .6 מרבי.

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'
ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה לתכנון  המקומית

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

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

ירושלים מקומי תכנון מרחב

ברמה מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
11964 מס' מפורטת

להקמת תכנונית מסגרת יצירת התכנית: שם
מוכבר אל ג'בל יח"ד, 4 תוספת מגורים, בתי שני

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

.2683 ,62 לתכניות שינוי ,11964 מס'

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

ג'בל רחוב ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
קואורדינטות ירושלים  במזרח מוכבר, ג'בל שכונת  מוכבר.
בקו בתשריט המסומנים הגבולות לפי הכל ;629/525 ,223/700

כחול.

בתי שני  להקמת תכנונית מסגרת יצירת התכנית: מטרת 
מגורים.

6 למגורים  ממגורים ייעוד שינוי .1 התכנית: הוראות עיקרי
כל סך קביעת .3 בניין חדשים. קביעת קווי .2 ולדרך משולבת. ב'
הגדלת מתוכם 923 עיקרי. 4. ל–1,159 מ"ר בניה מרביים שטחי
הגדלת .5 קומות.  ל–4  קומות מ–2 1 מס' בבניין  קומות מספר 
הגדלת .6 קומות.  ל–4  קומות מ–2 2 מס' בבניין  קומות  מספר 
בקומה בניה עבירות הכשרת ל–7 יח"ד. 7. יח"ד מ–3 מס' סך הכל

.1 מס' חדר מדרגות בבניין תוספת .8 .2 מס' בבניין א'

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

.02-6296811 טל' ירושלים,

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

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

ירושלים מקומי תכנון מרחב

ברמה מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
12186 מס' מפורטת

מסחר, מעל קומת בניין מגורים התכנית: הקמת שם

ג'וז יח"ד, ואדי אל 6
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 עמ/9, ,2639 לתכניות שינוי ,12186 מס'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

ואדי רחוב ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
קואורדינטה ,632/950 מזרח  מערב   Y קואורדינטה ג'וז;  אל
בתשריט המסומנים הגבולות לפי הכל X דרום צפון 222/500;

.75 במלואה: חלקה ,30518 גוש: וחלקות: גושים כחול; בקו

לאזור   5 מגורים מאזור ייעוד שינוי א. התכנית: מטרת
להקמת בניין בינוי קביעת ג. בניה. אחוזי הגדלת ב. מגורים ב'.

מסחרית. חזית עם חדש

מאזור ייעוד שינוי .1 התכנית: הוראות עיקרי
מסחרית.  חזית עם ב' מגורים  לאזור מיוחד  5  מגורים
מסד  קומת מעל 3 קומות בן קביעת בינוי להקמת בניין חדש .2
קביעת .3 בינוי. לנספח בהתאם הכל תת–קרקעית, חניה וקומת
קומות מספר הגדלת דיור. 4. ל–56 יחידות דיור יחידות מספר

וחניה תת–קרקעית. מסחר מעל קומת קומות מ–2

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

.02-6296811 טל' ירושלים,

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

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

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית ברמה מיתאר תכנית הפקדת הודעה בדבר
12196 מס'  מפורטת

26 והרחבת  הדישון ברח' בניין חדש התכנית: שם
מנחת שכונת ,20 הדישון רח' דיור,

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
המחוזית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה, 
המקומית הוועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה לתכנון
ברמה מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה לתכנון
לתכנית כפיפות במ/1998/ב, לתכנית שינוי ,12196 מס' מפורטת

מק/6614.

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

רחוב ירושלים. ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
Y מערב  קואורדינטה :10 לחלקה מנחת. שכונת ,26 ,20 הדישון
לחלקה .217/379 - צפון X דרום קואורדינטה ,628/984 - מזרח
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X דרום  קואורדינטה ,28/921 - מזרח Y מערב קואורדינטה :15
בקו בתשריט המסומנים הגבולות לפי הכל ;217/374 - צפון
במלואן: חלקות ,30445 גוש: מוסדר:  וחלקות: גושים  כחול; 

.15 ,10

בניה. הכשרת עבירות הרחבת דיור. ב. התכנית: א. מטרת

הקרקע ייעודי במערך  שינוי .1 התכנית: הוראות עיקרי
א מגורים לאזור (הכפר) מיוחד מגורים מאזור להלן: כמפורט
להלן: בניה כמפורט בינוי לתוספות קביעת .2 ב. מגורים ולאזור
במפלסים 3.00-, קיימת יח"ד 15 להרחבת בחלקה בינוי קביעת
בינוי קביעת .1 מס' בינוי לנספח בהתאם ,+6.70 ,+3.40 ,±0.00
,+7.20 ,+3.40 ,0.00 במפלסים 3.55, חדש בניין 10 לבניית בחלקה
לבניה כאמור. בניין קביעת קווי .3 .1 מס' בינוי לנספח  בהתאם
של תוספת :10 בחלקה ל: וקביעת בשטח הבניה שטחי הגדלת .4 
שטחים  מתוכם 366 מ"ר ל–451 מ"ר בניה וקביעת שטחי מ"ר, 176
137 מ"ר  של תוספת בחלקה 15: שירות. שטחי ו–85 מ"ר עיקריים
עיקריים  שטחים מתוכם 327 מ"ר ל–5,356 מ"ר בניה שטחי  וקביעת
בשטח בחלקות קביעת השימושים .5 שירות.  שטחי ו–29 מ"ר
למתן תנאים וקביעת בינוי הוראות קביעת ו–15 למגורים. 6. 10

בשטח. בניה היתר

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

.02-6296811 טל'

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

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

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית ברמה מיתאר תכנית הפקדת הודעה בדבר
12354 מס'  מפורטת

יח"ד להרחבת וקומה בניה תוספת התכנית: שם
יהודה מחנה שכונת ,12 קיימת, רח' גלבוע

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 ,3833 לתכניות שינוי ,12354 מס'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים הרשאות. או היתרים
קואורדינטה יהודה; מחנה ,12 הגלבוע רחוב  ירושלים.
הגבולות לפי הכל ;Y632/300 קואורדינטה ,X220/230
,30046 גוש: וחלקות: גושים כחול;  בקו  בתשריט המסומנים

.100 במלואה: חלקה

דיור. הרחבת התכנית: מטרת

מגורים מאזור  ייעוד  שינוי  .1 התכנית: הוראות עיקרי
בניין גובה קומה, לתוספת בינוי קביעת .2 ג'. למגורים מיוחד
תנאים קביעת .3 קיימת. יח"ד הרחבת למטרת בניה ואחוזי
של בהיקף בניה שטחי תוספת קביעת .4 בניה. היתר למתן
שירות. שטח מ"ר ו–5.80 שטח עיקרי מ"ר מתוכם 4.85  10.65 מ"ר,

חדשים. קווי בניין וקביעת קווי הבניין שינוי .5

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

.02-6296811

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
12646 מס'  מפורטת

,9 משה אוהל ברחוב יח"ד הגדלת התכנית: שם
נחלאות שכונת

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

.62 ,3833 לתכניות שינוי ,12646 מס'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
ומקומם: בתכנית הכלולים הרשאות.השטחים  או היתרים
הרחובות בין נחלאות שכונת ,9 משה אהל רחוב  ירושלים. 
קואורדינטה אגריפס; לרחוב דרומית משה, ומזכרת משה  אוהל
הגבולות לפי הכל ;Y632/265 קואורדינטה ,X220/295
,30046 גוש: וחלקות: גושים כחול;  בקו  בתשריט המסומנים

.70 במלואה: חלקה

יח"ד. הרחבת התכנית: מטרת

הקרקע ייעודי מערך שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי
מיוחד מגורים  מאזור הקרקע של ייעוד שינוי להלן: כמפורט 
חדשים בניין קביעת קווי א. בניה: קביעת הוראות ג'. למגורים
בהיקף מרביים בניה שטחי תוספת קביעת ג. בינוי. הנחיות ב.
שירות. שטחי מ"ר ו–19.80 עיקריים שטחים  מ"ר 74.46  של
השטח. לפיתוח הוראות אדריכלי. ה. קביעת לעיצוב הנחיות ד.

לביצוע. הנחיות קביעת ו.

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

.02-6296811 טל'

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

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

ירושלים מקומי תכנון מרחב

ברמה מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
12713 מס' מפורטת

,11 אוסישקין רח' יח"ד קיימות, הרחבת התכנית: שם
שכונת רחביה

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 ,12713 מס'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

רחוב ירושלים. ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
אברבנאל, פינת אוסישקין  רח' רחביה,  שכונת .11 אוסישקין
לפי הכל ;Y 220/240 קואורדינטה ,X 631/380 קואורדינטה
וחלקות: מוסדר: גושים בקו כחול; בתשריט הגבולות המסומנים

.175 במלואה: חלקה ,30039 גוש:

העליונה, הדירה הרחבת לשם בניה תוספת התכנית: מטרת
קומת והכשרת  ו–א',  קרקע בקומות מקורות מרפסות  סגירת 

למגורים. המרתף

 2 מגורים מאזור  ייעוד  שינוי  .1 התכנית: הוראות עיקרי
למתן תנאים קביעת .3 קביעת קווי בניין. .2 ב'. מגורים לאזור
של בשטח פרגולה בניית בגין הוראות קביעת .4 בניה.  היתר
בקומת מרפסות בגין סגירת הוראות קביעת במרפסת. 5. 10 מ"ר
המרתף הכשרת בגין הוראות קביעת .6 א. ובקומה קרקע
מתוכם  מ"ר ל–807  הבניה שטחי היקף קביעת .7  למגורים.
פרגולה בגין  הוראות קביעת  .8 עיקריים.  שטחים מ"ר  752

להריסה.

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

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

.02-6296811 טל' ירושלים,

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

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

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
5091/א  ברמה מפורטת מס'

לשם קיים לבניין בניה תוספות התכנית:  שם
בינת  רח' קומונה, גבעת 3 יח"ד, ותוספת הרחבות

3 יששכר
 נמסרתבזההודעה,בהתאםלסעיף117 לחוקהתכנוןוהבניה, 
ברמה מקומית מיתאר  תכנית  אישור  בדבר התשכ"ה-1965,

.62 ,1144 ,5091 לתכניות שינוי ,5091 מס' מפורטת

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

רחוב ירושלים. ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
Y מערב  קואורדינטה קומונה; גבעת שכונת .3 יששכר בינת
הכל ;633/740 - צפון X דרום קואורדינטה ,219/765 - מזרח
וחלקות: גושים בקו כחול; המסומנים בתשריט הגבולות לפי

.28 במלואה: חלקה ,30299 גוש: מוסדר:

יח"ד   3 בעבור קיים לבניין קומה  תוספת  התכנית: מטרת
חדשות.

 2 מגורים מאזור ייעוד שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי
בעבור תוספת קומה בינוי קביעת ב. ג'. מיוחד לאזור מגורים
קביעת  ג. בהתאם לנספח הבינוי. חדשות 3 יח"ד יצירת לשם
בניין  קווי  קביעת ד. יח"ד.  ל–15  המרבי הדיור יחידות מספר
(מתוכם  443 מ"ר של בהיקף בניה שטחי תוספת ה. כאמור.  לבניה,
שטחי  הגדלת ו. שירות). שטחי ו–69 מ"ר שטחים עיקריים מ"ר 374
שטחים  (מתוכם 1,583 מ"ר ל–2,178 מ"ר בשטח וקביעתם הבניה
וקביעת  ז. קביעת הוראותבינוי עיקרייםו–595 מ"רשטחישירות).
גדר בגין הוראות קביעת ח. בשטח. בניה היתר למתן תנאים
לעקירה. עצים בגין ט. קביעת הוראות להריסה. מרפסות  וסגירת

התכנית. למימוש ביצוע שלבי קביעת י.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
בתאריך ,209 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5728, 12/09/2007 ובילקוט

.24/10/2007

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

ברמה מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
8518/א מס' מפורטת

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

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

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

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

הכפיר 15, רח' ירושלים. ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
;Y 628/625 קואורדינטה ,X 217/435 מנחת; קואורדינטה שכונת
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וחלקות: גושים הכחול; בקו בתשריט המסומנים הגבולות לפי הכל
.45 חלקי חלקה: ,30457 גוש: מוסדר:

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

כמפורט הקרקע מערך ייעודי התכנית: שינוי הוראות עיקרי
למגורים  4 מיוחד מגורים מאזור קרקע של ייעוד שינוי להלן:
בניה: הוראות קביעת המותרים בקרקע. השימושים קביעת ג'.
תוספת קביעת ג. בינוי. הנחיות  ב. הבניין.  בקווי שינוי א.
עיקריים.  שטחים מ"ר  335 של בהיקף מרביים  בניה   שטחי
הכוללות פיתוח הוראות קביעת ה. אדריכלי. לעיצוב הנחיות ד.
תקשורת, חשמל, ניקוז, ביוב, דרכים, כגון: תשתיות ושירותים,

לביצוע. והנחיות שלבים קביעת ו. וכו'. גז

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2567 עמ' התשס"ח, ,5790 הפרסומים  ובילקוט  14/03/2008

.02/04/2008 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 ברמה מיתאר תכנית אישור הודעה בדבר
9596 מס'  מפורטת

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

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

.3839 שינוי לתכנית ,9596 ברמה מפורטת מס'

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

רחוב ירושלים. ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
ישראל רשת לפי קואורדינטות יהודה; מחנה שכונת ,7 אילת
 - 632/225 בין רוחב לבין 220/075, - 220/025 בין אורך החדשה:
לפי הגבולות המסומנים הכל ;849-07 מס' תצ"ר ,632/275 לבין
במלואה: חלקה ,30045 גוש: וחלקות: גושים כחול; בקו בתשריט

.109

קיים. מגורים למבנה וגובה שטח תוספת .1 התכנית: מטרת
קביעת .3 קיים. במבנה דיור הרחבת בעבור בינוי קביעת .2
הקיים,  הבינוי כולל 168.32 מ"ר של בהיקף בניה שטחי תוספת
שירות. שטחי מ"ר ו–12.32 עיקריים שטחים  מ"ר 156  מהם
אבסולוטי:  (גובה + ל–9.08 מ' + מ' מ–8.60 הגג קצה גובה שינוי .4
חדשים קווי בניין וקביעת לפטיו קווי הבניין שינוי 809.14 מ'). 5.
שימוש קביעת .7 בניה. היתר למתן תנאים קביעת .6 לפטיו.

מגורים. בעבור

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2568 עמ' התשס"ח, ,5790 הפרסומים  ובילקוט  14/03/2008

.02/04/2008 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 טל'02-6296811, 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
9612  מס'

לבניין בינוי קביעת אזור, ייעוד שינוי התכנית: שם
א–טור יח"ד, ליצירת 8 4 קומות בן

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

.3085 שינוי לתכנית ,9612 מס'

רחוב ירושלים. ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
רשת ישראל החדשה: לפי קואורדינטות א–טור. שכונת א–טור;
הכל ;632/200-632/140 בין רוחב ,224/180-224/160 אורך בין

כחול. בקו בתשריט המסומנים הגבולות לפי

למגורים  5 מיוחד ממגורים ייעוד שינוי .1 התכנית: מטרת
ייעוד שינוי .2 קומות. ומס' בניה באחוזי הגדלה תוך מיוחד
שינוי .3 מיוחד.  מגורים לאזור מיוחד  5 מגורים מאזור שטח
זכות  עם לשביל להולכי רגל 5 מיוחד מגורים מאזור שטח ייעוד
מוצעת. לבניה  חדשים בניין קווי קביעת  .4 רכב. לכלי  הנאה
חניה  קומת מעל  קומות  4 בן בניין לבניית בינוי קביעת .5
הבינוי  לנספח בהתאם הכל 8 יח"ד, יצירת לשם חלקית ומחסנים
1,191.37 מ"ר מהם  של בהיקף בניה שטחי קביעת .6  המצורף.
מספר קביעת שירות. 7. ו–297.15 שטחי עיקריים שטחים 894.22
קביעת .8 ומחסנים.  חניה קומת מעל ל–4 קומות מרבי קומות
למימוש ביצוע  שלבי קביעת  .9 מגורים. בעבור שימושים

בניה. היתר למתן תנאים קביעת .10 התכנית.

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

.27/11/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,02-6290222 טל' ,91010
וכל טל'02-6296811, 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
10097  מס'

לבניין בינוי וקביעת אזור ייעוד שינוי התכנית: שם
עמוד אל ראס חדשות, יח"ד 4 קומות ומרתף - 4 בן

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

.2668 שינוי לתכנית ,10097 מס'

ראס רחוב ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
ישראל רשת קואורדינטות לפי עמוד; אל שכונת ראס עמוד, אל
 - 630/950 בין רוחב לבין 223/050, - 222/975 בין אורך החדשה:
כחול; בקו הגבולות המסומנים בתשריט לפי הכל ,631/000 לבין

.67 במלואה: חלקה ,29989 גושים וחלקות: גוש:
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למטרת בחלקה חדש בניין תוספת .1 התכנית: מטרת
ייעוד שינוי א. האלה: הקרקע ייעודי במערך שינוי .2 מגורים.
ייעוד  שינוי  ב.  מיוחד. מגורים לאזור  מיוחד   5 מגורים מאזור
ייעוד  שינוי  ג. משולבת. לדרך 5 מיוחד לשטח מגורים מאזור
בעבור  בינוי  קביעת   .3 מיוחד. מגורים לאזור משולבת מדרך
919.5 מ"ר  של בהיקף בניה שטחי תוספת קביעת .4 בניין חדש.
שירות. שטחי מ"ר ו–292 עיקריים שטחים  מ"ר 627.5  מתוכם
מספר קביעת .6 בניין חדשים. בניין וקביעת קווי שינוי קווי .5
קומות  מ–2  הקומות מספר הגדלת .7 יח"ד.  ל–11  מרבי יח"ד
בגין  הוראות 8. קביעת ל–54 קומות מעל המפלס 00. מאושרות
ביצוע למימוש קביעת שלבי .9 להריסה. ומדרגות גדרות בניין

בניה. היתר למתן תנאים קביעת .10 התכנית.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,721 עמ' התשס"ח, ,5744 הפרסומים  ובילקוט  14/12/2007

.27/11/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,02-6290222 טל' ,91010
וכל טל'02-6296811, 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
10187 מס'

קומות, בני 4 2 בנינים הקמת התכנית: שם
מיוחד, אבו–טור ל–2 ממגורים 5  שינוי

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

1864/א. ,5222 לתכניות שינוי ,10187 מס'

שכונת ירושלים.  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
בין אורך החדשה: ישראל רשת לפי קואורדינטות טור;  אבו
לפי הכל ;630/175  -  630/125 בין רוחב ,222/325  -  222/225
וחלקות: גושים  כחול; בקו בתשריט  המסומנים  הגבולות 

.55 במלואה: חלקה ,29983 גוש:

מעל  קומות  4 בני בניינים שני הקמת .1 התכנית: מטרת
5 לאזור  שינוי ייעוד מאזור מגורים .2 תת–קרקעית. חניה קומת
מגורים בנייני  שני להקמת בינוי קביעת  .3 מיוחד. מגורים
לבניה מרביים בניין קווי קביעת .4 .1 מס' מגרש בשטח חדשים

קומת  מעל קומות ל–4  מרבי קומות  מס' קביעת  .5 המוצעת.
יח"ד. ל–12 מרבי בשטח יח"ד קביעת מס' .6 תת–קרקעית.  חניה
בחלקה  מרביים בניה שטחי וקביעת מ"ר,  954 של תוספת .7 
קביעת הוראות עיקריים. 8. שטחים ל–1,575 מ"ר מהם 1,371 מ"ר
שלבי קביעת .9 בשטח. בניה היתר למתן תנאים וקביעת בינוי
תצ"ר. הכנת בגין הוראות קביעת .10 התכנית. למימוש  ביצוע

פרטית. חניה בגין הוראות קביעת .11

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1646 עמ' התשס"ח, ,5769 הפרסומים  ובילקוט  18/01/2008

23/01/2008 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 טל'02-6296811, ירושלים, ,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה
שהמשרדים האמורים  ובשעות בימים בה לעיין מעוניין רשאי

לקהל. פתוחים

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית ברמה מיתאר תכנית אישור הודעה בדבר
11057 מס'  מפורטת

יח"ד, הרחבת תוספת בניה לשם התכנית:  שם
6 קורצ'ק יאנוש רח' יובל, קרית

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

.4657 שינוי לתכנית ,11057 ברמה מפורטת מס'

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

רחוב ירושלים. ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
אורך קואורדינטות בין שטח יובל; קרית שכונת .6  קורצ'אק
;629/660 - 629/625 רוחב קואורדינטות לבין ,216/690 - 216/658
וחלקות: גושים כחול; המסומנים בתשריט בקו הגבולות לפי הכל

.72 במלואה: חלקה ,30414 גוש:

יח"ד. הרחבת בבניין לשם בניה א. תוספת התכנית: מטרת
קרקע קומת תחתונה, קרקע בקומת לתוספת בינוי קביעת ב.
קביעת בשטח. ג. ולקיים הבינוי לנספח בהתאם א', הכל וקומה
של בהיקף הבניה שטחי תוספת ד.  כאמור. לבניה בניין  קווי
קביעת  ה. שירות.  שטחי  מ"ר ו–9.5  עיקריים שטחים  מ"ר 28
ו. קביעת בשטח. בניה תנאים למתן היתר וקביעת הוראות בינוי
עם שטח תיחום ז. להריסה. ומבנה גדרות מדרגות, בגין הוראות

בשטח. לקיים בהתאם מערב בצד לציבור מעבר זכות

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3798 עמ' התשס"ז, ,5700 הפרסומים  ובילקוט  20/05/2007

.08/08/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,02-6290222 טל' ,91010
וכל טל'02-6296811, 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
11568 מס'  מפורטת

ותוספת משותף בית מגורים הרחבת התכנית:  שם
גונן לקיש 10, ריש רחוב 2 יח"ד,

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

.62 שינוי לתכנית ,11568 ברמה מפורטת מס'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

רחוב ירושלים. ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
ירושלים; במרכז הנמצא שטח גונן, שכונת ,10 לקיש ריש
,220/375  - לבין   -  220/325 בין   X מזרח מערב קואורדינטה 
לפי הכל ;629/825  -  629/750 בין   Y צפון דרום קואורדינטה 
מוסדר: וחלקות: גושים כחול; בקו בתשריט המסומנים הגבולות

.75 במלואה: חלקה ,30004 גוש:
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יח"ד שתי ותוספת קיימות, יח"ד הרחבת התכנית: מטרת
עליונה. ידי תוספת קומה על חדשות

מאזור שטח ייעוד שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי
האלה בשטח:  הבינוי/ים קביעת ב. ב'. 1 לאזור מגורים  מגורים
תוספת קומה עליונה לשם תוספת שתי יחידות דיור חדשות. .1 
הרחבת יחידות לשם בכל קומות הבניין בעמודות תוספת בניה .2
מחסנים. תוספת לשם מרתף קומת חפירת .3 קיימות.  דיור
בניה שטח קביעת ד. כאמור. לבניה, בניין קווי קביעת ג.
עיקריים  שטחים  1,088.4 מהם  מ"ר   1,192.40 של  בהיקף
הדיור  יחידות מספר הגדלת ה. שירות. שטחי מ"ר  ו–104.0 
קומות  מספר הגדלת ו. דיור. יחידות ל–10  דיור יחידות  מ–8
שלבי ביצוע  קביעת ז. מרתף. קומת ל–5 קומות מעל קומות מ–4
בשטח. בניה היתר למתן תנאים קביעת ח. התכנית.  למימוש
להריסה. וגדר מבנה הגג, על מיתקנים בגין הוראות קביעת ט.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1060 עמ' התשס"ח, ,5753 הפרסומים  ובילקוט  04/01/2008

.26/12/2007 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 טל'02-6296811, 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
11717 מס'  מפורטת

הרחבת התכנית: תוספת קומה למבנה לשם שם
הדר עץ רח' ,5 הנביא, בלוק שמואל יח"ד, שכ'

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

.3319 ,3809 לתכניות שינוי ,11717 ברמה מפורטת מס'

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

עץ רחוב ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
קואורדינטות בין שטח ;5 בלוק מס' , הנביא שמואל הדר. שכונת
 - 633/600 רוחב קואורדינטות לבין ,221/100 - 221/025 אורך
כחול; בקו בתשריט המסומנים  הגבולות  לפי הכל ,633/675

.142 במלואה: חלקה ,30102 גושים וחלקות: גוש:

לשם קיים למבנה קומה תוספת .1 התכנית: מטרת
לתוספת בינוי  קביעת  .2 העליונה. בקומה קיימות יח"ד הרחבת
שטח תוספת .3 עליונה. קומה תוספת להלן: כמפורט  בניה
במגרש  המרביים שטחי הבניה עיקרי, וקביעת שטח הכל  כ–722 מ"ר,
ועוד 49 מ"ר  כ–4,836 מ"ר מתוכם שטחים עיקריים מ"ר לכ–4,885
ל–5 קומות  קומות מ–4 המרבי הקומות מס' הגדלת .4 שירות. שטחי
חלקי של והריסה פירוק בגין הוראות קביעת .5 מפלס הכניסה. מעל
מרפסות וסגירת זיזיות כולל מרפסות  היתר - ללא שנבנו בניין,
בשטח. בניה היתר בינוי ותנאים למתן הוראות קביעת .6 פתוחות.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,862 עמ' התשס"ח, ,5748 הפרסומים  ובילקוט  17/12/2007

.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 טל'02-6296811, 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
11732 מס'  מפורטת

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

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

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

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

שכונת ירושלים.  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
,X 217/475 קואורדינטה ;27 ,25 הלוי בנימין רח' וגן, בית מורדות
בתשריט המסומנים הגבולות לפי הכל ;Y 630/000 קואורדינטה
,30570 גוש: ארעי: מספר גוש בהסדר. גושים וחלקות: כחול; בקו

.100 במלואה: חלקה

קיימת. יח"ד הרחבת לשם תוספת התכנית: מטרת

מגורים מאזור ייעוד שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי
 - מפלסים בעבור בינוי קביעת ב. ב'. מגורים לאזור  5 מיוחד
קביעת ג. יח"ד. הרחבת לשם +6.10 ,+3.30 ,+0.00 ,-2.80
בניה  שטחי וקביעת 486.9 מ"ר של בהיקף בניה שטחי תוספת
עיקריים  שטחים 1,078.7 מ"ר מהם 846.8 מ"ר של בהיקף  מרביים
קווי  וקביעת הבניין קווי שינוי  ד. שירות. שטחי מ"ר ו–231.9 
ל–4 קומות  קומות מ–3 הקומות מספר הגדלת ה. חדשים. בניין
קביעת .9 מגורים. בעבור שימושים קביעת .8 החניה. קומת מעל

תנאים למתן היתר בניה.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3992 עמ' התשס"ז, ,5705 הפרסומים  ובילקוט  14/12/2007

.20/08/2007 בתאריך

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

לקהל. פתוחים

ירושלים מקומי תכנון מרחב

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

7346 מס' מיתאר מקומית  תכנית
(יחידות שימושים משולב בניין הקמת התכנית: שם

גורג קינג' מגורים), הרחובות +  מלונאיות
ישראל ואבן

הפקדת על הודעה  ביטול  בדבר הודעה  בזה  נמסרת
בתאריך  בעיתונים 7346 שפורסמה מס' מיתאר מקומית  תכנית
,3316 עמ' התשס"ח, ,5815 הפרסומים ובילקוט  ,18/04/2008
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התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם וכי ,05/06/2008 בתאריך
המחוזית הוועדה  במשרדי  מופקדת  התשכ"ה-1965, והבניה, 
המקומית הוועדה ובמשרדי ירושלים מחוז לבניה לתכנון
שינוי ,7346 מס' מקומית מיתאר תכנית ירושלים ולבניה לתכנון

.62 ,1680 לתכניות

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 ירושלים. ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
בין שטח ירושלים; העיר מרכז ,57 יפו רחוב ,3 ,1 ישראל אבן
,X220/675 קואורדינטה ישראל; יפו ואבן ג'ורג, המלך הרחובות
בתשריט המסומנים הגבולות לפי הכל ;Y632/275 קואורדינטה
במלואן: חלקות ,30074 גוש: מוסדר: וחלקות: גושים כחול; בקו

.6 ,5

או  ב', קומה והשלמת קומות  5 תוספת התכנית: מטרת
קומת הקרקע  7 קומות מעל של ותוספת וב', א' קומות פירוק
למגורים מיוחד ממסחר המותרים השימושים הקיימת ושינוי

ומלונאות. מסחר

מסחרי שטח מאזור ייעוד שינוי א. הוראות התכנית: עיקרי
בינוי קביעת ב. מיוחד, מסחר ומלונאות. מגורים לאזור ומדרך
בית  הקמת לשם הקיימת הקרקע קומת מעל 7 קומות לתוספת
קביעת ג. בינוי. לנספח בהתאם מלון/מסחר/משרדים/מגורים,
ד. הגדלת הקרקע הקיימת. קומת שימור חזיתות הוראות בדבר
א'  וקומה קרקע קומת (קיימת מ–3 קומות המרבי הקומות מס'
חדשות. דיור יחידות יצירת 38 ה. ל–8 קומות. חלקית) ב' וקומה
 1 מס' חדש מגרש  בשטח  המרביים הבניה שטחי  הגדלת  ו.
עיקריים. שטחים מ"ר 2,999 מתוכם  מ"ר ל–4,186  וקביעתם
קביעת ח. אפס. חדשים וקביעת קווי בניין בניין קווי שינוי ז.
בקומת מסחריים בשטח, לרבות שימושים המותרים השימושים
ראשונה, בהתאם לקיים מלונאי בקומה הקרקע, שימוש לאכסון
ותנאים בינוי הוראות קביעת ט. מעל. בקומות ומגורים בשטח
קיימת/מאושרת. מדרך קטע ביטול י. בשטח. בניה היתר למתן
להריסה. ומדרגות גדרות מבנים,  בגין  הוראות קביעת  יא.

מחדש. וחלוקה איחוד יב.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין רשאי מעונין  כל
בקרקע, מעונין 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
למשרדי יומצא התנגדות ירושלים. העתק מחוז לבניה לתכנון
,1 ספרא כיכר ירושלים, ולבניה לתכנון המקומית הוועדה

טל'02-6296811. 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 אישור הודעה בדבר
מי/660/ג מס'  מפורטת

קווי וקביעת מגרשים בין חדשה חלוקה התכנית: שם
גבעת יערים בניין חדשים,

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

מי/במ/660. לתכנית שינוי מי/660/ג, מס' מפורטת ברמה

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

יערים; גושים גבעת ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
106/א ו–21 בהתאם  מגרשים: ;29853 בחלקיות: גושים וחלקות:

לתכנית מי/במ/660.

ידי: על  מגרשים, שני בין גבולות שינוי התכנית:  מטרת 
איחוד ב. מיוחד. מגורים לאזור ב' מגורים מאזור ייעוד שינוי א.

הבעלים. בהסכמת מגרשים וחלוקת

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1343 עמ' התשס"ז, ,5621 הפרסומים  ובילקוט  19/01/2007

.30/01/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון לבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,02-6290222 טל' ,91010
לעיין רשאי מעוניין וכל ,02-9900888 טל' יהודה, מטה ולבניה

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

רות יוסף
המחוזית הוועדה ראש יושבת  
מחוז ירושלים לתכנון ולבניה

מחוז תל אביב

תל–אביב–יפו מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' תא/3728

למגורים, ממלונאות ייעוד שינויי התכנית:  שם
90 הירקון רח'

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/44, תא/998, תא/2770, תא/מ, לתכניות שינוי תא/3728,

כפיפות לתכנית תא/ע/1. ביטול לתכנית תא/ג,

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים
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רחוב תל–אביב-יפו ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
ממזרח ,6905 גוש ,67 חלקה - מצפון התכנית: גבולות 90א; הירקון
- ממערב ,6905 גוש ,69 חלקה מדרום - ,6905 גוש ,70 חלקה -

.68 במלואה: חלקה ,6905 גוש: וחלקות: גושים הירקון; רח'

ד, למגורים ונופש ממלונאות ייעוד שינוי התכנית: מטרת
בניה. הוראות וקביעת

ונופש ממלונאות ייעוד שינוי .1 התכנית: הוראות עיקרי
כניסה  מעל 23.80 מ' גובה: בניה: הוראות קביעת .2 ד. למגורים
בנספח  למפורט בהתאם שקוף, למעקה ס"מ  90 ועוד קובעת 
שטח  כולל  הקרקע מעל עיקרי מ"ר   880 בניה: זכויות הבינוי.
זו בתכנית המותרים כל השטחים סך מתוך מקורות, מרפסות
בחזית  מ"ר  200 על יעלה שלא בשטח  מסחר  שימושי  יותרו
הקרקע  מעל שירות  מ"ר  415 עליון. ובמרתף קרקע קומת
סך ע-1. תכנית לפי  מ"ר 1,228 לקרקע מתחת שירות  ושטחי
נלווה  שטח כולל לא ליח"ד,  בממוצע מ"ר  125 יח"ד,   7 הכל
אחורי  3 מ', - צדדים ,0 1-. קווי בניין: קדמי - המרתף בקומת
בהבלטה  למרפסות  בניין קו הבינוי. נספח לפי  מ'  5  -  2.5 -
למרתפים: הבניין קווי בניין 0). (=מקו קדמי בניין 1.20 מקו של
של  הדרך לזכות מתחת יחרוג 0 ולא יהיה למרתפים הבניין  קו
הקרקע בקומת למגורים  בניה שטחי  קביעת .3 הירקון. רח'
לירידה לחניון משותפת קביעת רמפה .4 העליון. המרתף ובקומת
מצפון. הגובל ולמגרש התכנית שבתחום למגרש -  תת–קרקעי
:1.6 בסעיף הבאות כמפורט לתכניות שינוי תכנית זו, בתחום .5
הפרסומים 4855, בילקוט פורסמה לגביה 2770 שהודעה תכנית
הפרסומים 1579, בילקוט פורסמה לגביה 998 שהודעה תכנית
,735 הפרסומים  בילקוט פורסמה לגביה שהודעה  44 תכנית
,2829 הפרסומים בילקוט פורסמה לגביה שהודעה מ' תכנית
.1.6 בסעיף הוראות כמפורט ביטול זו, בתחום תכנית כן וכמו

.4208 פורסמה בילקוט הפרסומים ג' שהודעה לגביה לתכנית

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
להגיש  רשאי  לחוק,   100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית,
המאוחרת  ההודעה פרסומה של ממועד 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
טל' ,67012 תל–אביב–יפו ,125 בגין דרך אביב, תל מחוז  ולבניה
ג', ה', בשעות א', בימים המחוזית קבלת קהל בוועדה .03-7632588
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .03-7632586 טל' ,14:00-11:00
,68 גוריון בן שד' אביב,  תל ולבניה לתכנון המקומית   הוועדה

.03-5217162 טל' תל–אביב–יפו,

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

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

תל–אביב–יפו מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' תא/2572/א

יפו ,5 האשל התכנית: תוספת שטחים לבית שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

תא/ע. תא/ח, לתכניות תא/2572, מס' תא/2572/א, כפיפות

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

רח' תל–אביב–יפו, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
יפו; כיכר השעון אזור שכונה: כיכר השעון. מתחם ,5 אשל בית
,3341 רחוב - מצפון האשל, בית רח' - מדרום התכנית: גבולות
שמעון הצדיק; רחוב בן יאיר, ממזרח - פנחס - רחוב ממערב

.11 במלואה: חלקה ,7071 גושים וחלקות: גוש:

ברחוב ההיסטורי המבנה הכשרת עידוד התכנית: מטרת
התיירותי  מהפיתוח כחלק מלון, לבית ביפו  5 האשל בית
גג על קיימים שירות ידי הפיכת שטחי על השעון, כיכר באזור
לעתיקות  גישה הבטחת עיקריים. לשטחים (כ–245 מ"ר) המבנה

לציבור.

בהיתר קיימים שירות שטחי שינוי התכנית: הוראות עיקרי
והפיכתם  האשל 5 ביפו ברחוב לשימור בניין גג 1996 על משנת

עיקריים. לשטחים

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2428 עמ' התשס"ח, ,5787 הפרסומים  ובילקוט  07/03/2008

.20/03/2008 בתאריך

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

תל–אביב–יפו מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' תא/2650/ ב

אביב בתל ואתרים מבנים שימור התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
תא/1680, תא/מ, תא/2710, לתכניות  שינוי תא/2650/ב,  מס' 
תא/2363, לתכניות פירוט תא/ע, תא/280, תא/281, תא/ס,
לתכניות כפיפות  תא/2385, תא/2720, תא/2331, תא/2268,

תמא/23/א. תממ/1/5,

תל–אביב–יפו. ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
המבנים רשימת תל–אביב–יפו. העיר בגבולות תחול התכנית

מופיעה  התכנית 10.1.1 בהוראות סעיף פי על כהגדרה לשימור
לתכנית. א' בנספח

לחשיפת כמנוף השימור את ליישם א. התכנית: מטרת
או שתוכננו כפי לשימור המבנים של האדריכליים הערכים
ולהשבחת בעיר הבנויה המורשת לשימור במקור, שנבנו כפי
הרחב. חשיפתם לציבור תוך אביב, תל האדריכלות בעיר  רמת
והתחדשות עירונית, החייאה לצורך כמנוף להפעיל השימור ב.
כלכלית, וביניהם חדשות פעילויות משיכת לשם השאר, ובין
לשיקום תמריצים ליצור ג. העיר. למרכז ותרבותית תיירותית
התכנית. ליישום הנדרשים מנגנונים ולהקים לשימור המבנים
לשימור ותנאים הוראות לקבוע  לעיל,  האמור כל לשם ד.
האלה: באמצעים  תל–אביב–יפו  העיר של הבנוייה  המורשת 
קביעת הוראות .2 וסיווגם. מיקומם לשימור, מבנים קביעת .1
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מבנים לשימור הוראות קביעת .3 לשימור. מבנים לתייעוד
זמן. לאורך ותחזוקתם שיקומם בהם, פגיעה מניעת ידי  על
היתר הטעונות לשימור במבנה לעבודות הוראות קביעת .4
קביעת .5 לביצוען. ותנאים זו, תכנית לפי שיפוץ אישור או בניה
מקור הבטחת .6 לשימור. מבנים ולשיקום לתחזוקה תמריצים
בפועל השימור דרישות השימור והבטחת מימוש לביצוע מימון
מבנים של הבניה זכויות להעברת הדרכים קביעת באמצעות
הנמצאים לשימור מבנים בדבר הוראות קביעת .7 לשימור.
במבנים חניה בדבר והוראות דרך בתחום תקפות תכניות לפי
חלקות. לאיחוד  והקלות לגובה הקלות הגבלת  .8  לשימור.
תיקוניהן על התקפות  התכניות את לשנות לכך  בהתאם ה.

התכנית. בתחום החלות

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2738 עמ' התשס"א, ,4987 הפרסומים  ובילקוט  11/01/2001

.21/05/2001 בתאריך

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

מרחב תכנון מקומי אונו

מפורטת ברמה מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
 מס' קא/1/160

אונו קרית ספורטק התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
ברמה מפורטת תכנית  אישור  בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 

תממ/281. לתכנית שינוי קא/1/160, 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

הרחובות קרית אונו, ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
רפאל אונו,  פסגת שכונת איתן, דרך רבין, יצחק לוי, אשכול 

.68 ,42 במלואן: חלקות ,6370 וחלקות: גוש: איתן; גושים

ציבור לבנייני בשטח תכלית הוספת .1 התכנית: מטרת
שירות, שירותים, משרד קיוסק, חנות בית קפה, לצורך הקמת
מ"ר.   50 שירות  ושטח מ"ר  200 של עיקרי בשטח  ומטבחון
חניה ברת–תוקף לצורך בתכנית מאושר דרך בתוואי הרחבת .2

בלבד.

התכנית. במטרות כמפורט התכנית: הוראות עיקרי

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,735 עמ' התשס"ח, ,5744 הפרסומים  ובילקוט  02/11/2007

.27/11/2007 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 ,03-5356840 טל' אונו, קרית ,13 סוקולוב אונו, רח' ולבניה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

אור יהודה-אזור תכנון מקומי מרחב

מס' בדבר הפקדת תכנית מפורטת  הודעה
מאא/12/525/ב/מח

יהודה אור סביון- מסחרי נווה מרכז 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' מפורטת מופקדת תכנית אור יהודה-אזור ולבניה  לתכנון
כפיפות מאא/מק/1017, לתכנית שינוי מאא/12/525/ב/מח,

תמא/2/4. לתכניות מאא/במ/12/ב,

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

נווה שכ' יהודה. אור ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
רחוב פינת לב בר חיים שד' סביון. נווה מסחרי מרכז סביון,
,100 ,99 ,97 במלואן: חלקות ,7220 וחלקות: גוש: הדקל; גושים

.96 ,49 חלקות: חלקי ,7239 גוש: .112 ,107 ,90 חלקות: חלקי

המסחר לשטחי תכנונית  מסגרת עדכון התכנית:  מטרת
בייעוד קומה תוספת ידי על יהודה, אור סביון נווה בשכונת
בעבור בניה שטחי תוספת ,703 במגרש הקיים לבניין מסחר
בעונת  עונתיים סוככים להצבת אפשירות ומתן  704 מגרש

החורף.

בניה ושטחי קומה תוספת .1 התכנית: הוראות עיקרי
הזה: הפירוט  לפי  703 במגרש הקיים  לבניין מסחר  בייעוד 
עיקרי  שטח = 750 מ"ר 1,055 מ"ר עיקריים שטחים תוספת כל סך
שטחי  תוספת לקרקע. מתחת עיקרי שטח 305 מ"ר + לקרקע מעל
מגרש בעבור שטחים תוספת .2 225 מ"ר.  הקרקע מעל שירות
ושירות 200  עיקרי 300 מ"ר שטח תוספת הנ"ל: הפירוט 704 לפי
לאפשר כדי ותנאים הוראות קביעת .3 הקרקע. לפני מעל מ"ר,
סביב היושבים עונתיים בעונת החורף להגנת סוככים הצבת
לא סוככים הצבת האוכל, בבתי בהיתר שהוצבו שולחנות
באישור בניה בכפוף להיתר בניין, להוראות קווי כפופה תהיה

המקומית. הוועדה

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
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .03-7632588 טל' ,67012
רח' ההגנה יהודה-אזור, אור ולבניה לתכנון הוועדה המקומית

.03-5388108 טל' יהודה, אור ,100

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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גבעתיים מקומי תכנון מרחב

מקומית ברמה מיתאר תכנית הפקדת הודעה בדבר
גב/502 מס'  מפורטת

30 הצנחנים רח' מגורים, בניין התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי אביב תל מחוז ולבניה
מפורטת ברמה מקומית מיתאר תכנית מופקדת גבעתיים ולבניה
לתכניות כפיפות  גב/מק/2002, לתכנית שינוי גב/502, מס' 
גב/258/א, גב/258, גב/170, גב/123, גב/353/ד, גב/53, גב/406,

גב/מק/433. גב/מק/353/ה, גב/מק/258/ו,

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

רחוב גבעתיים. ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
לצומת מערב מצפון רמב"ם גבעת שכונת .30 הצנחנים
וחלקות: גושים 91 בגוש 6154; חלקה והצנחנים, ויצמן  הרחובות

.91 במלואה: חלקה ,6154 גוש:

קומת  מעל קומות  7 בן מבנה הקמת התכנית: מטרת
יח"ד. 12 עמודים ומרתף הכולל

ממסחר קרקע של ייעוד שינוי .1 התכנית: הוראות עיקרי
לבניין יח"ד  ומספר בניה זכויות קביעת  .2 ד'. מגורים לאזור
כדלקמן: מרתף וקומת קרקע קומת מעל קומות 7 בן  מגורים
מעל  שירות  שטחי מ"ר   1,248 עיקריים שטחים הכל סך א.
לכניסה  שירות מתחת כל שטחי וסך 966 מ"ר, הקובעת הכניסה
הבניה קווי שינוי .3 יח"ד.   12 הכל  סך ב. מ"ר.  604 הקובעת
מ'. ל–2.7 מ' מ–3 6154 בגוש  ו–92  90 חלקות לכיוון  הצדדיים
קביעת .5 התכנית. בתחום ופיתוח  בניה הוראות  קביעת .4

בעורף החלקה. בקומה א' מרפסות גן

בימיםובשעות שהמשרדים כלמעוניין רשאילעייןבתכנית,
בכל או בבניין  בקרקע,  מעוניין כל לקהל. פתוחים  האמורים 
וכן כל התכנית, ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר פרט תכנוני
בתוך  התנגדות להגיש רשאי 100 לחוק, הזכאי לכך לפי סעיף
הפרסומים  בין של ההודעה המאוחרת פרסומה ממועד 60 ימים
תל מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים,
.03-7632588 טל' ,67012 תל–אביב–יפו ,125 בגין דרך  אביב, 
בשעות ה', ג', א', בימים אביב, תל המחוזית בוועדה קהל קבלת
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .14:00-11:00
גבעתיים, ,2 שינקין רח'  גבעתיים, ולבניה לתכנון  המקומית 

.03-5722210 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

חולון מקומי תכנון מרחב

ח/550 מס' מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
המרכבה מתחם התכנית: שם

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
ח/357, ח/1, ח/15/1, ח/1/152, לתכניות שינוי ח/550, מס'

ח/4/1/א. ח/4/1,

התעשיה; אזור חולון. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,16 חלקה - מדרום המרכבה, רחוב - ממערב התכנית: גבולות
גוש: וחלקות: גושים ;8 חלקה - מצפון  ,6015 גוש - ממזרח

.10 ,9 ,4 חלקות: חלקי ,13 - 11 ,7 - 5 במלואן: חלקות ,6806

ולאפשר התעשיה באזור הבניה לשפר התכנית: מטרת
ייעוד שינוי א. ידי: על למסחר, ואיכותי מודרני מבנה הקמת
מחניון ותעשיה, משרדים לאזור מסחר אוטובוסים מחניון קרקע
מאזור ותעשיה משרדים מסחר ולאזור ציבורי לחניון למשאיות
למיתקנים ותעשיה, משרדים מסחר לאזור לדרך תעשיה
משרדים מסחר  לאזור רגל הולכי משביל ולשצ"פ, הנדסיים 
ותעשיה, משרדים מסחר ולאזור לשצ"פ מדרך ותעשיה,
שטח הכל סך מותרים,  בניה שטחי קביעת ב. לדרך.  משצ"פ
קרקעי  על שירות שטחי הכל סך 32,485 מ"ר. קרקעי על עיקרי
השונים. בייעודים מותרים שימושים קביעת ג. מ"ר. 8,000 
ללא וחלוקה איחוד ה. לבניה. מרבי וגובה בניין קווי קביעת ד.

הבעלים. הסכמת

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

.24/12/2006 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

לקהל.

השרון רמת מקומי תכנון מרחב

מקומית ברמה מיתאר תכנית אישור הודעה בדבר
רש/376/א/1 מס'  מפורטת

רמת השרון ,10 התכנית: רח' טרומפלדור שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

רש/210/א. לתכנית שינוי רש/376/א/1, מס' מפורטת ברמה

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

רחוב השרון. רמת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.11 במלואה: חלקה ,6794 גוש: וחלקות: גושים ;10 טרומפלדור

רש/210/א. מיתאר לתכנית שינוי התכנית: מטרת

תוספת  + 55.41 - מפלס המרתף קומת התכנית: עיקרי הוראות
בשטח הקיים לפי למסחר מחסנים במקום שימוש ושינוי שטחים,
מפולשת עמודים קומת סגירת הקרקע - קומת עיקרי. שטח שהינם
לעיקרי. משירות ייעוד ושינוי האחורי, ובחלק מסחרית בחזית
עיקריים לשטחים בתוספת מרפסות  סגירת  - מגורים א' קומה
מ'  מ–4.16  המזרחי ובצד צדדי, בניין קו שינוי - המרתף  בקומת
קו  - שינוי מגורים קומה א' ל–2 מ'. מ' מ–4 ובצד המערבי מ', ל–3.99
מערבי  בניין בקו שינוי ל–3.15 מ'. מ' מ–4 המערבי בצד צדדי בניין

מ'. ל–2 קיים מ' מ–4

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.2742 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5663, 27/04/2007 ובילקוט

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

לקהל.

גן רמת מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
מס' רג/1308

תעסוקה - יורוקום מגרש התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
רג/340, רג/1258, רג/340/ג/3, לתכניות שינוי רג/1308,  מס' 
רג/מק/340/ לתכניות כפיפות רג/927, רג/340/ג,  רג/מק/1300,

רג/מק/340/ג/1/16. רג/מק/340/ג/17, ג/16,

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

רח' גן. רמת ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
במזרח המעיין, רח' - בצפון התכנית: גבולות ;2 מס' פרידמן דב
בדרום 27 בגוש 7105, ,26 ,25 חלקות - במערב פרידמן, רח' -
חלקי חלקה: ,6109 גוש: וחלקות: גושים 439 בגוש 6128; חלקה -
חלקות: חלקי ,828 ,827 ,343 ,327 במלואן: חלקות ,6128 גוש: .372

.440 ,328 ,65

ידי: על התכנית, תחום את מחדש לתכנן .1 התכנית: מטרת
שינוי ב. מיוחד. מגרש לאזור תעשיה מאזור ייעוד שינוי א.
לשצ"פ. מדרך ייעוד שינוי ג. מיוחד. מגרש לאזור מדרך ייעוד

כמסומן  מ"ר מ–1,800  יפחת  שלא בשטח המעיין רח' קירוי ד. 
הנאה זיקת קביעת .2 שטח ציבורי פתוח. בתשריט לשימוש של
זיקת קביעת .3 מיוחד. למעבר הולכי רגל באזור מגרש לציבור
קביעת .4 מיוחד. מגרש באזור רכב למעבר לציבור הנאה
18,700 מ"ר  כדלקמן: מיוחד לתעסוקה באזור מגרש בניה זכויות
לצורכי  עיקרי  שטח הכל סך  מ"ר  500 לתעסוקה. עיקרי  שטח
הכניסה.  מפלס מעל שירות שטחי הכל סך מ"ר  7,350 ציבור.
הכניסה.  למפלס מתחת שירות שטחי הכל סך מ"ר  10,135 
בגובה  כולל קומת כניסה 30 קומות, עד בניין גובה קביעת .5
5 קומות  מעל על הגג, שלוש קומות טכניות קומות ועוד שתי
למתן בניה ותנאים הוראות קווי בניין, קביעת .6 לחניה. מרתף

ואכלוס. בניה היתר

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.3801 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5700, 29/06/2007 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים

גן רמת מקומי תכנון מרחב

ברמה מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
רג/1354 מס' מפורטת

מיוחדות הנחיות עם תעשיה אזור התכנית: שם
היצירה ברחוב

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

כפיפות רג/340/ב/2, לתכנית שינוי רג/1354, מס' מפורטת ברמה
רג/547. רג/340/ב/1, רג/340, רג/340/ג/3, לתכניות

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

.29 היצירה רחוב גן. רמת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
חלקה ,6207 גוש: וחלקות: גושים ותע"ש; בגין מנחם הרחובות פינת

.722 במלואה:

לאזור מיוחד תעשיה מאזור ייעוד שינוי .1 התכנית: מטרת
מתחת  עיקרי שטח 250 מ"ר של בניה זכויות תוספת .2 תעסוקה.
בניין. קו שינוי .3 המאושרות. הבניה לזכויות הקובעת  לכניסה

שינוי גובה הבניין. .4

תוספת זכויות .1 בניה: זכויות א. התכנית: הוראות עיקרי
הקובעת לזכויות  לכניסה מתחת שטח עיקרי 250 מ"ר של בניה
מעל העיקריים השטחים כל שסך כך המאושרות, הבניה
שטחי סך 1,975 מ"ר. 2. על יעלו לא הקובעת לכניסה ומתחת
התת–קרקעיים השירות שטחי סך 350 מ"ר. 3. העיליים  השירות
חלקה לכיוון צפוני צדדי בניין קו שינוי ב. קווי הבניין: 1. 400 מ"ר.
בשטח.  הבנוי למצב בהתאם ל–3 מ' מ' מ–4 809 בגוש 6207  מס'
הוראה הבינוי. בנספח יהיה כמסומן שישית לקומה בניין קו .2
תהווה זו מהוראה סטיה מחייבת, אדריכלית הוראה הינה זו
מעל חלקית אחת קומה תוספת .1 הבניין: גובה ג. ניכרת. סטיה

קומת  מעל יהיה 6 קומות הבניין כך שגובה מאושרות, 5 קומות
על הגג. חלקית בתוספת קומה טכנית קרקע מפולשת,

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.2212 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5784, 15/02/2008 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים

אורון גילה  
המחוזית הוועדה יושבת  

אביב מחוז תל לתכנון ולבניה

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

חפ/2115 מס' מפורטת תכנית דחיית בדבר  הודעה
במגרש הבניה הוראות שינוי התכנית:  שם

92 התשבי ברח'
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית דחיית בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 
בעיתונים בתאריך  פורסמה הפקדתה דבר חפ/2115 שהודעה על
,811 עמ' התשס"ג, ,5139 הפרסומים  ובילקוט  24/11/2002
חפ/1400/ חפ/1400/גב, לתכניות שינוי ,19/12/2002 בתאריך
חפ/229/י, חפ/229/ד, חפ/718/א, חפ/416, חפ/1400/תט, יב/1,

חפ/229/ה. חפ/229, חפ/125, חפ/1400, חפ/1400/יב,

רחוב התשבי חיפה. ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
גושים גדי; עין רחוב של סלול הבלתי להמשך ממזרח ,92
חלקי ,30 ,29 ,25 ,22 ,21 במלואן: חלקות ,11691 גוש: וחלקות:

.35 ,34 ,28 ,11 חלקות:



4.9.2008 התשס"ח, באלול ד' ,5846 הפרסומים ילקוט 4600

מגורים לאזור א' מגורים מאזור סיווג שינוי התכנית: מטרת
הבניה שטח הגדלת ידי: א. על שטח הבניה, הגדלת תוך מיוחד
במגרש הבניין הבניין, שינוי הוראות הבניה וקווי וגובה המותר
לאונרדו גדי ורחוב עין המשך רחוב הצרת ב. .92 התשבי ברחוב
פתוח פרטי כשטח  המבוטלת הדרך שטח וסיווג וינצ'י,  דה
מחלקה חלק של שטח סיווג שינוי ג. למגורים. בניה ושטח
חלק  של שטח סיווג שינוי ד. פתוח. פרטי לשטח 21 ממגורים,
פתוח, דרך, מגרש  ציבורי לשטח 25 משטח פתוח ודרך מחלקה
לשטח  30 מדרך, חלקה סיווג ה.שינוי פתוח. פרטי ולשטח בניה
הרחבת ביטול  ו. פרטית. חניה תותר שמתחתיו פתוח ציבורי 
ביטול  ז. פתוח. פרטי לשטח השטח 22 וסיווג מחלקה בחלק דרך
לשמירה הוראות קביעת ח. חפ/229ד. לפי גדי עין רחוב הרחבת
הגבלת בניה ביטול ט. הפתוח. השטח של נופי נופית ולשיקום
וחלוקה עד ליצירת מגרש איחוד חובת באזור מגורים א' (בדבר
שירות קביעת שטחי י. לפי חפ/416). - וגודל נדרש בעל צורה
חפ/229י תכנית לפי המותרים השירות לשטחי מעבר נוספים

תיקוניה. על

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 ,04-8356807 טל' חיפה, ,3 ביאליק רח' חיפה,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

אתא קרית מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
כ/303 מס'

הנשיא יהודה ברחוב ג' מגורים התכנית: שם
כצנלסון רחוב פינת

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

כ/150. כ/150/ח, כ/150/ש, לתכניות שינוי כ/303, מס'

רח' אתא. קרית ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
,11017 וחלקות: גוש: גושים כצנלסון; רח' פינת יהודה הנשיא

.70 במלואה: חלקה

 1 מגרש  מגרשים, ל–2  70 חלקה חלוקת א. התכנית: מטרת
משותפת אחת הוראות בניה. ג. קביעת כניסה קביעת ב. .2 ומגרש

וגינון. פיתוח אדריכלי, לעיצוב הנחיות ד. המגרשים. ל–2 לחניה

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.2946 עמ' התשס"א, הפרסומים 4993, 25/05/2001 ובילקוט

לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
וכן ,04-8633448 טל' חיפה, ,15 הפלי"ם מחוז חיפה, שד' ולבניה
אתא קרית אתא, קרית ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,04-8478420 טל' ,28100

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

קריות מקומי תכנון מרחב

ק/123/ד/1 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
בעלים, הסכמת איחוד וחלוקה ללא התכנית: שם

ביאליק קרית והתמרים, הדקלים הברושים, הרחובות
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 

ק/123. לתכנית שינוי ק/123/ד/1,

בין ביאליק. קרית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,11534 גוש: וחלקות: גושים והתמרים; הדקלים הברושים, הרחובות

.170 ,49 חלקות: חלקי ,105 - 98 במלואן: חלקות

הסכמת ללא חלקות וחלוקת איחוד א. התכנית: מטרת
מתוואי ב. שינוי חלק קיים בשטח. לצורך הסדרת מצב בעלים
מחניה ייעוד שינוי ידי על הברושים,  רחוב - קיימת דרך
הקבוע מינימלי מגרש גודל  הקטנת ג. ב'.  למגורים ציבורית

ק/123. בתכנית

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.3817 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5542, 16/06/2006 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
,04-8715291 טל' ,26114 מוצקין קרית ,4 הגדוד העברי קריות, רח'
שהמשרדים ובשעות בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין וכל

לקהל. פתוחים האמורים

הכרמל חוף מקומי תכנון מרחב

חכ/9/יא מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
מליחים מים התפלת מיתקן התכנית: שם

מיכאל מעגן בקיבוץ
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 חכ/9/יא, מס'  מפורטת תכנית מופקדת הכרמל חוף 

משח/19. לתכנית

מעגן מיכאל. קיבוץ ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
,10970 וחלקות: גוש: גושים הקיבוץ; של העלמין מדרום לבית

.22 חלקי חלקה: ,10973 גוש: .20 ,18 ,10 - 8 ,5 ,4 חלקות: חלקי

פתוח, פרטי משטח הקרקע ייעוד שינוי א. התכנית: מטרת
הנדסיים למיתקנים לשטח חקלאי ושטח משק למבני שטח

כולל התשתיות. השטח, לפיתוח הוראות ב. קביעת ודרך.

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 
טל' חיפה ,15 שד' הפלי"ם חיפה, מחוז ולבניה  המחוזית לתכנון
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-8633448
טל' ,30860 כרמל עין הכרמל, חוף ולבניה לתכנון  המקומית

.04-8136213

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

תכנון מקומי מנשה-אלונה מרחב

מ/339 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
הרחבה - יצחק אלוני טבע שמורת התכנית: שם

התכנון  לחוק 89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
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ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי חיפה מחוז ולבניה
שינוי מ/339, מס' מפורטת תכנית מופקדת מנשה-אלונה

ש/95. לתכנית

צפונית יצחק. אלוני ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
החינוכי למוסד ממערב יצחק, אלוני המוכרזת הטבע לשמורת
וחלקות: גושים גליקסון; לכפר  הגישה  ולכביש יצחק  אלוני

.1 חלקי חלקה: ,10129 גוש:

לייעוד חקלאית מקרקע ייעוד שינוי א. התכנית: מטרת
הגנים חוק לפי טבע לשמורת שטח ייעוד ב. טבע. שמורת של
הנצחה. ואתרי לאומיים אתרים  טבע,  שמורת  הלאומיים,

הטבעי. במצבם והדומם הצומח החי, על שמירה ג.

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
טל' חיפה, ,15 שד' הפלי"ם חיפה, מחוז ולבניה  המחוזית לתכנון
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-8633448
טל' ,37845 חפר ד"נ אלונה, מנשה ולבניה לתכנון המקומית

.04-6177307

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

תכנון מקומי מנשה-אלונה מרחב

מ/366 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
גליקסון כפר בשטחי משק מבני 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 מ/366, מס' מפורטת תכנית מופקדת מנשה-אלונה

משח/13. לתכנית

גליקסון. בתחום כפר ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
גושים ליישוב;  דרומית הקיבוץ, של החקלאיים השטחים 
חלקי ,10149 גוש: .5  -  3 חלקות: חלקי ,10069 גוש: וחלקות:

.82 ,68 ,23 ,21 - 18 חלקות:

מרכז - משק מבני שטח הקמת לאפשר התכנית: מטרת
השטחים בתחום גליקסון), רפת, כפר (בעבור חיים לבעלי מזון

כפר גליקסון. החקלאיים של

חקלאי שטח של ייעוד שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי
של ייעוד ב. שינוי ודרך. פרטי פתוח  משק, שטח מבני לאזור
בניה, והוראות זכויות קביעת  ג. לדרך.  מים למיתקני שטח
מפגעים ומניעת לצמצום, והוראות נופי לפיתוח הוראות

סביבתיים.

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

חיפה, ,15 הפלי"ם שד'  חיפה, מחוז ולבניה לתכנון  המחוזית 
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-8633448 טל'
,37845 חפר ד"נ מנשה-אלונה, ולבניה לתכנון  המקומית

.04-6177307 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

תכנון מקומי מנשה-אלונה מרחב

מ/399 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
עמיקם במושב וחניון דרך 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 מ/399, מס' מפורטת תכנית מופקדת מנשה-אלונה

מ/231. מ/מק/10, לתכניות

בחלק עמיקם. מושב ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
חלקי ,11983 גוש: וחלקות: גושים עמיקם; מושב של הצפוני
מצויות בהליכי החלקות יצוין כי .76 ,32 ,30 - 28 ,23 חלקות:
,108 ,101-99 חלקות: ,11983 גוש הוא: החדש ומספרן רישום

.41 חלקה: ,12650 גוש .110

במושב עמיקם. 33 לנחלה הנגישות הסדרת התכנית: מטרת
הפתוח. הציבורי השטח פיתוח הסדרת

קביעת ב. הקרקע. ייעוד שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי
לרבות פיתוח. בניה, הוראות והגבלות

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
חיפה ,15 הפלי"ם שד'  חיפה, מחוז ולבניה לתכנון  המחוזית 
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-8633448 טל'
,37845 חפר ד"נ מנשה-אלונה, ולבניה לתכנון  המקומית

.04-6177307 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

ועירון מנשה-אלונה מקומיים תכנון מרחבי

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' ענ/731/א/מ/347

ראשית דרכים התוויית מערכת התכנית:  שם
א חלק - בכפר קרע

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
ג/569/א, ענ/135, ג/400, לתכניות שינוי  ענ/731/א/מ/347,

ענ/676.
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גושים קרע;  כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.62 ,60  -  43 ,40 ,32  -  1 חלקות: חלקי ,12124 גוש:  וחלקות:
,12128 גוש: .81 ,79 ,76 ,65 ,36 - 26 חלקות: חלקי ,12127 גוש:

.52 ,29 ,9 ,7 ,6 ,1 חלקות: חלקי

ראשית דרכים עירוניות מערכת א. התוויית התכנית: מטרת
לדרך. חקלאי ושטחי מגורים שטח תוך שינוי ייעודי קרע  לכפר

הדרך. לסלילת בינוי הוראות קביעת ב.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.3808 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5700, 19/10/2007 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
ובמשרדי ,04-6177307 טל' ,37845 חפר ד"נ מנשה-אלונה,
,30025 עארה, ערערה עירון, ולבניה לתכנון הוועדה המקומית
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,04-6351789 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

עירון מקומי תכנון מרחב

ענ/731/ב מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
ראשית דרכים התוויית מערכת התכנית:  שם

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

ג/569/א. ג/400, לתכניות שינוי ענ/731/ב,

גושים קרע;  כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
חלקי ,12128 גוש: .67 ,62 ,60 חלקות: חלקי ,12127 גוש: וחלקות:
,12129 גוש: .91 - 84 ,81 - 78 ,75 ,71 ,45 - 40 ,16 ,11 חלקות:

.10 חלקי חלקה: ,12130 גוש: .21 - 18 חלקות: חלקי

ראשית דרכים עירוניות מערכת א. התוויית התכנית: מטרת
לדרך. חקלאי ושטחי מגורים שטח תוך שינוי ייעודי קרע  לכפר

הדרך. לסלילת בינוי הוראות קביעת ב.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.863 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5604, 19/11/2006 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

עירון מקומי תכנון מרחב

ענ/731/ג מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
ראשית דרכים התוויית מערכת התכנית:  שם

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

ג/569/א. ג/400, לתכניות שינוי ענ/731/ג,

גושים קרע;  כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.35 - 29 ,27 ,26 ,21 ,13 - 10 חלקות: חלקי ,12129 גוש: וחלקות:
חלקות: חלקי ,12132 גוש: .42 ,27 - 25 חלקות: חלקי ,12130 גוש:

.56 ,55 חלקות: חלקי ,12156 גוש: .62 ,57 ,55 - 53 ,42 ,40

ראשית דרכים עירוניות מערכת א. התוויית התכנית: מטרת
לדרך. חקלאי ושטחי מגורים שטח תוך שינוי ייעודי קרע  לכפר

הדרך. לסלילת בינוי הוראות קביעת ב.

19/ בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.863 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5604, 11/2006 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

עירון מקומי תכנון מרחב

ענ/920/א מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
בערערה המגורים אזור הרחבת התכנית: שם

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

לתכנית ענ/211. ענ/920/א, שינוי

כפר ערערה ערערה. ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
חלקות: חלקי ,12174 וחלקות: גוש: גושים הכפר; מדרום לגרעין

.14 ,12 ,1

בסיס יצירת ב. מגורים. אזור הרחבת א. התכנית: מטרת
למבנים בשטח השימוש הסדרת ג. קיימים. לבניניים חוקי

החיילים. להנצחת אנדרטה כבית ציבור ומוסדות

ציבור ובנייני שטח ייעוד שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי
קביעת ג. קיימים. בניינים  לגבי בניין קווי שינוי  ב. למגורים.

בניה. הוראות

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה
.877 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5748, 25/11/2007 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

שומרון מקומי תכנון מרחב

ש/1135 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
צ-9, מס' ציבור לבנייני שטח הקטנת התכנית: שם

אלזרקא ג'יסר
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 
ש/1076, לתכניות כפיפות ש/356, לתכנית שינוי ש/1135,

ש/950. ש/מק/733, ש/730,

מזרחית א–זרקא. ג'סר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,10399 וחלקות: גוש: גושים אלזרקא; בג'יסר הכפר למסגד גרעין

.61 ,59 חלקות: חלקי

לבנייני משטח קטן חלק ייעוד  שינוי  א. התכנית: מטרת
בחלק  אב"צ של ייעוד שינוי ב. למגורים. צ-9  מס' ציבור
בסיס חוקי  יצירת ג. הנגישות. שיפור 59 לדרך לצורך מחלקה

התכנית. בתחום הקיימים הבניינים לרישוי

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.1349 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5621, 04/01/2008 ובילקוט



4603 4.9.2008 התשס"ח, באלול ד' ,5846 הפרסומים ילקוט

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

לקהל.

שומרון מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
ש/745  מס'

יעקב רמז, זכרון דרכים בשכונת התכנית: הרחבת שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

ש/422. לתכנית שינוי ש/745, מס'

שכונת יעקב.  זכרון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
וחלקות: גושים השיטה; לרחוב מזרחית עליון הברון  נוה

.279 חלקי חלקה: ,272 ,268 במלואן: חלקות ,11309 גוש:

ואב"צ רגל הולכי שביל ייעוד  שינוי  א. התכנית: מטרת
מזרח. הברון נוה לשכונת  הגישה דרך הסדרת  לצורך  לדרך
הסדרת ניתוק תחבורתי לצורך לשביל דרך שינוי ייעוד קטע ב.
מחלקת לחלק ייעוד שינוי ג. הברון. נוה לשכונת רמז שכונת בין

רגל. הולכי לשביל 279 מס' דרך

02/ בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.744 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5744, 11/2007 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
וכל מעוניין רשאי ,04-6305522 טל' ,30950 יעקב זכרון שומרון,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין

לקהל.

שחר יגאל
המחוזית הוועדה ראש יושב  
חיפה מחוז ולבניה לתכנון

המרכז מחוז
מרחב תכנון מקומי אלעד

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' אל/6/8/195

ומגורים משרדים מסחר, - יצחק התכנית: נחלת שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי המרכז מחוז ולבניה
שינוי אל/6/8/195, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת אלעד

לתמא/2/4. כפיפות אל/מק/1/8/195, גז/8/195, לתכניות

רבי רחוב אלעד. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,X 196.660 קואורדינטה ;C יהודה הנשיא. רחוב רשב"י, רובע
חלקה ,5700 גוש: וחלקות: גושים ;Y 195.575 קואורדינטה

גז/8/195. לתכנית בהתאם 1001 מגרש: ;27 במלואה:

ו–4 יחידות  משרדים בעבור שטח תוספת התכנית: מטרת
מגורים.

(ללא למשרדים שטח תוספת .1 התכנית: הוראות עיקרי
החללים בתוך מסחרית)  חזית  עם ממגורים  הייעוד  שינוי
תוספת 4 יח"ד. 2. מאושר למצב המבנה. תוספת של הקיימים
החזית של  השניה בקומה הבריאות שירותי בעבור השימוש 
עיקרי שטח תוספת .4 בניה. הוראות שינוי .3 המסחרית.
משרדים למסחר,  שירות שטח תוספת  .5 ומגורים. למשרדים

בקומת  המגורים יחידות תוספת 4 דירות: הוספת .6 ומגורים.
הקיים. של המבנה ובקומת הגג הקרקע

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
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-9788444 טל'
אלעד ,1 גאון ניסים רבנו רח' אלעד, ולבניה לתכנון המקומית

.03-9078102 טל' ,48900

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 הוד מקומי תכנון מרחב

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

הציונות בית קפה/מסעדה ברחוב התכנית: שם
השרון בהוד

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכניות כפיפות הר/3/58/ד, לתכנית  שינוי הר/3/58/ט,  מס' 

הר/1001. הר/מק/1/1001, הר/1002,

רחוב השרון. הוד ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
גושים ;Y 189.420 קואורדינטה ,X 672.60 קואורדינטה הציונות;

.457 במלואה: חלקה ,6446 גוש: וחלקות:

שטחים ותוספת שירות שטחי העברת התכנית: מטרת
שטחי סך את לשנות בלי שירות, שטח חשבון על עיקריים

מסחר. תוספת שימוש של מסעדה לייעוד הבניה.

שירות  שטחי 35 מ"ר של העברה הוראות התכנית: א. עיקרי
של המרה ב. הקרקע. מעל למפלס הכניסה למפלס  מתחת
סך  את לשנות בלי חשבון שטח שירות, על עיקרי שטח 100 מ"ר

מסחר. לייעוד מסעדה של שימוש תוספת ג. הבניה. שטחי

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.2437 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5787, 08/02/2008 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים
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השרון הוד מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' הר/52/329

השרון הוד א', מגורים אזור התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
הר/329/א, הר/תגפ/329, לתכניות  שינוי  הר/52/329, מס' 
הר/מק/160/ת/8/ב, הר/מק/160/ת/8, לתכניות   כפיפות 
הר/ הר/1001, הר/1002, הר/מק/160/ת/8/א,  הר/מק/1/1001,

160/ת/4.

רחוב השרון. הוד ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
 173/175 קואורדינטה מערב א'; מזרחי שכ' הפועל .19 רמב"ם
גושים ;X  - צפון  141/475 דרום קואורדינטה ,Y - מזרח

.78 במלואה: חלקה ,6413 גוש: וחלקות:

לאזור מאזור חקלאי ייעוד שינוי א. הוראות התכנית: עיקרי
א. מגורים באזור  למגורים בניה זכויות תוספת ב. א'.   מגורים

בניה. וזכויות הוראות קביעת ג.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.745 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5744, 19/10/2007 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'
,09-7759666 טל' ,45105 השרון הוד ,7 ברית בני רח' השרון, הוד
שהמשרדים ובשעות בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין וכל

לקהל. פתוחים האמורים

השרון הוד מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' הר/3/3/600/ב

חדר לבניית שטחי הבניה להגדיל את התכנית: שם
ברוטו מ"ר ל–50 מ"ר על הגג מ–30

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

הר/1002. הר/במ/3/600, לתכניות שינוי מס' הר/3/3/600/ב,

רחוב השרון. הוד ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
חלקה ,6412 גוש: וחלקות: גושים מגדיאל; שכונת .12 אהבה

.854 במלואה:

הגג חדר על הבניה לבניית הגדלת שטחי .1 התכנית: מטרת
המיתאר תכנית  הוראות שינוי  .2 ברוטו.  מ"ר ל–50  מ"ר מ–30
חדר  הגג לבניית קומת ממעקה המרחק המותר הר/1002 בדבר

מ'. ל–0.0 מ' על הגג מ–2

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.3153 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5680, 15/06/2007 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים

השרון הוד מקומי תכנון מרחב

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

הר/2/1200 מס' מפורטת

הקצאת ל–ב, א ממגורים שינוי התכנית:  שם
שב"צ, דרכים שצ"פ, קביעת: מגרשים חדשים,

חדשות
הפקדת על הודעה  ביטול  בדבר הודעה  בזה  נמסרת
בתאריך בעיתונים שפורסמה הר/2/1200, מס' מפורטת  תכנית
,4755 עמ' התשס"ו, ,5570 הפרסומים  ובילקוט  25/08/2006
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם וכי ,28/08/2006 בתאריך
המחוזית הוועדה  במשרדי  מופקדת  התשכ"ה-1965, והבניה, 
המקומית הוועדה ובמשרדי המרכז מחוז ולבניה לתכנון
הר/2/1200, מספר מפורטת תכנית השרון הוד ולבניה לתכנון

הר/24/329. הר/1200, הר/במ/600, לתכניות שינוי

הרחובות: השרון. הוד ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
חלקה ,6407 גוש: וחלקות: גושים אנצילביץ; החלוצים, סוקולוב,

.102 חלקי חלקה: ,61 במלואה:

הבעלים הסכמת ללא וחלוקה איחוד א. התכנית: מטרת
מגורים א' קרקע מאזור ייעוד שינוי ב. לחוק. סימן ז' ג', לפי פרק
מגרשים חדשים. הקצאת יח"ד. ג. 20 הכל סך ב', מגורים לאזור
קביעת ה. ציבורית. פתוח ושטח לבניה ציבורי שטח קביעת ד.
בניה. והוראות זכויות קביעת ו. דרכים. וביטול חדשות דרכים

בניה. להיתרי תנאים קביעת ז.

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

.09-7759666 טל' ,45105 השרון הוד

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

טייבה מקומי תכנון מרחב

תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה
טב/2185 מס' מקומית  מיתאר

טב/2185 מס' תכנית התכנית: שם
תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
89 לחוק  לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה מס' טב/2185,
בתאריך בעיתונים פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון
בתאריך ,30 עמ' התשמ"ט, הפרסומים 3583, 22/10/1989 ובילקוט

ממ/25/560/ב, ממ/829. לתכניות שינוי ,22/09/1988

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טייבה.
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.2 מגרש: ;18 במלואה: חלקה ,7848 גושים וחלקות: גוש:

המצב לפי בניין וקווי בניה אחוזי קביעת .1 התכנית: מטרת
בניה. הוראות קביעת .2 הקיים.

הוועדה במשרדי בתכנית, לעיין רשאי מעוניין כל
רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון המחוזית
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444 טל' ,72430
בימים ובשעות ,09-7992808 טל' ,40400 ולבניה טייבה, טייבה

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

טייבה מקומי תכנון מרחב

תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה
טב/2198 מס' מקומית  מיתאר

טב/2198 מס' תכנית התכנית: שם
הפקדת על הודעה  ביטול  בדבר הודעה  בזה   נמסרת
לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה טב/2198, מס' תכנית
בעיתונים פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89
עמ' התשמ"ח, הפרסומים 3578, ובילקוט  31/01/1989 בתאריך

ממ/25/560/ב. לתכנית שינוי ,21/08/1988 בתאריך ,3075

וחלקות: הכלולים בתכנית ומקומם: טייבה. גושים השטחים
.28 חלקי חלקה: ,7847 גוש:

ציבורית. וחניה מסחרית חזית קביעת .1 התכנית:  מטרת
בניה. הוראות קביעת .2

הוועדה במשרדי בתכנית, לעיין רשאי מעוניין כל
רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון המחוזית
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444 טל' ,72430
בימים ובשעות ,09-7992808 טל' ,40400 ולבניה טייבה, טייבה

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

טייבה מקומי תכנון מרחב

מיתאר תכנית הפקדת הודעת ביטול בדבר הודעה
טב/2798 מס'  מקומית

(רביעית) קומה תוספת התכנית: שם
תכנית הפקדת הודעת ביטול בדבר הודעה בזה נמסרת
 89 לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה טב/2798, מס' 
בעיתונים פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק
התשנ"ח, ,4656 הפרסומים  ובילקוט  05/06/1998  בתאריך

טב/2505. לתכנית שינוי ,21/06/1998 בתאריך ,4221 עמ'

;16/20 מגרשים ומקומם: טייבה; הכלולים בתכנית השטחים
.16 חלקי חלקה: ,7856 גושים וחלקות: גוש:

שלוש. במקום רביעית  קומה  תוספת .1 התכנית:  מטרת
בניה. הוראות קביעת .2

הוועדה במשרדי בתכנית, לעיין רשאי מעוניין כל
רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון המחוזית
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444 טל' ,72430
בימים ובשעות ,09-7992808 טל' ,40400 ולבניה טייבה, טייבה

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

מרחב תכנון מקומי טירה

תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה
טר/2650 מס' מקומית  מיתאר

לשביל והמרתו ממגורים ג' ביטול חלק התכנית: שם
קביעת ג', למגורים והמרתו שביל ביטול ירוק,

הוראות
תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
 89 לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה טר/2650, מס' 
בעיתונים פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק
התשס"ה, ,5379 הפרסומים  ובילקוט  01/02/2005  בתאריך

במ/טר/3006. לתכנית שינוי ,15/03/2005 בתאריך ,2015 עמ'

וחלקות: טירה; גושים ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
.34 חלקי חלקה: ,7782 גוש:

שינוי .2 ג' לשביל. ממגורים שינוי ייעוד .1 התכנית: מטרת
בניה. וזכויות הוראות קביעת .3 ג'. למגורים משביל ייעוד

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

יהוד-מונוסון מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' יד/6177

אזור הקרקע, בייעודי שינויים עריכת התכנית: שם
ודרכים שצ"פ שב"צ, קומות, 15 עד מיוחד מגורים

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי המרכז מחוז ולבניה
יד/6177, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת יהוד-מונוסון

יד/במ/2001. יד/מק/2001/ג, לתכניות שינוי

מונוסון; יהוד- ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,53 - 49 ,33 - 31 במלואן: חלקות ,6692 גושים וחלקות: גוש:
,39 - 36 במלואן: חלקות ,6693 גוש: .43 ,39 ,28 ,20 חלקות: חלקי
.213 חלקי חלקה: ,6695 גוש: .43 ,42 ,35 ,21 ,17 חלקות:  חלקי
,6729 גוש: .85 ,84 חלקות: חלקי ,86 במלואה: חלקה ,6696 גוש:

.54 חלקי חלקה: ,55 במלואה: חלקה

בתחום הכלול השטח  של מחדש תכנון התכנית:  מטרת
הסכמת מגרשים ללא של וחלוקה איחוד א. על ידי: התכנית,
עריכת ב. לחוק. ז' סימן ג', פרק לפי במקרקעין הזכויות בעלי
קומות. 15 עד מיוחד מגורים אזור .1  שינויים בייעודי הקרקע:
פתוח, פרטי שטח פתוח, ציבורי שטח ציבור, לבנייני שטח .2
לדרכים תוספת דרך, רוחב הקטנת קיימת, דרך ביטול ג. דרכים.
גודלם לבניה,  מגרשים  ד.קביעת כיכרות. ליצירת  קיימות 
כמפורט הבניה  זכויות קביעת ה. בתשריט. כמפורט וצורתם, 
להלן. 12.18 סעיף הבניה  והוראות הבניה זכויות  בטבלת 
ותנאים עקרונות ז. בתחום המגרשים. להריסה מבנים קביעת ו.
ח. קביעת התכנית. בתחום היתרים ולהוצאת לפיתוח השטח
בינוי לנספח  בהתאם  מגורים  בנייני  להקמת  בינוי  הוראות 

המנחה והוראות בניה.
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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 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
יהוד-נווה ,6 הקסמים מרבד רח' יהוד-נווה אפרים, ולבניה לתכנון

.56100 אפרים

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

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

סבא כפר מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' כס/20/1/ג

לדירת גג ושטחים קומה תוספת שם התכנית:
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
פירוט כס/20/1, כס/1/1/גג, לתכניות  שינוי כס/20/1/ג,  מס' 

כס/1/1. לתכנית

רחוב חניתה סבא. כפר ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
,191/300 מערב קואורדינטה העיר; רום שכונה: .12 ,11 ,10
וחלקות: גושים ;X צפון ,676/275 דרום קואורדינטה ,Y  מזרח

.559 במלואה: חלקה ,6428 גוש:

קירוי  לצורך 53 מ"ר של עיקרי שטח תוספת התכנית: מטרת
המבנה. בחזיתות שינוי ללא הגג בקומת מרפסת

עיקריים  שטחים מ"ר  53 תוספת התכנית: הוראות עיקרי
הגג. בקומת

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.1794 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5773, 04/01/2008 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
וכל ,09-7649175 טל' ,44100 סבא כפר ,135 ויצמן רח' סבא, כפר
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

לוד מקומי תכנון מרחב

תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה
לד/2/425/ב מס' מקומית  מיתאר

לוד מזרח התכנית: שם
תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה לד/2/425/ב, מס' 
בילקוט פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89
.05/04/1992 בתאריך ,2698 עמ' התשנ"ב, ,3991 הפרסומים

לד/2/425/א. לד/2/425, לד/1/425, לתכניות שינוי

וחלקות: לוד; גושים ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
,8 ,5 ,3 ,2 ,1 חלקות: חלקי ,10 ,9 במלואן: חלקות ,4015 גוש:
.64 ,62 ,42 ,40 ,39 ,38 ,35 ,33 ,28 חלקות: חלקי ,4016 גוש: .11 
,27 ,26 ,24 חלקות: חלקי ,31 ,30 ,25 במלואן: חלקות ,4018 גוש:
חלקי ,4020 גוש: .47 ,46 ,44 חלקות: חלקי ,4019 גוש: .29 ,28

.51 ,49 ,48 ,47 ,46 ,42 ,24 חלקות:

(סעיף כלליות לשנות הגבלות והוראות א. התכנית: מטרת
לשנות ב. .2/425 לד/ בתכנית 20ז וסעיף 14ה(3) סעיף 14ה(1),
של הבניינים. המרבי הגובה את לשנות ג. גגות רעפים.  צורת

גג. עליות בניית לאפשר ד.

המחוזית במשרדי הוועדה בתכנית, רשאי לעיין מעוניין כל
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444 טל'
בימים ובשעות ,08-9279967 טל' ,71104 לוד ,1 קומנדו כיכר לוד,

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

נתניה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' נת/33/548

הגדלת למיוחד, ג' ממגורים שינוי התכנית:  שם
שירות, ושטחי עיקריים יח"ד,שטחים  מספר

קומות מספר
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי המרכז מחוז ולבניה
שינוי נת/33/548, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת נתניה

נת/7/400. נת/434, נת/100/ש/1, לתכניות

דנקנר רחוב  נתניה. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
חלקות: חלקי ,8258 גוש: וחלקות: גושים העיר; מרכז .23-21

.75 ,74

הבעלים, החלקות בהסכמת שתי איחוד א.  התכנית: מטרת
שינוי ב. והבניה, התשכ"ה-1965. התכנון לחוק ז' סימן פרק ג', לפי
מספר הגדלת  ג.  מיוחד. מגורים  לאזור ג'  מגורים מאזור  ייעוד 

עיקריים  שטחים הגדלת ד. ל–58 יח"ד. יח"ד מ–28 הדיור יחידות
ומ–8  קומות 7 + ממרתף מספר הקומות ה. הגדלת שירות. ושטחי
+ 15 קומות  מרתף ל–2.5 קומות הגג על בניה + עמודים על קומות
קביעת בניין. ח. ז. שינוי קווי + טכני. על הגג וחדרים עמודים + על

להריסה. מבנה

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
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-9788444 טל'
,42439 נתניה ,8 חי תל רח' נתניה, ולבניה לתכנון  המקומית

.09-8603159 טל'

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

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



4607 4.9.2008 התשס"ח, באלול ד' ,5846 הפרסומים ילקוט

נתניה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' נת/46/552

קפלנסקי - מגורים בית התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
נת/100/ש/1, נת/292, לתכניות שינוי נת/46/552,  מס' 

נת/7/400.

קפלנסקי רח' נתניה. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בלב קפלנסקי רחוב העיר, במרכז נמצא הפרויקט ,5 ,3 מס'
 Y - מזרח קואורדינטה מערב ציבורית; גינה מגורים מול שכונת
וחלקות: גושים ;X 693.715 - צפון קואורדינטה דרום ,186.737

.600 ,599 במלואן: חלקות ,8267 גוש:

קומות  ב–9  יח"ד ל–32 חדש מגורים בית התכנית:  מטרת
חניה. מרתף + חלקית עמודים על

בהסכמת וחלוקה איחוד א.  התכנית:  הוראות עיקרי
והבניה, התכנון לחוק ז' סימן  ג', פרק לפי  הבעלים
מגורים לאזור מגורים ז' ייעוד מאזור שינוי ב. התשכ"ה-1965.
קומות  תוספת  ד. יח"ד.  ל–32  יח"ד מ–18 יח"ד תוספת ג. ד'2.
עמודים  על + 9 קומות למרתף עמודים, על 4 קומות +  ממרתף
מ"ר  מ–1,630  עיקריים שטחים תוספת  ה.  טכנית. קומה + 
בניין. קווי קביעת ו.  שירות. שטחי  ותוספת מ"ר,  ל–3,910
בניין לקו מעבר מרפסות  הבלטת ח. בניה. הוראות  קביעת ז.

ט. קביעת מבנים להריסה. מ'. 2.5 עד קדמי

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.748 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5744, 02/11/2007 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 ,09-8603159 טל' ,42439 נתניה ,8 חי נתניה, רח' תל
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

וקסם העין ראש מקומיים תכנון מרחבי

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' מח/116/א

לראש מחלף אבן העזר התכנית: דרך חיבור שם
קאסם) כפר תעשיה (אזור העין

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
אפ/במ/1/2009, מח/72, ,S/15 לתכניות שינוי  מס' מח/116/א,

אפ/2000.

מקומי תכנון  מרחב ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
דרך קאסם כפר מקומית מועצה העין, ראש מקומית מועצה
קאסם); כפר תעשיה (אזור העין לראש העזר אבן מחלף חיבור
,20  - 18 ,17 ,16 ,14 חלקות: חלקי ,8865 גוש: וחלקות:  גושים 

.24 ,23

אבן מחלף  את המחברת  דרך סלילת א. התכנית:  מטרת 
שינוי ב. ק/3414). (תכניות קאסם  כפר תעשיה לאזור  העזר

ציבורי פתוח לדרך. ומשטח ייעוד משטח חקלאי

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.3319 עמ' התשנ"ט, הפרסומים 4755, 06/08/1999 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
,03-9007289 טל' ,48036 העין ראש  ,21 שילה רח' העין,  ראש
קאסם כפר קסם, ולבניה  לתכנון המקומית הוועדה  ובמשרדי
בימים בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,03-9370492 טל' ,49940

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

רחובות מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' רח/5/44

הפיכת העברית, האוניברסיטה שטחי התכנית: שם
הבניה ריכוז לשב"צ, הבניה ממגרשי  חלק

במגרש הרוויה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי המרכז מחוז ולבניה
שינוי רח/5/44, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת רחובות

רח/3/44/א. רח/במ/3/44, לתכניות

משני רחובות. ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
שכונת - מצפון אושיות, שכונת מדרום הקיבוצים: שד' צדי
וחלקות: גושים רח' מדר; רח' הרצל, במזרח - - במערב  שעריים,

שכונת  -  509-501 מגרשים: ;7 במלואה: חלקה ,3698 גוש:
אושיות.

לשטח המגורים ממגרשי חלק הפיכת .1 התכנית: מטרת
3 מגרשים  ובו אחד במתחם הרוויה הבניה וריכוז פתוח ציבורי
הגדלת וכן משותף, פרטי פתוח עם שטח גבוהים מגורים למבני
המגרשים ייעוד שינוי ידי: א. בתכנית, על המותרות היחידות
על ציבור לצורכי ההקצאות והגדלת הקיבוצים לשד' שמדרום
הבינוי שינוי ב. ודרכים.  ציבור לצורכי למגרש  הפיכתם ידי
הדיור יחידות מספר והגדלת הראשית התכנית בתכנית הקיים
בניה,  זכויות  קביעת ג. יח"ד.  ל–292  מ–204 התכנית בתחום
איחוד ד. השטח. ופיתוח לבניה  והוראות  לבינוי עקרונות
התכנון לחוק ג' פרק ז', סימן לפי הבעלים בהסכמת וחלוקה

והבניה, התשכ"ה-1965.

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

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

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

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

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



4.9.2008 התשס"ח, באלול ד' ,5846 הפרסומים ילקוט 4608

רחובות מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' רח/800/א/35

5 סמילנסקי רח' התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי המרכז מחוז ולבניה
רח/800/ מס' מקומית מופקדת תכנית מיתאר רחובות ולבניה
לתכנית ביטול רח/2000/י, רח/800/א,  לתכניות שינוי א/35,
רח/מק/2000/ב/3, לתכניות רח/2000/ב/1, רח/2000/ג, כפיפות

תמא/2/4.

רחוב רחובות. ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
.346 במלואה: חלקה ,3703 גוש: וחלקות: גושים ;5 סמילנסקי

דירת  + גן  דירת כולל דיור יחידות   12 התכנית: מטרת
לקומה  מתחת  חניון כולל מפולשת קומה על קומות   6 גג.

המפולשת.

ב' מגורים מאזור ייעוד שינוי .1 התכנית: הוראות עיקרי
בתחום המותרות הדיור יחידות מס' הגדלת .2 ג'. מגורים לאזור
העיקריים השטחים הגדלת .3 יח"ד.  ל–12  יח"ד מ–7 התכנית
מ"ר   110 מ"ר,  ל–1,320  מ"ר מ–968 התכנית בתחום המותרים
גבי  על 5 קומות הקומות: מס' שינוי .4 בממוצע. ליח"ד עיקרי
קביעת .5 גן. דירת  + חלקית  שישית קומה + מפולשת  קומה 
מקורות, למרפסות שטח תוספת .6 בניה. והוראות   זכויות 
פתוח. פרטי שטח ביטול (סך הכל 180 מ"ר). 7.  15 מ"ר ליחידה
במקום  - 3.8 מ' מערבי במקום 4 מ', 3 מ' - מזרחי בניין: בקו שינוי .8 

מ'. 4

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

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

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

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

רחובות מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
א/32  מס' רח/2000/

יהודה נווה ,23 קק"ל רח' התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי המרכז מחוז ולבניה
רח/2000/א/32, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת רחובות
רח/2000/ב/1, לתכניות  כפיפות רח/2000/א,  לתכנית שינוי

רח/מק/2000/ב/2. תמא/2/4,

.23 קק"ל רחוב רחובות. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.93 במלואה: חלקה ;3648 וחלקות: גוש: גושים יהודה; שכונת נוה

המותרים העיקריים השטחים הגדלת .1 התכנית: מטרת
הפטיו  של חלקית סגירה לצורך מ"ר ב–15  המערבית בדירה
 62.5% המערבית ליח"ד הכל אחוזי הבניה סך בדירתה, הקיים

בניה. והוראות זכויות קביעת .2 הקלות. פרסום לאחר

קווי .2 קיים. פטיו של חלקית סגירה .1 התכנית: הוראות עיקרי
בתשריט. כמצוין לקיים, בהתאם יהיו הבניין

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

.76442 רחובות ,2 ביל"ו רח' רחובות,

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

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

רחובות מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' רח/2000/ג/2

גגות על בניה הוראות בדבר התכנית:  שם
משותפים בבתים

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי המרכז מחוז ולבניה
רח/2000/ג/2, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת רחובות
רח/2000/ה, רח/2000/ג,  2000/ה/1, רח/מק לתכניות ביטול

רח/2000/טו, תמא/2/4. לתכניות כפיפות

מרחב כל רחובות. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
קואורדינטה ,X 182,491 קואורדינטה רחובות;  מקומי   תכנון
במרחב הנמצאים הגושים כל וחלקות: גושים ;Y 644,903

רחובות. העיר תכנון/שיפוט

הגג, על חדרים לבניית הוראות לקבוע התכנית: מטרת
טכניים. ומיתקנים מקורות מרפסות בניה, סככות/תוספת

גגות על בניה  בדבר  הוראות  .1 התכנית: הוראות עיקרי
מיוחד מגורים אזור ג', ב', מגורים באזורי לגג) יציאה (חדרי
שאינם בתנאי הכל למגורים, בניה מותרת שבו מסחרי ואזור
בניה סככות/תוספות לפרגולות, בניה הוראות .2 קרקע. צמודי
של לתוספות בניה הוראות .3 .2.2.1 בסעיף האמורים באזורים
בסעיף האמורים  באזורים קיימים בבניין מקורות מרפסות 

.2.2.1

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

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

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

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

רחובות מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' רח/8/2001/ב

הכוללת מגורים שכונת הקמת התכנית:  שם
ושטחים פתוחים ציבור מבני מסחר, יח"ד, שטחי 900

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

לתכנית רח/8/2001/א. מס' רח/8/2001/ב, שינוי

כפר שכ' רחובות. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
וחלקות: גושים פקיעין וצאלון; בן גוריון, הרחובות בין גבירול,
 5 חלקות: חלקי ,26  -  19 ,14  -  8 במלואן: חלקות ,3733 גוש:
 23 ,17 ,16 ,14 ,13 במלואן: חלקות ,3734 גוש: .27 ,18 ,15 ,7 -
חלקי ,98 ,97 ,93 ,89 ,74 - 72 ,70 ,69 ,68 ,62 ,61 ,56 ,33 ,32 ,30 -
.87 ,81 ,77 ,63 ,57 ,50 - 48 ,35 ,34 ,31 ,22 - 20 ,18 ,15 ,11  חלקות:
במלואן: חלקות ,3769 גוש: .65 - 1 במלואן: חלקות ,3735  גוש:
חלקות ,3779 גוש: .31 ,24 ,22 ,12 ,10 ,9 ,7 ,5 חלקות: חלקי ,11 ,8
,118 ,116 ,113 חלקות: חלקי ,156 ,152 ,143 ,25 ,17  במלואן:

.13 חלקי חלקה: ,4730 גוש: .157 ,126 ,122 ,121

על מגורים שכונת של מחדש תכנון א. התכנית: מטרת
שינוי .1 כדלהלן: בנושאים לתכנית רח/8/2001/א ידי שינוי
שטח פנימית, ציבורית דרך  ביטול המנחה,  הבינוי בתכנית
זאת יצירת מיוחד ובמקום פתוח ושטח ציבורי שירותי ספורט
שינוי תמהיל יחידות .2 פתוחים. ציבוריים שטחים מערכת
במקבץ  900 יח"ד, 760 יח"ד ועוד 200 יח"ד במקום - הדיור
 - במגורים משולב מסחר שטחי מ"ר  2,500 במקום .3 דיור.
ומקבץ  למגורים מסחרית בחזית עיקרי מסחר שטח 1,150 מ"ר
קביעת .5 איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים. .4 דיור.
בניה והוראות זכויות קביעת .6 ותכליות. שימושים ייעודים,
במקום  קומות  ל–22  המרבי הבניה  גובה  קביעת  זה   ובכלל

קומות. 17

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.1353 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5621, 04/01/2007 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

רעננה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' רע/561/1

קיים א' במבנה בקומה עיקרי שטח התכנית: תוספת שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי המרכז מחוז ולבניה
שינוי רע/561/1, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת רעננה

רע/292/1/א. לתכנית כפיפות לתכנית רע/במ/2005,

יעקב רחוב רעננה. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,Y 676/275 קואורדינטה ,X 187/075 קואורדינטה ;23 דורי
וחלקות: גושים ברעננה; דורי יעקב ברח' משותף מגורים  בניין

.435 במלואה: חלקה ,6582 גוש:

קיים. התכנית: תוספת שטח עיקרי בבניין מטרת

16 מ"ר  של עיקרי שטח תוספת א. התכנית: הוראות עיקרי
בבניין קיים. בקומה א'

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

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

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 דרום מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' שד/22/433

למגורים ציבור ממבני ייעוד שינוי התכנית: שם
מגשימים במושב

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
שד/22/433, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת השרון דרום

שד/8/433. משמ/99, לתכניות שינוי

רחוב אורן; מגשימים. ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
- צפון קואורדינטה דרום ,661.450 - מזרח מערב קואורדינטה
,193 ,192 במלואן: חלקות ,6725 גוש: וחלקות: גושים ;161.650
,88 ,86 - 78 ,75 - 2 במלואן: חלקות ,7232 גוש: .219 ,211 - 195
,7233 גוש: .76 - 74 ,71 - 9 ,7 - 2 במלואן: חלקות ,7233 גוש: ,89
גוש ישנים: גושים .1 חלקי חלקה: ,7234 גוש: .8 חלקה: חלקי
מגרשים: ;6727 ,6726 ,6724 ,6293 ישן: 6290, גוש - 7233 נוכחי:
בהתאם   201 ,200 משמ/99, לתכנית בהתאם  בחלק 405 ,199

משמ/99. לתכנית
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בגוש מגשימים חקלאית לכפר תוספת נחלה התכנית: מטרת
וחלוקה איחוד ידי על ,53 65 וחלקי חלקות 52, 7233 חלקות 51,
לחוק ז' סימן ג', פרק להוראות בהתאם הקרקע, בעלי בהסכמת

התשכ"ה-1965. והבניה, התכנון

וזכויות בניה קביעת הוראות התכנית: א. עיקרי הוראות
לפי מגשימים לכפר שהתווספה החדשה החקלאית בנחלה
ולפי   23.9.2004 מיום בירושלים  העליון המשפט בית החלטת 

.12.02.2006 מיום המשפט בית הוראות

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-9788444
טל' ,45100 ירק נוה השרון, דרום ולבניה לתכנון  המקומית

.03-9000500

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

ושרונים השרון לב מקומיים תכנון מרחבי

מח/123/א מס' דרך תכנית אישור בדבר  הודעה
ו–553 4 מס' דרך דרור, מחלף התכנית: שם

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מח/ מס' דרך תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 
צש/במ/ צש/0/0/2, צש/33/2/0, לתכניות  שינוי  123/א, 
צש/ צש/2/5/21/1, צש/1/5/21/1, צש/במ/9/21/1, ,11/21/1 

הצ/122. הצ/212/1/1, הצ/0/1/5, ,8/21/1

דרך דרור: מחלף ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
חלקי חלקה: ,7689 גוש: וחלקות: גושים ;553 מס'  ודרך  4 מס'
,60 ,7 ,5 - 3 ,1 חלקות: חלקי ,2 במלואה: חלקה ,7786 גוש: .4 
חלקות: חלקי ,257 ,255 ,253 במלואן: חלקות ,7793 גוש: .64 ,63
,300 ,298 ,296 ,294 ,276  -  271 ,261 ,260 ,258 ,254 ,252 ,238
חלקות: חלקי ,7794 גוש: .345 ,314 ,312 ,310 ,308 ,306 ,304 ,302
,44 ,37 ,35 ,32 ,26 במלואן:  חלקות  7795 גוש: .35 ,32 ,18 ,16
,7796 גוש: .46 ,30  -  27 ,25 ,24 ,22 ,20  -  18 חלקות: חלקי
.57 ,56 ,54 ,36 ,34 ,31 ,30 ,22 חלקות: חלקי ,58 במלואה:  חלקה
,18 ,14 ,12 חלקות: חלקי ,32 ,25 ,15 במלואן: חלקות ,7797 גוש:
חלקות: חלקי ,28 במלואה: חלקה ,7798 גוש: .30 ,28 ,26 ,24 ,23
,43 ,34 ,32 חלקות: חלקי ,33 במלואה: חלקה ,8023 גוש: .27 ,26
,24 ,23 חלקות: חלקי ,55 במלואה: חלקה ,8024 גוש: .47 ,46 
,5 ,4 ,2 חלקות: חלקי ,1 במלואה: חלקה ,8025 גוש: .27 ,26 

.21 ,8 ,7

הפרדת המפלסים בין תוך מחלף בניית מטרת התכנית: א.
לדרך חקלאי ייעוד משטח שינוי ב. .553 ומס'   4 מס' הדרכים
קביעת ד. מאושרות. דרכים קיימות ו/או ביטול ג. והרחבתה.
הקרקע לשימושי ומגבלות  הוראות קביעת ה.  בניין. קווי

התכנית. בתחום הסתעפויות  הסדרת ו. מהדרך.   הנובעים
הוראות קביעת ח. נופי. ושיקום  לפיתוח  הוראות קביעת ז.

תשתיות. תיאום והסדרת אקוסטי. ט. למיגון

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.4089 עמ' התשס"ג, הפרסומים 5224, 22/08/2003 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
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,40600 מונד תל השרון, לב
מעוניין וכל ,42504 דרום נתניה תעשיה אזור ולבניה שרונים,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

השרון לב מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' צש/9/22/2

הדיור מ–6 יח"ד  יחידות מס' הגדלת שם התכנית:
יח"ד ל–12

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
צש/9/22/2, מס' מקומית מיתאר תכנית המופקדת השרון לב

צש/מק/6/2/22/ג. לתכנית שינוי

וחלקות: הדר; גושים גנות ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
 67/1 מגרשים: ;100 חלקי חלקה: ,68 ,67 במלואן: חלקות ,8141 גוש:
בהתאם לתכנית צש/מק/ 67/2 צש/מק/6/2/22/ג; לתכנית בהתאם
68/1 בהתאם  בהתאם לתכנית צש/מק/6/2/22/ג; 67/3 6/2/22/ג;
בהתאם לתכנית צש/מק/6/2/22/ 68/2 לתכנית צש/מק/6/2/22/ג;

בהתאם לתכנית צש/מק/6/2/22/ג. 68/3 ג;

לפי מחדש וחלוקה איחוד תכנית .1 התכנית: מטרת
התשכ"ה-1965, והבניה, ז' לחוק התכנון סימן ג', פרק הוראות
בתחום התכנית יח"ד הגדלת מספר .2 הקרקע. בעלי  בהסכמת

מ–5 מ'  המזרחי לרחוב קדמי בניין קו שינוי ל–12 יח"ד. 3. יח"ד  מ–6
בתשריט. כמסומן מ' ל–3 מ' מ–4 צדדיים בניין קווי ושינוי מ',  ל–4
מבנים קביעת .5 התכנית. בתחום מנחה עקרוני בינוי קביעת .4

להריסתם. ותנאים להריסה

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

.40600 מונד תל מונד, תל השרון, לב

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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השרון תכנון מקומי מזרח מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' מש/209/1/7

אחוזי יח"ד, קומות, מס' הגדלת מס' התכנית: שם
בניה קביעת הוראות בניה,

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/209/1/7, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת השרון מזרח

מש/במ/32/1/7. לתכנית שינוי

גושים קלנסווה;  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
לתכנית  10 בהתאם מגרש: ;22 חלקי חלקה: ,7866 גוש: וחלקות:

מש/במ/32/1/7.

4 קומות במקום  הכל וסך קומה תוספת .1 התכנית: מטרת
יח"ד.   3 במקום  יח"ד  4 הכל וסך יח"ד תוספת .2 קומות.   3 
הכל וסך ,30% במקום  לקומה  ל–40%  בניה אחוזי  הגדלת  .3
וזכויות הוראות קביעת .4 .90% במקום  הקומות לכל  160%

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
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

השרון תכנון מקומי מזרח מרחב

תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה
מש/157/1/7 מס' מקומית  מיתאר

בניין קו הקטנת התכנית: שם
תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה מס' מש/157/1/7,
בעיתונים פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89
התשנ"ט, ,4755 הפרסומים  ובילקוט  14/05/1999  בתאריך
מש/ ,0/1/7 לתכניות שינוי ,19/05/1999 בתאריך ,3324  עמ'

.1/849/1/7

קלנסוה קלנסווה. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.7 חלקי חלקה: ,7863 גוש: וחלקות: גושים ;15 מגרש

מ'.  ל–3.5  מ' מ–5 לחזית בניין קו הקטנת .1 התכנית: מטרת
בניה. הוראות קביעת ל–2 מ'. 2. מ' מ–3 מהשביל בניין קו הקטנת

המחוזית במשרדי הוועדה בתכנית, רשאי לעיין מעוניין כל
טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה לתכנון
מזרח ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים ,42837 קלנסווה השרון,

לקהל. פתוחים

קסם מקומי תכנון מרחב

תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה
ק/3034 מס' מקומית  מיתאר

11 מגרש ג'לג'וליה, התכנית: שם
תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
89 לחוק  לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה ק/3034, מס'
הפרסומים בילקוט פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון
שינוי לתכנית ,16/01/1996 בתאריך ,1202 עמ' התשנ"ו, ,4371

אפ/34/א.

;11 ג'לג'וליה. מגרש: ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.7507 בשלמותו: וחלקות: גוש גושים

מיוחד ג' ממגורים שטח  ייעוד שינוי .1 התכנית: מטרת
בניה אחוזי קביעת .2 מסחרית. חזית עם ג' מגורים לאזור

בניה. הוראות קביעת .3 וקונטור בניה במגרש.

המחוזית במשרדי הוועדה בתכנית, רשאי לעיין מעוניין כל
טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה לתכנון
קסם, ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444
בימים ובשעות ,03-9370492 טל' ,49940 קאסם קאסם, כפר כפר

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

קסם מקומי תכנון מרחב

תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה
ק/3047 מס' מקומית  מיתאר

פרטית בעלות ג'לג'וליה, התכנית: שם
תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
 89 לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה ק/3047, מס'
בעיתונים פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק
התשנ"ה, ,4323 הפרסומים  ובילקוט  27/07/1995  בתאריך
אפ/ אפ/50, לתכניות שינוי ,03/08/1995 בתאריך ,4212  עמ'

.14/658

;29 מגרש ג'לג'וליה. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.21 במלואה: חלקה ,7508 גושים וחלקות: גוש:

40% במקום  לקומה בניה אחוז קביעת .1 התכנית: מטרת
בניה. הוראות קביעת .2 .30%

המחוזית במשרדי הוועדה בתכנית, רשאי לעיין מעוניין כל
טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה לתכנון
קסם, ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444
ובשעות בימים  ,03-9370492 טל' ,49940 קאסם כפר קאסם,  כפר

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

קסם מקומי תכנון מרחב

תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה
ק/3256 מס' מקומית  מיתאר

קרקע התכנית: שינוי ייעוד שם
תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
89 לחוק  לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה ק/3256, מס'
בתאריך בעיתונים פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון
,370 עמ' התשס"ב, ,5030 הפרסומים  ובילקוט  29/10/2001

אפ/1000. ק/1004, לתכניות שינוי ,12/11/2001 בתאריך
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כפר רחוב כפר ברא, ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
 8893 גוש: במלואה: 40. 8887 חלקה גוש: וחלקות: גושים ברא;

.43 ,13 ,12 חלקות: חלקי

קרקע ייעוד שינוי .2 בניה. אחוזי קביעת .1 התכנית: מטרת
 35% בניה אחוזי קביעת .3 א'. מגורים לאזור ד' מגורים מאזור
3 קומות במקום 2 קומות  קביעת 25% לקומה. 4. במקום לקומה

המגרש. על

הוועדה במשרדי בתכנית, לעיין רשאי מעוניין  כל
רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון המחוזית
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444 טל' ,72430
בימים ובשעות ,03-9370492 טל' ,49940 קאסם כפר קסם, ולבניה

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

קסם מקומי תכנון מרחב

תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה
ק/3257 מס' מקומית  מיתאר

קיים לבית ג' בקומה יח"ד תוספת התכנית: שם
תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
89 לחוק  לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה ק/3257, מס'
בתאריך בעיתונים פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון
,3286 עמ' התשס"א, ,5001 הפרסומים  ובילקוט  17/06/2001

אפ/39. לתכנית שינוי ,12/07/2001 בתאריך

גושים ג'לג'וליה;  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
לתכנית  28 בהתאם מגרש: .1 חלקי חלקה: ,7506 גוש: וחלקות:

אפ/39.

קיים. לבית ג' בקומה יח"ד תוספת .1 התכנית:  מטרת
קביעת .3 לקיים. בהתאם  הקיים לבניין בניין קווי קביעת  .2

בניה. הוראות קביעת .4 בעתיד. לבניה קונטור

הוועדה במשרדי בתכנית, לעיין רשאי מעוניין  כל
רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון המחוזית
לתכנון  המקומית הוועדה  ובמשרדי  08-9788444 טל' ,72430
,03-9370492 טל' ,49940 קאסם כפר כפר קאסם, קסם, ולבניה

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

שרונים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' הצ/89/1/5/א

ושצ"פ דרכים חקלאי משטח שינוי התכנית: שם
שצ"פ א' מיוחד, ב', מסחרי, שב"צ, למגורים

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

הצ/0/1/5. לתכניות הצ/107/1/5, מס' הצ/89/1/5/א, שינוי

גושים מונד;  תל ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
,108 ,105 ,52 - 50 ,22 - 5 במלואן: חלקות ,7787 גוש: וחלקות:
חלקה ,7788 גוש: .294 ,275 ,274 ,49 ,37 ,24 ,23 חלקות: חלקי
חלקה: 107. 7789 חלקי גוש: .55 ,8 ,2 חלקות: חלקי ,1 במלואה:

ושטח דרכים חקלאי, שטח ייעוד שינוי .1 התכנית: מטרת
שטח שטח מסחרי, למגורים ב', מיוחד, פתוח למגורים א' ציבורי
ושבילים דרכים התוויית פתוח, ציבורי שטח ציבור, למבני
ללא מחדש, וחלוקה לאיחוד אזור לקבוע .2 דרכים. וביטול
מחדש וחלוקה  האיחוד לעריכת ותנאים הבעלים, הסכמת 

הוראות, קביעת .3 לחוק. ז' סימן ג', פרק להוראות בהתאם
למיתקנים מיקום בניין, קווי לרבות בניה, ותנאי הנחיות
א' מיוחד ומגורים למגורים מזערי מגרש הנדסיים, קביעת גודל

מנחה. בינוי ולקביעת ב'

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.75 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5580, 22/09/2006 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
רשאי מעוניין  וכל  ,42504 נתניה דרום תעשיה אזור שרונים,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין

לקהל.

שרונים מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' הצ/62/1/2/א/1

הקודם, למצבם מצב מגרשים החזרת התכנית: שם
למגורים משצ"פ שינוי ידי על

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

הצ/62/1/2/א. לתכנית שינוי הצ/62/1/2/א/1,

גושים יונה;  כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.45 חלקי חלקה: ,47 ,46 במלואן: חלקות ,8154 גוש: וחלקות:

על הקודם למצבם מצב מגרשים החזרת התכנית: מטרת
קביעת .2 למגורים. פתוח ציבורי משטח ייעוד שינוי .1 ידי:

לבניה. והוראות תנאים

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.1980 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5640, 23/02/2007 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
רשאי מעוניין  וכל  ,42504 נתניה דרום תעשיה אזור שרונים,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין

לקהל.

שרונים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' הצ/424/1/1

יהודה בכר באבן ספר לבית בניה התכנית: הוראות שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנית כפיפות הצ/122, לתכנית פירוט הצ/424/1/1, מס' 

הצ/81/1/1.

יהודה; אבן ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
אבן מרכז ,Y 685,625 קואורדינטה ,X 189,400 קואורדינטה
,8024 גוש: וחלקות:  גושים המערבי;  השומרון  ברחוב יהודה 

.12 חלקה: חלקי

בית בתחום בניה והוראות זכויות הגדרת .1 התכנית: מטרת
בתחום התכנית. בניין קביעת קווי .2 בכר באבן יהודה. ספר

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.2221 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5784, 08/02/2008 ובילקוט
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המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-9788444
רשאי מעוניין  וכל  ,42504 נתניה דרום תעשיה אזור שרונים,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין

לקהל.

אמרני שוקי  
המחוזית הוועדה ראש יושב  
המרכז מחוז ולבניה לתכנון

הצפון מחוז
שאן בית מקומי תכנון מרחב

גנ/16793 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
שאן בית מזרחית, שכונה ביתך, בנה התכנית: שם

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

ג/6222. ג/5958, ג/8969, גבמ/110, לתכניות שינוי גנ/16793,

גושים שאן;  בית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.4 חלקה: חלקי  ,31 ,30 במלואן: חלקות ,22573 גוש:  וחלקות:
,102 ,100 ,58 - 56 ,35 ,33 ,29 - 26 ,11 חלקות: חלקי ,22907 גוש:

.110 ,104

חד/דו  מגורים  מגרשי   10 הסדרת התכנית: מטרת
אלה. במגרשים בניה והוראות זכויות קביעת משפחתיים,

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.1664 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5769, 30/12/2007 ובילקוט

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
שאן, בית  ,9 הבירה ירושלים  רח' שאן, בית ולבניה לתכנון 
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,04-6489414 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

עפולה מקומי תכנון מרחב

גנ/17067 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
עפולה בית פינגולד, 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

גנ/17067. מס' מפורטת תכנית מופקדת עפולה

גושים עפולה;  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
.31 במלואה: חלקה ,16663 גוש: וחלקות:

למסחר תכליתי רב משטח ייעוד שינוי התכנית: מטרת
זכויות בניה. והסדרת משולב במשרדים,

לפי מפורטת תכנית הכנת א. התכנית: הוראות עיקרי
בניה. והוראות זכויות קביעת ב. ג/5681. תכנית  הוראת

חניות. נגישות הסדרת ג.

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
,47 יהושע חנקין רח' עפולה, ולבניה לתכנון הוועדה המקומית

.04-6520344 טל' עפולה,

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

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

מרחב תכנון מקומי נצרת

ג/13551 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
מגורים לאזור מחצבה אזור תכנון התכנית: שם

ותעסוקה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
ג/12521, ג/11810, ג/8144, ג/3057, לתכניות שינוי ג/13551,

ג/10439. לתכנית כפיפות

גוש: וחלקות: גושים ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.15 ,12 - 9 ,4 ,2 חלקות: חלקי ,3 במלואה: חלקה ,16558

שכונת להקמת תכנונית מסגרת יצירת .1 התכנית: מטרת
על נוספות ציבוריות ופונקציות נקיה תעשיה אזור מגורים,
הקצאת .2 בניה. ומגבלות הנחיות קרקע, ייעודי קביעת ידי
דרכים מוסדות חינוך, ציבור, למבני למגורים, לתעסוקה, קרקע
בתחום המחצבה של ואורבני נופי שיקום .3 ציבורים. ושטחים
הנמצאת המחצבה כל לשיקום כוללת מתכנית כחלק נצרת
עילית לנצרת כניסה יצירת .4 עילית. ונצרת נצרת בתחום

וקווי בניין. לרוחב דרך 3 קבלת הקלה מתמ"א .5 .60 מכביש

ושטח  תעשיה קרקע, ייעודי 1 שינוי התכנית: הוראות עיקרי
למוסדות ציבור לבנייני ,לתעסוקה, למגורים לקרקע פתוח פרטי
קרקע. ייעוד התכליות המותרות לכל קביעת .2 ודרכים.  חינוך
הנחיות ונופי,  אדריכלי  עיצוב בינוי, הנחיות  קביעת  .3
בניה, הוראות קביעת .4 ותשתיות. דרכים מערכת להתוויית
והתניות השלבים קביעת .5 גובה בניין. בניה, צפיפות, מרווחי
מדרך בניין לקו הקלה .7 סביבתיות. הנחיות קביעת .6 לביצוע.

.60 מס'

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.1355 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5621, 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
לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-6459200 טל' נצרת, נצרת, ולבניה

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

מרחב תכנון מקומי נצרת

גנ/15998 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
לאזור רגיל שינוי ייעוד מאזור בניה התכנית: שם

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

ג/11810. ג/9000, לתכניות שינוי גנ/15998,
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וחלקות: נצרת; גושים ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
.39 במלואה: חלקה ,16506 גוש:

רגיל בניה מאזור החלקה ייעוד שינוי א. התכנית: מטרת
למבנה קיים. לגיטימציה מתן ב. מיוחד. לאזור בניה

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.230 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5728, 28/09/2007 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
לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-6459200 טל' נצרת, נצרת, ולבניה

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

מרחב תכנון מקומי נצרת

מפורטת ברמה מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
 מס' גנ/16412

נצרת למגורים, מגרשים חלוקת התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
ברמה מפורטת תכנית  אישור  בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
כפיפות לתכניות ג/2634, לתכנית שינוי גנ/16412, מס' מפורטת

ג/10701. ג/7760,

וחלקות: נצרת; גושים ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
.34 חלקי חלקה: ,16582 גוש: .8 במלואה: חלקה ,16581 גוש:

למגרשים,   16581 בגוש   8 חלקה חלוקת התכנית: מטרת
בניה. הוראות וזכויות וקביעת

8 בגוש 16581  ייעוד חלקה שינוי התכנית: א. עיקרי הוראות
פתוח. ציבורי ולשטח ב  למגורים לשטח  מוצע בניה  משטח
קביעת  ג. גישה. דרך והתוויית למגרשים  8 חלקה חלוקת ב.
קביעת בניה. ה. וזכויות הוראות קביעת ד. מגרש מינימלי. גודל

ארכיטקטוני. ועיצוב בינוי הנחיות

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.1800 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5773, 30/12/2007 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
לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-6459200 טל' נצרת, נצרת, ולבניה

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

מרחב תכנון מקומי נצרת

ג/14037 מס' מפורטת תכנית דחיית בדבר  הודעה
נצרת מאושרת, ביטול תכנית דרך התכנית: שם

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית דחיית בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 
בעיתונים פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה ג/14037,
עמ' התשס"ז, ,5705 הפרסומים  ובילקוט  05/10/2007 בתאריך

ג/6710. לתכנית שינוי ,20/08/2007 בתאריך ,4015

גושים נצרת;  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
,27 - 25 חלקות: חלקי ,45 במלואה: חלקה ,16509 גוש:  וחלקות:
,16538 גוש: .83 ,81 חלקות: חלקי ,16510 גוש: .41 - 38 ,36 - 32

.35 ,28 ,1 חלקות: חלקי

המאושרת. ג/6710 תכנית ביטול התכנית: מטרות

תכנית לפי דרך תוואי ביטול  א. התכנית:  הוראות  עיקרי
הקודם. ייעוד הקרקע לייעוד והחזרת ג/6710

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

עילית תכנון מקומי נצרת מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
ג/14515 מס'

עילית הקפיצה, נצרת הר מחצבת התכנית: שיקום שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
כפיפות לתכניות ג/8144, ג/3057, לתכניות שינוי ג/14515, מס'

תממ/9/2. תמא/8, תמא/31,

עילית; גושים נצרת ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
חלקי ,16558 גוש: .24 ,20 ,1 חלקות: חלקי ,16557 גוש: וחלקות:

.2 חלקה:

להקמת תכנונית מסגרת יצירת .1 התכנית: מטרת
קרקע הקצאת .2 לחינוך. ציבורי ומוסד נקיה תעסוקה אזור
פתוחים. ושטחים  דרכים לתעסוקה, לחינוך, ציבור  למוסדות 
.60 מכביש עילית לנצרת כניסה יצירת .4 המחצבה. שיקום .3
הקלה קבלת בניין. 6. וקווי דרך 3 לרוחב קבלת הקלה מתמ"א .5
לחינוך,  ציבור למוסדות נוף משמרת ייעוד לשינוי  8 מתמ"א

פתוחים. דרכים ושטחים לתעסוקה,

לתעסוקה, קרקע ייעוד שינוי .1 התכנית: הוראות עיקרי
התכליות קביעת .2 ודרכים. שצפ"ים לחינוך, ציבורי מוסד
עיצוב בינוי, הנחיות קביעת .3 קרקע. ייעוד לכל המותרות
ותשתיות. דרכים מערכת  להתוויות הנחיות ונופי,   אדריכלי
בניינים. גובה בניה, מרווחי צפיפות, בניה, הוראות קביעת .4 
הנחיות קביעת  .6 לביצוע. והתניות השלבים קביעת .5

.60 מס' מדרך בניין לקו הקלה .7 סביבתיות.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.1355 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5622, 29/12/2006 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' עילית, נצרת ,16 גלבוע רח'  עילית, נצרת ולבניה לתכנון 
ובשעות בימים בה  לעיין רשאי מעוניין  וכל ,04-6478828

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

שמונה תכנון מקומי קרית מרחב

גנ/16696  מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
מבנה לאזור מגורים משטח ייעוד שינוי התכנית: שם

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

ג/3651. לתכנית שינוי גנ/16696,

שמונה; גושים קרית ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.50 חלקי חלקה: ,13110 גוש: וחלקות:

הימים. ששת רחוב קצה מחדש תכנון התכנית: מטרת
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למבני מגורים משטח ייעוד שינוי התכנית: הוראות עיקרי
ציבור, לשצ"פ וחניה ומבני מגורים משטח ציבור. שינוי ייעוד
השונים לאזורים בניה והוראות שימושים קביעת ציבורית.

קווי בניין). גובה, (אחוזי בניה, הכחול הכלולים בקו

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.885 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5748, 23/11/2007 ובילקוט

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
טל' שמונה, קרית ,37 הרצל רח' שמונה, קרית ולבניה  לתכנון
ובשעות בימים בה  לעיין רשאי מעוניין  וכל ,04-6942454

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

הגליל תכנון מקומי אצבע מרחב

ג/16776 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
פינה ראש אירועים, גן התכנית: שם

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

ג/8591. לתכנית שינוי ג/16776,

גושים פינה;  ראש ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.41 במלואה: חלקה ,13949 גוש: וחלקות:

אולם להקמת תכנונית מסגרת יצירת א. התכנית: מטרת
לפי  הדרך מציר מ'  60 אחורי, בניין בקו הקלה ב. אירועים.
בחשוון כ"ז מתאריך נקודתיות לתכניות המשנה ועדת החלטת

7 בנובמבר 2007. התשס"ח,

ממסחר קרקע ייעוד שינוי א.  התכנית: הוראות עיקרי
בניה. היתר בהוראות מתן שינוי למסחר. ב. ותיירות

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.2007 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5777, 11/01/2008 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

בית הכרם בקעת מקומי מרחב תכנון

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
ג/14371  מס'

לתחנת חקלאי משטח ייעוד שינוי התכנית: שם
לבענה ודרך, כניסה מסחר ועסקים תדלוק,

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

ג/12949. ג/6540, לתכניות שינוי ג/14371, מס'

גושים ביענה;  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
גוש: .40 ,38 ,37 ,11 - 9 במלואן: חלקות ,18969 גוש: וחלקות:

.98 ,34 ,33 ,29 במלואן: חלקות ,18976

לפי תמ"א א' תדלוק מדרגה הקמת תחנת מטרות התכנית:
.2 תיקון ,18

תחנת לשטח  חקלאי משטח ייעוד שינוי התכנית: עיקרי 
קביעת לדרך, חקלאי משטח ייעוד שינוי א', מדרגה תדלוק

וקביעת דרך  התוויית התדלוק, בתחנת המותרות התכליות 
שטח סימון לתחנה, הגישה בכביש תנועה להסדרי הנחיות

מחלף עתידי. להסדרה עם

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.4217 עמ' התשס"ה, הפרסומים 5438, 27/07/2005 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 ,04-9580693 טל' כרמיאל, הכרם, בית בקעת ולבניה
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

העליון הגליל מקומי תכנון מרחב

ג/15745 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
כורזים ,90 לדרך בניין קו 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/15745, מס' מפורטת תכנית מופקדת  העליון הגליל

ג/7104. ג/3844, ג/5698, לתכניות

כורזים; גושיםוחלקות: השטחיםהכלולים בתכניתומקומם:
חלקות: חלקי ,13930 גוש: .4 ,2 ,1 חלקות: חלקי ,13929  גוש:

.7 ,5 - 3 ,1 חלקות: חלקי ,13934 גוש: .11 ,8

ל–35  מ' מ–80 900 של דרך בניין הקלה בקו מטרת התכנית:
הדרך. מציר ימדד בין–עירונית בדרך בניין קו מ', ול–50 מ'

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
פינה ראש העליון, הגליל ולבניה לתכנון המקומית הוועדה

.12100

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

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

העליון הגליל מקומי תכנון מרחב

ג/15512 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
יפתח שיש מחצבות יפתח, נקיקי התכנית: שם

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

ג/4876. ג/4660, ג/8490, ,2 תמ"מ ,31 לתמ"א שינוי ג/15512,

וחלקות: יפתח; גושים ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
.13 חלקי חלקה: ,13504 גוש:

לשטח תנאים ולהגדיר שטח לייעד התכנית: מטרת
טבע, אתרים שמורת הלאומים, הגנים חוק לפי לשמורת טבע
התכנון חוק ולפי התשנ"ח-1998, הנצחה,  ואתרי לאומיים 
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(לפי קיימת טבע שמורת שטח להרחיב התשכ"ה-1965. והבניה
החקלאי הסמוך בשטח מיוחדים טבע ערכי כדי לכלול ,(2 תמ"מ

הייעוד בהתאם. ולשנות את

המותרות התכליות קביעת א. התכנית: הוראות עיקרי
בסיס תהווה זו תכנית טבע: שמרות הכרזת ב. קרקע. לייעוד
חוק הגנים לפי שמורת טבע המסומן בתשריט להכרזת השטח
הנצחה, ואתרי לאומיים אתרים טבע שמורות הלאומיים,

התשנ"ח-1998.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.1802 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5773, 02/01/2008 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
לעיין רשאי מעוניין וכל ,12100 פינה ראש העליון, הגליל ולבניה

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

העליון הגליל מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
ג/15744  מס'

קהילתית הרחבה - גדות התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
ג/12093, ג/6862, ג/10621, ג/4784, לתכניות שינוי ג/15744, מס'

ג/13235. ג/12884,

גדות; רחוב  גדות. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
חלקי ,17 ,14 ,10 - 3 במלואן: חלקות ,13048 גושים וחלקות: גוש:

.26 ,25 ,7 - 4 חלקות: חלקי ,13049 גוש: .16 ,12 ,2 חלקות:

דיור  יחידות  138 בת הרחבה תוספת התכנית: מטרת
יח"ד. 20 בקיבוץ גדות. תוספת

לייעודים שטחים ייעוד שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי
קביעת ג. הקיים. דרכים בהרחבה וביישוב התוויית ב. השונים.
זכויות הבינוי, ואופי  נפח  קביעת בניה,  היתר  למתן תנאים

בניה. ומגבלות

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.470 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5735, 03/10/2007 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
לעיין רשאי מעוניין וכל ,12100 פינה ראש העליון, הגליל ולבניה

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

העליון הגליל מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
ג/17222  מס'

הלל בית מושב מגרשים, תוספת התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת העליון הגליל ולבניה
כפיפות ג/7551, ג/4917, גע/מק/016, לתכניות שינוי ג/17222,
גע/מק/023, ג/352, גע/מק/013, ,010 גע/מק ג/16181, לתכניות

גע/מק/086, גע/מק/098, גע/מק/101, גע/מק/048, גע/מק/040,
גע/מק/061, גע/מק/062, גע/מק/057, גע/מק/032, גע/מק/074,
גע/ גע/מק/071, תמא/22, תממ/9/2, תמא/35, תמא/34/ב/4,
ג/12997, ג/15814, גע/מק/103, גע/מק/143, גע/מק/157,  מק/159,
גע/מק/ גע/מק/002, ג/10557, ג/10324, ג/10323, גע/מק/020,

.034

גושים הלל;  בית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
,13125 גוש: .17 - 13 ,9 ,7 - 2 חלקות: חלקי ,13124 גוש: וחלקות:
חלקי ,13126 גוש: .56 - 51 ,49 - 47 ,44 ,42 - 2 חלקות: חלקי
,18 ,8 - 2 חלקות: חלקי ,13127 גוש: .60 ,57 - 50 ,47 - 2 חלקות:

.12 ,11 ,6 - 4 חלקות: חלקי ,13280 גוש: .20

למבני שטח במקום מגורים מגרשי הוספת התכנית: מטרת
קיימים. מגורים למגרשי בהמשך ציבור

משטח קרקע  ייעוד שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי 
התכליות קביעת ב. ושפ"פ; דרכים מגורים, לשטח ציבור מבני
היתרי למתן הוראות  קביעת  ג.  קרקע.  ייעודי  לכל  המותרות
קביעת ה. אדריכלי. ועיצוב בינוי הוראות קביעת ד. בניה.

סביבתיות. הוראות לביצוע. ו. קביעת והתניות השלבים

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 פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה פרסומה של ממועד 60 ימים תוך התנגדות
לתכנון המחוזית הוהעדה למשרדי בעתונים, הפרסומים בין
,17511 הממשלה, נצרת עילית קרית דרך ולבניה מחוז הצפון,
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל'

.12100 פינה ראש העליון, הגליל 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

וטבריה התחתון מקומיים הגליל תכנון מרחבי

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
ג/14650  מס'

טבריה הסכמה, וחלוקה ללא תכנית איחוד התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומיות הוועדות ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
מקומית מיתאר התחתון וטבריה מופקדת תכנית הגליל ולבניה
לתמא/13, כפיפות ג/15, ג/5879, לתכניות שינוי ג/14650, מס'

תממ/2. תמא/31,

גושים טבריה;  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
במלואן: חלקות ,15083 גוש: .7 חלקי חלקה: ,15038 גוש:  וחלקות:
,15084 גוש: .77 ,10 - 8 ,5 ,3 חלקות: חלקי ,78 ,76 ,75 ,49 - 26
חלקי ,44 במלואה: חלקה ,15086 גוש: .32 ,27 ,26 חלקות: חלקי

.167 ,159 ,155 ,154 ,152 ,106 ,89 - 86 ,50 ,9 חלקות:

חדשות בניה הוראות וקביעת שינוי .1 התכנית: מטרת
ו–48 יח"ד  רגילות דיור יחידות 48 בת מגורים שכונת להקמת
איחוד תכנית .2 סוויטות.   40 או  מלון חדרי  80 וכן אכסון,
לאזור א' מאזור ייעוד שינוי .3 בעלים. הסכמת ללא וחלוקה
(במגרש העומד לחילופין מלונאות אכסון או עם מגורים מעורב
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ל–55%  מ–40% הבניה זכויות הגדלת .4 הרלוונטיים). בתנאים
ל–83%. ומ–60%

לכל  מותרות תכליות קביעת  1 התכנית: הוראות עיקרי
צפיפות, מרווחי קביעת בניה, קביעת הוראות .2 קרקע. ייעוד
אדריכלי. ועיצוב בינוי הנחיות קביעת .3 במבנים. וגובה  בניה
מחדש. וחלוקה איחוד .5 בניה. היתרי למתן הוראות קביעת .4 

בניין. קווי שינוי .6

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
טל' התחתון, הגליל ולבניה לתכנון המקומית הוועדה  למשרדי
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ולמשרדי ,04-6628210

.04-6739526 טל' טבריה, הארץ, טבור רח' טבריה,

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

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

התחתון הגליל מקומי תכנון מרחב

ג/14729 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
יתרו קבר התכנית: שם

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

ג/12894. ג/6383, ג/3883, ולתכניות לתמא/13, שינוי ג/14729,

השטחים הכלוליםבתכנית ומקומם: מתחםקבריתרו; גושים
במלואן: חלקות ,17329 גוש: .1 חלקי חלקה: ,17308 גוש: וחלקות:
חלקי ,144 ,143 ,139 ,138 ,119 ,118 ,116 ,114 ,110 - 107 ,101 - 83
,99-89 ,87 במלואן: חלקות ,17330 גוש: .129 ,127 ,77  חלקות:
,17331 גוש: .106 ,100 ,88 ,86 ,85 חלקות: חלקי ,126 ,105 ,102 ,101
,77 ,74 ,70 - 68 ,66 - 61 ,58 ,56 - 54 ,16 - 8 במלואן: חלקות
,73 - 71 ,60 ,59 ,7 חלקות: חלקי ,99 ,98 ,96 ,87 ,86 ,82 ,81 ,79 

.58 ,56 חלקות: חלקי ,17332 גוש: .97 ,95 ,92 ,80 ,76 ,75

הקדוש המתחם גבולות  את  להגדיר  התכנית:  מטרת
בשנים ובנייתו לפיתוח השטח ולקבוע מדיניות הדרוזית לעדה
התכנית ולמסורתם. העדה לצורכי התייחסות תוך הבאות
זו: למטרה הנחוצים התשתית ומערכות המבנים את  כוללת
(מתחם למתחמים וחלוקתו מורשת כמתחם השטח הגדרת א.
את מתחם המקיף אזור קביעת מדרשה). הכניסה, הקבר, מתחם
ב. קביעת בלבד. נופי וייעוד פתוח פרטי כשטח המורשת שיוגדר
מהמתחמים אחד בכל המותרים  הבניה ושטחי  הבניה אזורי
במרכז ממלאים  הם  אותן ובפונקציות בתפקוד  בהתחשב 
בהתייחס בניה הוראות קביעת ג. הדרוזית. העדה של הדתי
וכדומה. והפיתוח, גובה הבניין המתחמים, שלבי הבניה  לאופי
ואזורי פנימיות דרכים למערכת התכנון עקרונות קביעת ד.
הנופי לפיתוח הוראות קביעת ה. ציבורי. ורכב פרטי לרכב חניה

האתר. של בערכי הנוף הייחודים התחשבות תוך

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.3400 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5686, 18/05/2007 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
רשאי מעוניין  וכל  ,04-6628210 טל' התחתון, הגליל  ולבניה
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין

לקהל.

הגליל לב מקומי תכנון מרחב

גנ/16974 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
הדרך תוואי להסדרת מפורטת תכנית התכנית: שם

סכנין בשטח, לקיים בהתאם 22 מס'
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
לתכניות שינוי גנ/16974, מס' מפורטת תכנית מופקדת הגליל לב

ג/13128. ג/9623,

וחלקות: סח'נין; גושים ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
.39 ,38 ,34 ,26 ,16 ,15 חלקות: חלקי ,19271 גוש:

בסח'נין. 22 דרך מס' להסדרת תכנית מטרת התכנית:

בסחנין   22 מס' דרך הסטת א. התכנית: הוראות עיקרי
למבנים  מהדרך מ'  3 של בניה מרווחי ליצור במטרה מזרחה

קיימים בהיתר.

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

.04-6746740

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

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

הגליל לב מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר  הודעה
ג/6804  מס'

המזרחית השכונה התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר  והבניה, התשכ"ה-1965,
בתאריך בעיתונים פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה ג/6804,
,1240 עמ' התשנ"ג, ,4075 הפרסומים  ובילקוט  14/12/1992

ג/1232. לתכנית שינוי ,14/01/1993 בתאריך

גושים חנא;  דיר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
,29 ,17 ,16 ,15 ,14 ,12 - 10 במלואן: חלקות ,19412 גוש: וחלקות:
חלקי ,3 במלואה: חלקה ,19414 גוש: .39 ,13 ,9 חלקות: חלקי ,30

.101 ,68 ,4 חלקות:
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לשטחים חקלאי משטח ייעוד  שינוי  התכנית: מטרת
פתוחים, ציבורים  שטחים ציבור, בנייני למגורים, המיועדים 

קיימות. דרכים הרחבת

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

לקהל.

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

גנ/17409 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
כנא כפר 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/17409, מס' מפורטת תכנית מופקדת העמקים מבוא

תמא/3. תמ"א לפי אישור ג/10612, לתכניות

גושים כנא;  כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.111 ,102 חלקות: חלקי ,17384 גוש: וחלקות:

למכון בניה והוראות בזכויות שינוי התכנית: מטרת
.77 מס' אזורית מדרך בניין בקו הקלה שאיבה.קבלת

שינוי ב. בניה. א. שינוי בהוראות התכנית: הוראות עיקרי
שינוי בקווי בניין. באחוזי בניה. ג.

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
,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/17454 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
עילוט התכנית: שינוי תוואי דרך, 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/17454, מס' מפורטת תכנית מופקדת העמקים מבוא

ג/7215. לתכנית

וחלקות: הכלולים בתכנית ומקומם: עילוט; גושים השטחים
.52 - 50 ,32 חלקות: חלקי ,17485 גוש:

קיימת  בניה 28 בשל דרך מס' תוואי שינוי מטרת התכנית:
לבעלויות. התאמתה ולצורך

לדרך ממגורים  ייעוד שינוי התכנית: הוראות עיקרי 
להוצאת תנאים  קביעת  קיימים, למבנים קו שינוי  ולהיפך, 

היתרי בניה.

בימיםובשעותשהמשרדים בתכנית, לעיין רשאי כלמעוניין
בכל או בבניין  בקרקע,  מעוניין כל לקהל. פתוחים  האמורים 
וכן התכנית, ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט
התנגדות  להגיש רשאי לחוק,  100 סעיף לפי לכך הזכאי כל
בין  המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד ימים  60 בתוך
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים
טל' ,17511 עילית נצרת הממשלה,  קרית דרך הצפון,   מחוז
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555
נצרת ,5 רח' ציפורן העמקים, מבוא ולבניה המקומית לתכנון

.04-6468585 טל' ,17000 עילית

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

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

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
ג/16095  מס'

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

ג/7215. ג/8163, לתכניות שינוי ג/16095, מס'

עילוט. גושים יישוב: ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
חלקי ,17485 גוש: .30 ,11 ,5 חלקות: חלקי ,17483 גוש: וחלקות:

.63 חלקה:

על  145 יח"ד, בת מגורים שכונת תכנון התכנית: מטרת
מבני מסחר, למגורים, מחקלאי קרקע ייעוד שינוי א. ידי:
הנחיות קביעת ב. פתוחים. ציבור  ושטחי דרכים ציבור,
חניות. הכולל התנועה  מערכת תכנון ג. ובינוי.   תכנון

.22 מתמ"א הקלה קבלת ד.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.1989 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5640, 23/02/2007 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

מפורטת ברמה מפורטת תכנית דחיית בדבר הודעה
 מס' גנ/16430

והרחבת למגורים משצ"פ ייעוד שינוי התכנית: שם
רמת ישי דרך גישה,

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
ברמה מפורטת תכנית  דחיית  בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
פורסמה הפקדתה  דבר  על גנ/16430,שהודעה  מס' מפורטת
,5694 הפרסומים  ובילקוט  06/07/2007 בתאריך בעיתונים
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לתכניות שינוי ,23/07/2007 בתאריך ,3660 עמ' התשס"ז,
ג/13620. ג/8156,

גושים ישי;  רמת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.10 במלואה: חלקה ,11182 גוש: וחלקות:

ציבורי משטח ייעוד  שינוי א. התכנית: הוראות  עיקרי
קביעת ג. גישה. לדרך ייעוד ממגורים שינוי ב. למגורים. פתוח

בניה. וזכויות הוראות

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

הגליל תכנון מקומי מעלה מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
ג/16883  מס'

סמיע כיסרא - כפרי אירוח 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/16883, מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת הגליל מעלה
ג/במ/244, ג/8720, ג/8060, מג/מק/32/2001, לתכניות שינוי
ג/11548, ג/11098, ג/6871, ג/3362, ג/10082, ג/7705, ג/7466,
ג/12370, מג/מק/4/2001, ג/12290, ג/12275, ג/11669, ג/11831,
ג/14495, ג/14403, מג/מק/40/2002, ג/13201, ג/13196, ג/12974,

תמא/35. תממ/9/2, לתכניות כפיפות

שטח סמיע, בנוי שטח ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
 22 ,12 חלקות: חלקי ,19201 גוש: וחלקות: גושים כסרא. בנוי
,17 ,16 ,13 ,10 ,9 ,6 - 4 במלואן: חלקות ,19202 גוש: .28 ,25 - 
,36 ,22 - 18 ,15 ,14 ,12 ,11 ,8 ,7 ,3 ,1 חלקות: חלקי ,54 - 51 ,42 - 38
חלקות ,19203 גוש: .110 - 109 ,107 ,75 - 73 ,59 - 55 ,47 - 43 ,37
,59 - 54 ,52 - 42 ,40 - 36 ,34 - 19 חלקות: חלקי ,41 ,35 במלואן:
חלקות: חלקי ,19204 גוש: .113 ,111 - 109 ,105 ,72 ,71 ,69 - 64
חלקי חלקות: ,19205 גוש: .64 ,63 ,61 - 57 ,55 ,41 - 22 ,17 ,16 
,68 - 64 ,62 ,61 ,59 ,58 ,51 - 46 ,44 ,42 - 40 ,30 - 21 ,19 - 6
,6 - 4 במלואן: חלקות ,19206 גוש: .94 - 92 ,77 - 75 ,72 - 70 
חלקות: חלקי ,96 ,95 ,92 ,91 ,89 ,80 ,59 ,58 ,52 ,50 ,44 ,21 ,17 - 15
,57 - 53 ,51 ,49 - 45 ,43 - 26 ,23 ,22 ,20 - 18 ,14 - 12 ,7 ,2 ,1
,117 ,115 ,107 ,105 - 97 ,94 ,93 ,90 ,88 - 81 ,78 - 70 ,66 - 60
חלקות ,19225 גוש: .51 חלקי חלקה: ,19207 גוש: .127 - 125 ,119
,27  - 24 ,22  - 19 ,12 ,2 ,1 חלקות: חלקי ,53 ,28 ,23  במלואן:
במלואה: חלקה ,19226 גוש: .81 - 79 ,77 - 75 ,55 ,54 ,52 - 29
חלקה ,19227 גוש: .41  -  40 ,17  -  7 ,5  -  1 חלקות: חלקי ,6
.94 - 91 ,87 ,76 - 71 ,24 ,22 ,20 - 7 חלקות: חלקי ,21 במלואה:
,19229 גוש: .38 ,34 ,32 ,30 - 20 ,16 - 8 חלקות: חלקי ,19228 גוש:
,53 - 51 ,47 ,46 ,36 ,28 ,26 ,25 ,22 - 19 ,15 ,14 במלואן: חלקות
,27 ,24 ,23 ,18  -  16 ,13  -  1 חלקות: חלקי ,67 ,63 ,60 ,58 ,57 
,66 - 64 ,62 ,61 ,59 ,56 - 54 ,50 - 48 ,45 ,44 ,42 - 37 ,35 - 29
,26 - 24 ,15 - 10 במלואן: חלקות ,19230 73 - 76.גוש: ,71 ,69 ,68 
,95 - 90 ,88 ,85 ,77 ,73 ,68 - 66 ,64 ,61 ,55 - 52 ,37 - 34 ,31 - 28 
,51 - 38 ,33 ,32 ,27 ,17 ,16 ,9 - 1 חלקות: חלקי ,111 ,104 - 101
,100 - 96 ,89 ,87 ,86 ,84 - 78 ,76 ,75 ,72 - 69 ,65 ,63 ,62 ,60 - 56

.118 ,112 ,110 - 105

לשימושים כפרי אירוח של שימוש להוסיף התכנית: מטרת
תנאים ולהגדיר  מאושרות, מפורטות תכניות לפי מותרים 
מוניציפלי שיפוט תחום לתושבים לאפשר כדי פיתוח והנחיות
כלכלי, בלי כפרי כענף קייט ואירוח לעסוק בנופש, כסרא סמיע,

האחרים. התושבים החיים של באיכות לפגוע

אירוח של שימוש הוספת .1 התכנית: הוראות עיקרי
בניה הוראות קביעת .2 מאושרים. מגורים באזורי כפרי
אדריכלי. ועיצוב בינוי הנחיות קביעת .3 כפרי. לאירוח  בנוגע
קביעת הנחיות לפיתוח תשתיות .5 סביבתיות. הנחיות קביעת .4

הנדסיות.

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
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/14586 מס' מפורטת תכנית דחיית בדבר  הודעה
שלומי בניין, קווי ושינוי בניה אחוזי הגדלת התכנית: שם

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית דחיית בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
בתאריך בעיתונים פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה  ג/14586,
,278 עמ' התשס"ה, ,5337 הפרסומים  ובילקוט  03/09/2004

ג/6071. לתכנית שינוי ,31/10/2004 בתאריך

גושים שלומי;  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
.39 ,38 ,21 חלקות: חלקי ,18320 גוש: וחלקות:

קווי הבניין הבניה ושינוי הגדלת אחוזי .1 התכנית: מטרת
 44 במגרש הבניה אחוזי שינוי .2 .44 מגרש ,38 ח"ח ,18320  בגוש
מ–30%  קרקע בכיסוי  הבניה אחוזי שינוי  .3 .72% ל–  מ–40% 
מ'. ל–4.5 מ' מ–5 44 במגרש קדמי בניין קו שינוי .4  ל–36%.
קו שינוי ל–3 מ'. 6. מ' מ–7.38 44 במגרש אחורי בניין קו שינוי .5
קו שינוי ל–2 מ'. 7. מ' מ–3 מגרש 45 44 לכיוון במגרש צדדי בניין

מ'. ל–2 מ' מ–5 מגרש 43 44 לכיוון במגרש צדדי בניין

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' מעונה הגליל, ד"נ מעלה הגליל, מעלה ולבניה
שהמשרדים ובשעות בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין וכל

לקהל. פתוחים האמורים

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

249/02/11 מס' בדבר הפקדת תכנית  הודעה
יתיר מים באזור התכנית: בריכת שם

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

.105/02/11 שינוי לתכנית ,249/02/11 מס' תכנית מופקדת

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

באזור מים  בריכת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
כמסומן התכנית: גבולות 581.925 על 198.650; מרכזי בנ"צ יתיר
חלקי ,100010 גוש: וחלקות: גושים רצוף; כחול בקו בתשריט

.1 חלקה:

על ידי קיימת, מים לבריכת לגיטימציה מתן מטרת התכנית:
הנדסיים, למיתקנים לשטח חקלאי משטח הקרקע ייעוד שינוי

ומגבלות בניה. הגדרת זכויות

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

מרחב תכנון מקומי אילת

מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
2/235/03/2  מס'

,8 רח' משעול הזית ,328 מגרש התכנית:  שם
אילת ,4 שחמון

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 ,2/235/03/2 אילת מופקדת תכנית מפורטת מס'

2/מק/364. ,209/03/2 כפיפות לתכניות 2/במ/151,

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

משעול בין  אילת. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
מערב קואורדינטה ;8 מס' בית ,4 רובע הימים, ששת לשד' הזית
גבולות ;X 193.530 - צפון קואורדינטה דרום ,Y 384.670 - מזרח
וחלקות:  גושים  רצוף; כחול בקו בתשריט כמסומן  התכנית:

חלקה: 4. 40082 מוסדר, גוש:

שירות  כשטח המוגדרים מ''ר  30 העברת התכנית: מטרת
לתכניות ביחס שינוי אין לכך מעבר עיקרי. לשטח לחניה

בשטח. החלות המאושרות

עיקרי לשטח שירות שטח העברת א. התכנית: הוראות עיקרי
עיקרי.  לשטח לחניה שירות כשטח המוגדרים 30 מ''ר העברת -
צדדי דרומי מ–4 מ'  בניין בקו נקודתי שינוי בניין:  ב. שינוי קו
לגגות:  הוראות שינוי ג. לגג. עליה מדרגות בעבור מ' ל–2.60 
הקמת בריכה: תוספת ד. שטוח. גג בעל מבנה בניית תותר
"קו בתחום לבריכה  תת–קרקעי מכונות וחדר שחיה  בריכת

מהנדס. באישור הגאולוגי" השבר

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
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-6263791 טל'
אילת, ,1 הנגב חטיבת רח' אילת, ולבניה  לתכנון  המקומית

.08-6367114 טל'

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

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

אשדוד מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
23/113/03/3 מס'

אשדוד הסיטי, כיכר התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 

3/במ/17. שינוי לתכנית ,23/113/03/3

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

הסיטי, כיכר אשדוד. ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
כחול בקו בתשריט כמסומן התכנית: גבולות בגין; מנחם שד'
,2073 גוש: .34 חלקה: חלקי  ,2020 גוש: וחלקות:  גושים רצוף; 

.103 חלקה: חלקי

לשימושים תלת–מפלסית כיכר הקמת התכנית: מטרת
בייעודי שינוי ידי על הכל דרך. וסלילת ושצ"פים מסחריים
ושינוי הבעלים בהסכמת מגרשים וחלוקת איחוד קרקע,

בניה. ומגבלות הנחיות בזכויות,

19/ בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.763 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5744, 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'
,08-8545304 טל' ,77100 אשדוד ,10 הגדוד העברי אשדוד, רח'
שהמשרדים ובשעות בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין וכל

לקהל. פתוחים האמורים
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באר שבע מקומי: מרחב תכנון

23/207/03/5 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

ו' בשכונה A15 ,B15 במגרשים מגורים התכנית: שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון הועדה המחוזית במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה
שינוי ,23 /207 /03 /5 מס' מפורטת תכנית מופקדת שבע באר

.8/207/03/5 5/במ/3/73, ,73 במ/ לתכניות 5/

וחלוקה איחוד ללא וחלוקה: איחוד

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
היתרים או הרשאות

שכונה שבע, באר ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
,X 178.030 קואורדינטה ,13 אדלר שאול רח' החדשה, ו'
בקו בתשריט כמסומן התכנית: גבולות ;Y 575.100 קואורדינטה
במלואן: 43 - 44, 38133 חלקות גוש: וחלקות: גושים רצוף; כחול

.198 ,19 חלקות: חלקי

מס' (מגרש) שטח בתא בניה שטח הגדלת התכנית: מטרת
א'. מגורים לאזור המיועד ,A15

הגדלת היקפי הבניה למטרות .1 התכנית: הוראות עיקרי
מגורים לאזור המיועד ,A15 מס' (מגרש) בתא שטח  עיקריות
מ"ר; ל–200 מ"ר מ–137 ב"ש, ,13 אדלר שאול ברח' ונמצא  א'
תנאים קביעת .3 מ';  ל–3.0  מ' מ–5.0 אחורי בניין קו שינוי .2

אדריכלי. ועיצוב לבינוי הוראות קביעת .4 בניה; היתרי למתן

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

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-6263791 טל'
באר שבע, ,2 בגין מנחם שבע, רח' באר לתכנון ולבניה המקומית

.08-6463807 טל'

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

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

שבע באר מקומי תכנון מרחב

מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
159/102/02/5  מס'

הנגב אנדרטת מתחם 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
,159/102/02/5 מס' מיתאר תכנית  מופקדת שבע באר  ולבניה

.77/102/02/5 ,2/132/03/5 לתכניות שינוי

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

מתחם שבע. באר ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
התכנית: גבולות  ;575.100 ,183.100 מרכזי נ"צ  הנגב; אנדרטת 

 38063 גוש: גושים וחלקות: רצוף; כחול בתשריט בקו כמסומן
חלקה:  חלקי שבע), באר 401006 (כתף גוש: .6 חלקה: חלקי ארעי,

.1

מוקד להקמת תכנונית מסגרת יצירת התכנית: מטרת
ובסמיכות הנגב אנדרטת  הלאומי הגן בלב תיירות  לשירותי
תוואי דרך שינוי א. ידי: על הנגב, חטיבת לחללי  לאתר ההנצחה
ב. שינוי לדרך. לאומי ומגן לאומי לגן מדרך ייעוד ידי שינוי על
לגן ציבורית ייעוד מחניה שינוי ידי ציבורית על חניה מיקום
מותרים שימושים קביעת ג. ציבורית. לחניה לאומי ומגן לאומי
זכויות קביעת - מרכז מבקרים. ד. לגן לאומי המיועד במגרש
המבקרים, למרכז שירות ולשטחי עיקריים לשטחים בניה
קומות, מספר קביעת  ה. לאומי. גן שייעודו במגרש  הממוקם
במגרש אדריכלי  לעיצוב והנחיות בניין קווי גובה, מגבלות 

למתן היתרי בניה. ו. קביעת תנאים שישמש למרכז מבקרים.

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

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-6263791 טל'
באר שבע, ,2 בגין מנחם שבע, רח' באר לתכנון ולבניה המקומית

.08-6463807 טל'

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

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

שבע באר מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
79/117/03/5  מס'

שבע באר י"א, שכונה אוסטרלי, פארק 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
,79/117/03/5 מס' מפורטת תכנית מופקדת שבע באר ולבניה

.36/117/03/5 לתכנית שינוי

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

י"א, שכ' באר שבע. ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
אליהו הרב רחבת המלך, שאול אחימאיר, אב"א הרחובות בין
גבולות ;Y 574.350 קואורדינטה ,X 178.400 קואורדינטה פרדס;
וחלקות: גושים רצוף;  כחול בקו  בתשריט כמסומן  התכנית:
חלקות  38103 מוסדר, גוש: 38094 מוסדר, חלקי חלקות: 76. גוש:
חלקי  38106 מוסדר, גוש: .71 ,69 חלקות: חלקי ,70 ,52 במלואן:

.70 חלקה:

עם לילדים הנגיש ציבורי פארק/גן פיתוח התכנית: מטרת
שבע. באר י"א, בשכונה מוגבלויות
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פתוח  ייעוד שטח ציבורי 1 שינוי התכנית: הוראות עיקרי
ושימושים מותרים. קביעת התכליות .2 ציבורי. פארק/גן  לשטח
לפיתוח הוראות  קביעת  .4 בניה. ומגבלות זכויות  קביעת .3
ניקוז, ביוב, דרכים, כגון: ושירותים,  תשתיות כולל השטח
ומספר מרבי גובה קביעת .6 הבניין. קווי קביעת .5 וכד'. מים
הוראות, קביעת .8 בניה. היתר למתן תנאים קביעת .7 הקומות.

ותשתיות. סביבתיות הנחיות

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

.08-6463807 טל' שבע, באר ,2 בגין מנחם רח' 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

שבע באר מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
108/107/03/5 מס'

מגורים, לבית בניה זכויות הגדלת התכנית: שם
שבע באר ,30/1 בלפור רחוב

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 
,27/107/03/5 ,62/107/03/5 לתכניות שינוי ,108/107/03/5 

.8/107/03/5

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

רחוב שבע. באר ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
א'; שכונה ,30/1 בלפור ברח' נמצא התכנית  בלפור.שטח
גבולות ;Y 572.775 קואורדינאטה ,X 180.225 קואורדינאטה
גוש: וחלקות: גושים בקו כחול רצוף; בתשריט כמסומן התכנית:

.178 ,165 ,62 ,60 חלקות: חלקי ,38025

לאזור המיועד במגרש בניה שטח הגדלת התכנית: מטרת
שינויים ידי על שבע, באר א', שכ' ,30 ברח' בלפור מגורים ב'

בניה. ומגבלות הנחיות בזכויות,

מרביים בניה היקפי  הגדלת א. התכנית: הוראות  עיקרי
מס'  דירה בעבור מגורים ב', באזור 4 יח''ד בעל משותף במגרש
קביעת ב. ל–19.5%. מ–15% עיקרית למטרה קרקע בקומת 30/1
למבני בניה הנחיות קביעת ג. .30/1 שטחי שירות לדירה מס'
קביעת ה. בניין. קווי קביעת ד. .30/1 מס' דירה בעבור  עזר

להריסה. מבנים קביעת בניה. ו. היתרי למתן תנאים

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2916 עמ' התשס"ח, ,5798 הפרסומים  ובילקוט  03/04/2008

.30/04/2008 בתאריך

המחוזית  הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' ,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז  לתכנון ולבניה

ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-6263791
וכל ,08-6463807 טל' שבע, באר ,2 בגין מנחם רח' שבע, באר
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

שבע באר מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
125/177/03/5  מס'

דרום כפר ברחוב טיפולי אבות בית התכנית: שם
שבע באר העתיקה, העיר

והבניה,  התכנון 117 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
,125/177/03/5 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,

.75/177/03/5 ,102/177/03/5 ,177/03/5 לתכניות שינוי

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 שבע. באר ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
מזרח מערב קואורדינטה  העתיקה; העיר דרום הדרום.  כפר
גבולות ;X 179/800 - צפון דרום קואורדינטה  ,Y 571/700 -
וחלקות: גושים רצוף;  כחול בקו  בתשריט כמסומן  התכנית:
,9 חלקות: חלקי ,183 ,181 ,176 במלואן: חלקות ,38033  גוש:
25 בהתאם  לתכנית 75/177/03/5, 11 בהתאם מגרשים: ;12 ,11

.177/03/5 לתכנית

טיפולי). אבות הגדלת מוסד קיים (בית התכנית: מטרת

מס' מגרשים של ייעוד שינוי .1 התכנית: הוראות עיקרי
לשביל. מס' 19 מגרש לבריאות, ציבור ומוסדות 26 למבנים ,25 
קביעת זכויות .3 הבעלים. בהסכמת מגרשים וחלוקת איחוד .2
287% שטחים עיקריים ושטחי  של בהיקף המאוחד במגרש בניה
במקום  מיטות   108 - במגרש מיטות מספר קביעת .4  שירות.
תנאים קביעת 3 קומות. 6. - קומות מספר קביעת 90 מיטות. 5.

הנחיות לעיצוב אדריכלי. .7 בניה. היתר למתן

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.3350 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5815, 17/04/2008 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים

שדרות מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
19/105/03/21  מס'

מאזור ייעוד שינוי ,25 בריסל רחוב התכנית: שם
לאזור תעשיה פתוח ציבורי תעשיה ושטח

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

.19/105/03/21 מס' מפורטת תכנית מופקדת שדרות
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בכל הבעלים בהסכמת ו/או חלוקה איחוד וחלוקה: איחוד
התכנית. תחום

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

התעשיה אזור שדרות. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
במערב   8 חלקה במזרח, בריסל רח' בצפון,  רומא רח' שדרות,
גבולות  רוחב; אורך, 612 - קואורדינטות 153 - 3 בדרום; וחלקה
וחלקות: גושים רצוף;  כחול בקו  בתשריט כמסומן   התכנית:

.8 1886 מוסדר, חלקי חלקות: 3, גוש:

ציבורי קרקע משטח א. שינוי ייעוד הוראות התכנית: עיקרי
בעלים. בהסכמת מגרשים איחוד ב. תעשיה. לייעוד  פתוח
קו שינוי ד. תעשיה. לייעוד בניה ומגבלות זכויות קביעת ג.

מ'. ל–0 מ' מ–3 ואחורי צדדי בניין

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

.08-6892745

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

אבו בסמה מקומי מרחב תכנון

מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
403/03/28  מס'

עיאדה אבו 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
פירוט ,403/03/28 מס' מפורטת תכנית מופקדת בסמה אבו

.(226/02/11) 104/02/28 לתכנית

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

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

ביישוב בדואי שכונה ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
במזרח התכנית: מערב בקעת ערד; גבולות בצפון מכחול, חדש
השירותים מרכז - תוואי דרך מוצעת בין בדרום פוך, נחל -
עירא; קואורדינטה הרי ובצפון מערב רכס לחוות כוחלה,  מרעית
כמסומן התכנית: גבולות ;Y 578.100 ; קואורדינטה ,X 206.100
400084 מוסדר,  גוש: וחלקות: גושים רצוף; כחול בקו בתשריט
 100008 גוש: חלקה: 1. חלקי 400145 מוסדר, גוש: .1 חלקה: חלקי
100017 בהסדר,  גוש: .1 ארעי, חלקי חלקה: בהסדר, מספר הגוש
מספר  100019 בהסדר, גוש: .1 חלקה: חלקי ארעי, הגוש מספר

.1 חלקה: חלקי ארעי, הגוש

שכונת להקמת תכנונית  מסגרת יצירת התכנית:  מטרת
בדואי ביישוב  עיאדה  אבו של  האוכלוסיה  לקבוצת  מגורים 

מכחול. - חדש

הקרקע בייעודי השימושים פירוט התכנית: הוראות עיקרי
ומבני לחקלאות שונים, מסוגים למגורים המיתאר: תכנית של
פתוח, ציבורי ושטח ציבור, לבנייני ציבור לבנייני לשטח משק,
הפרוגרמה עדכון לפי ולחניה, לדרכים פתוח ציבורי לשטח
חלוקת הטבעי. והניקוז הטופוגרפיים לתנאים והתאמתה
בניה וקביעת שטחי בעלים בהסכמת התכנית למגרשים שטח
קביעת הבניין. וקווי השטח תכסית מרבי, קומות מספר מרביים,
השטח לפיתוח ארכיטקטוני, ולעיצוב לבינוי מנחים עקרונות
החניה הדרכים,  למערכות הסביבה, איכות לשמירת והנוף, 

ההנדסית. והתשתית

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
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-6263791 טל'
באר ,11 רגר יצחק שד' בסמה, אבו ולבניה לתכנון המקומית

.08-6202540 טל' ,84100 שבע

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

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

אילות חבל מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
2/134/03/12  מס'

מיוחד ומגורים תיירות - יהל התכנית: קיבוץ 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 ,2/134/03/12 מס' מפורטת תכנית מופקדת אילות חבל

134/03/12/א. לתכנית

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

בתחום יהל.  קיבוץ ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
בתשריט כמסומן התכנית: גבולות אילות; חבל אזורית מועצה

חלקה: 1. 39104 חלקי גוש: וחלקות: גושים רצוף; כחול בקו

ו–7  (חלק) 4 במגרשים ייעוד שינוי א. התכנית: מטרת
לייעוד מלאכה ותעשיה, אחסנה ספורט קיימים של מייעודים
מגרשים בגודל שינוי ב. .19 מגרש מיוחד - אזור מגורים של
7 ייעוד קרקע,  מגרש הוקטן. - לספורט קרקע, ייעוד ,4 מגרש -
לבינוי הוראות קביעת ג.  (בוטל).  - ותעשיה מלאכה אחסנה
לעובדים  מגורים יח"ד בו אשר מיוחד מגורים 19 אזור במגרש
ייעוד מאזור שינוי ד. בניה. היתר למתן תנאים זמניים וקביעת
ופיתוח לבינוי הוראות קביעת ה. ונופש. תיירות לאזור חקלאי
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וקביעת  ונופש, תיירות הוא ו–18 שייעודם 17 במגרשים השטח
מיתקנים לאזור ז. שינוי ייעוד מאזור חקלאי בניה. להיתר תנאים
ט. בשטח. למצב עלמין והתאמתו ייעוד בית הזזת ח. הנדסיים.

קביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בניה.

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

.08-6355819 טל' אילות, אילות, חבל

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

נגב רמת מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
2/142/03/20  מס'

 - הקהילתית שינוי במתחם השכונה התכנית:  שם
קיבוץ טללים

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

.1/142/03/20 שינוי לתכנית ,2/142/03/20

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

טללים. בתחום קיבוץ ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
קואורדינטה ,X 178.060 קואורדינטה רמת נגב; אזורית מועצה
רצוף; כחול בקו בתשריט כמסומן התכנית: גבולות ;Y 544.615
מגרשים: ;10 ,9 חלקות: חלקי ,39012 גוש: וחלקות:   גושים 
לתכנית  800 בהתאם ,606-603 ,503-500 ,400 ,1200 ,100 ,92-1

.1/142/03/20

קהילתי, אופי שכונה בעלת שינוי בתכנון התכנית: מטרת
בתכנון  שינוי וכן 127 מגרשים, כל לסך מגורים מגרשי תוספת

בתחום היישוב. מיתקנים הנדסיים

לשטח מגורים שטח ייעוד שינוי .1 התכנית: הוראות עיקרי
פתוח פרטי שטח ייעוד שינוי .2 פרטי פתוח. ושטח מגורים א'
ייעוד שינוי .3 הנדסיים. ומיתקנים דרכים א', מגורים לשטח
שטח ייעוד שינוי .4 ודרך. א' בעתיד לשטח מגורים לתכנון שטח
וזכויות בהנחיות שינוי .5 פתוח. פרטי לשטח  הנדסי  מיתקן

בניה.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה
.4379 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5717, 10/08/2007 ובילקוט

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' ,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז  לתכנון ולבניה
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-6263791
בימים בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,08-6564129 טל' נגב, רמת

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

שמעונים מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
9/119/03/7  מס'

תקומה במושב 40 ,39 מגרשים 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
,9/119/03/7 מס' מפורטת תכנית מופקדת שמעונים ולבניה

.6/119/03/7 לתכנית כפיפות ,119/03/7 לתכנית שינוי

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

תקומה. מושב ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
המושב; של הצפוני שדות נגב, ברחוב אזורית מועצה בתחום
גבולות ;Y 596.100 קואורדינטה ,X 160.300 קואורדינטה
וחלקות: גושים רצוף;  כחול בקו  בתשריט כמסומן   התכנית:
.26  -  15 ,13 ,11 ,10 ,5  -  2 חלקות:  חלקי  מוסדר,   773  גוש:
חלקי  100346 מוסדר, גוש: .8 792 מוסדר, חלקי חלקות: 7, גוש:

.1 חלקה:

המצב הסדרת לצורך קרקע ייעוד שינוי התכנית: מטרת
הקיים בשטח.

ייעודה  40 אשר איחוד חלקה א. התכנית: עיקרי הוראות
חקלאית. חלקה ייעודה אשר 39 חלקה ושטח פרטי פתוח עם  דרך
מס' 601 שישמש  40 ולשצ"פ ,39 מס' למגרשים מחדש חלוקה ב.
אל המובילה דרך  קטע ביטול ג. השדות. אל חקלאית  כדרך
הנחיות, קביעת סטטוטורי. ד. המשך ושאין לה המשבצת שטחי

בניה. ומגבלות זכויות

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

.08-6899696 טל' שמעונים, ולבניה

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

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

שמעונים מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
3/337/03/7  מס'

כסייפה ,7 מגרש ,31 שכונה התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 

.337/03/7 ,2/248/02/7 לתכניות שינוי ,3/337/03/7

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים
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 7 מגרש כסייפה. ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
קואורדינטה ,Y 572.625 - מזרח קואורדינטה מערב ;31 בשכונה
חלקה ,100076/3 גוש וחלקות: גושים ;X 208.100 - צפון דרום
רצוף;  כחול  בקו בתשריט כמסומן התכנית: גבולות בחלק;   1

לתכנית 337/03/7. 7 בהתאם מגרש:

אחוזי והגדלת הקיימת הבניה הסדרת התכנית: מטרת
המגרש. משטח ל–100% מגורים א' הבניה באזור

המרביים  הבניה שטחי 1 קביעת התכנית: הוראות עיקרי
המהווים  מתוכם 830 מ"ר ל–1,000 מ"ר במגרש לאזורי מגורים א'
התכליות קביעת במגרש. 3. 4 יח"ד קביעת .2 עיקריים. שטחים
קביעת .5 אדריכלי. ועיצוב בינוי הנחיות קביעת .4 והשימושים.

ביצוע התכנית. קביעת שלבי .6 היתרי בניה. התנאים למתן

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.2229 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5784, 21/03/2008 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

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

16/311/03/7 מס'  מפורטת
בנגב ערערה 62 בשכונה 2א, מגרש התכנית: שם

הפקדת על הודעה  ביטול  בדבר הודעה  בזה  נמסרת
בתאריך  בעיתונים 16/311/03/7 שפורסמה מס' מפורטת  תכנית
,4021 עמ' התשס"ז, ,5705 הפרסומים  ובילקוט  10/08/2007
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם וכי .20/08/2007 בתאריך
המחוזית הוועדה  במשרדי  מופקדת  התשכ"ה-1965, והבניה, 
המקומית הוועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה לתכנון
,16/311/03/7 מס' מפורטת תכנית שמעונים ולבניה לתכנון

.3/310/02/7 ,10/311/03/7 לתכניות שינוי

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

בנגב. שכונה ערערה ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
- מזרח מערב קואורדינאטה ;62 מס' בית ,204 רחוב  2א.
גבולות ;X 203/825 - צפון דרום קואורדינאטה ,Y 563/900
גוש: וחלקות: גושים בקו כחול רצוף; בתשריט כמסומן התכנית:

במלואה: 7. חלקה 100084 בהסדר,

א' מגורים באזור הבניה אחוזי הגדלת התכנית: מטרת
במגרש. הבניין קווי ושינוי המגרש, משטח ל–100%

המרביים הבניה שטחי קביעת .1 התכנית: הוראות עיקרי
המהווים  מתוכם 930 מ''ר ל–1,000 מ''ר במגרש לאזורי מגורים א'
קביעת .3 והשימושים. התכליות קביעת .2 עיקריים. שטחים
היתרי למתן התנאים קביעת .4 אדריכלי. ועיצוב בינוי הנחיות

ביצוע התכנית. קביעת שלבי .5 בניה.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו את  הרואה אחר תכנוני פרט בכל  או בבניין
רשאי  לחוק,  100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי

ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
למשרדי התנגדות יומצא העתק הדרום. ולבניה מחוז לתכנון

.08-6899696 טל' שמעונים, ולבניה לתכנון המקומית הוועדה

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

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

שקמים מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
296/03/6  מס'

שחר יער 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
לתכניות שינוי ,296/03/6 מס' מפורטת תכנית מופקדת  שקמים
,1/157/03/6 ,248/03/6 ד/268/03/6, ,2/196/03/6 ,167/03/6
כפיפות ,3/204/03/6 ,2/204/03/6 ,1/137/03/6 ,224/02/6 ד/826,
תמא/34/ תמא/37, תממ/14/4, תמא/22, ,101/02/1 לתכניות

תמא/34/ב/4. ב/3,

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

ומצפון ממערב ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
אשקלון; וחוף לכיש  שפיר, אזוריות מועצות פלוגות,  לצומת
בתשריט כמסומן התכנית: גבולות ;174.000 ,617.000 מרכזי נ"צ
.6 ,4 ,3 חלקות: חלקי ,2862 גוש: וחלקות: גושים רצוף; כחול  בקו
,6 ,3 ,2 חלקות: חלקי ,2928 גוש: .38 ,2 חלקות: חלקי ,2926 גוש:
חלקות: חלקי ,2956 גוש: .9 ,8 ,5 ,4 חלקות: חלקי ,2955 גוש: .9 
במלואן: חלקות ,3083 גוש: .4 חלקי חלקה: ,3082 גוש: .8 ,6 ,4
,3084 גוש: .22 ,21 ,19 ,13 חלקות: חלקי ,20 ,18 ,17, 15 ,6 ,3
חלקות: חלקי ,3086 גוש: .4 ,3 חלקות: חלקי ,9 במלואה:  חלקה
.19 ,16 חלקות: חלקי ,3087 גוש: .20 ,18 ,17 ,14-5 
במלואן: חלקות ,3091 גוש: .100 ,6-2 חלקות: חלקי ,3090  גוש:
,3097 גוש: .25 ,24 ,21 ,17-14 ,11-9 ,7 חלקות: חלקי ,13 ,12
חלקי ,3098 גוש: .13 ,9 ,8 ,6 ,5 חלקות: חלקי ,7 במלואה: חלקה

.60 חלקה:

מוצע אדם נטע מסוג ופירוט יערות דיוק התכנית:  מטרת
מס'  קיים אדם נטע מסוג 104 ויערות ,39 ,36 ,25 ,22 ,13 ,1 ימ' מס'
חלוקה ידי: א. על ,22 ג' בתמ"א 5ב', לס' בהתאם ,29 ,21 ,9 יק'
מותרים שימושים קביעת ייעודי קרקע. ג. שינוי ב. למתחמים.
תנאים קביעת ד. בניה.  ומגבלות השונים, הנחיות במתחמים
לטיפול הנחיות קביעת ה. היער. בתחום בניה היתרי למתן
22 בנ"צ  מס' ימ' מוצע יער בתחום נטושה עצם בשטח מחצבת

.172.750 ,616.400 מרכזי

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
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,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-6263791 טל'

.08-8500705 טל' שקמים, ולבניה לתכנון המקומית

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

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

אבי הלר  
הוועדה ראש יושב מקום                                          ממלא

        המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

המשותפת המחוזית הוועדה הודעות
חקלאית בקרקע וחלוקה איחוד לתכניות

אילות חבל מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
המחוזית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
למחוזות לתכניות איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית המשותפת
הוועדה ובמשרדי והדרום  הצפון חיפה, המרכז,  ירושלים,
אילות מופקדת "תכנית מפורטת המקומית לתכנון ולבניה חבל

משד/41". מס'

אדמות  - יהל ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
שטח ;39162 ,39104 ,39103 גושים חלקי - והסביבה חקלאיות,

דונם. 4,497 התכנית:

בספרי רישום לצורכי  חלוקה תכנון התכנית:  מטרת
יהל. באדמות המקרקעין

הרואה פרט תכנוני אחר בכל או מעוניין בקרקע, בבניין כל
סעיף פי על הזכאי לכך כל וכן התכנית, על ידי נפגע עצמו את
פרסומה  מיום בתוך 60 ימים התנגדות להגיש רשאי 100 לחוק,
למשרדי בעיתונים, הפרסומים  בין המאוחרת  ההודעה של
,125 בגין מנחם דרך האמורה,  המשותפת  המחוזית  הוועדה

.03-7632389 טל' ,3 קומה ,61070 אביב תל ,7233 ת"ד

הוגשה כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
העובדות את המאמת תצהיר ובליווי הנמקות בפירוט בכתב,

מסתמכת. היא שעליהן
                                  יוסף שגיא

ראש הוועדה המחוזית המשותפת יושב    
איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית לתכניות    

חיפה, הצפון והדרום המרכז, ירושלים, למחוזות   

אילות חבל מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
המחוזית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
למחוזות לתכניות איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית המשותפת
הוועדה ובמשרדי והדרום  הצפון חיפה, המרכז,  ירושלים,
אילות מופקדת "תכנית מפורטת המקומית לתכנון ולבניה חבל

משד/12". מס'

אדמות  - סמר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
דונם. 2,080 התכנית: שטח ;39113 גוש - חלקי חקלאיות

בספרי רישום לצורכי  חלוקה תכנון התכנית:  מטרת
סמר. באדמות המקרקעין

הרואה פרט תכנוני אחר בכל או מעוניין בקרקע, בבניין כל
סעיף פי על הזכאי לכך כל וכן התכנית, על ידי נפגע עצמו את
פרסומה  מיום בתוך 60 ימים התנגדות להגיש רשאי 100 לחוק,
למשרדי בעיתונים, הפרסומים  בין המאוחרת  ההודעה של
,125 בגין מנחם דרך האמורה,  המשותפת  המחוזית  הוועדה

.03-7632389 טל' ,3 קומה ,61070 אביב תל ,7233 ת"ד

הוגשה כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
העובדות את המאמת תצהיר ובליווי הנמקות בפירוט בכתב,

מסתמכת. היא שעליהן
                                  יוסף שגיא

ראש הוועדה המחוזית המשותפת יושב    
איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית לתכניות    

חיפה, הצפון והדרום המרכז, ירושלים, למחוזות   

שמעונים מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
המחוזית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
למחוזות לתכניות איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית המשותפת
הוועדה ובמשרדי והדרום  הצפון חיפה, המרכז,  ירושלים,
מפורטת "תכנית  מופקדת  שמעונים  ולבניה  לתכנון  המקומית 

.10/302/02/7 מפורטת לתכנית שינוי משד/40", מס'

- אדמות מעון הדרי ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
,100310 ,100293/2 ,100293/1 ,100292 גושים חלקי - חקלאיות

דונם. 3,867 התכנית: שטח ;100311

בספרי רישום לצורכי  חלוקה תכנון התכנית:  מטרת
מעון. הדרי באדמות המקרקעין

הרואה פרט תכנוני אחר בכל או מעוניין בקרקע, בבניין כל
סעיף פי על הזכאי לכך כל וכן התכנית, על ידי נפגע עצמו את
פרסומה  מיום בתוך 60 ימים התנגדות להגיש רשאי 100 לחוק,
למשרדי בעיתונים, הפרסומים  בין המאוחרת  ההודעה של
,125 בגין מנחם דרך האמורה,  המשותפת  המחוזית  הוועדה

.03-7632389 טל' ,3 קומה ,61070 אביב תל ,7233 ת"ד

הוגשה כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
העובדות את המאמת תצהיר ובליווי הנמקות בפירוט בכתב,

מסתמכת. היא שעליהן
                                  יוסף שגיא

ראש הוועדה המחוזית המשותפת יושב    
איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית לתכניות    

חיפה, הצפון והדרום המרכז, ירושלים, למחוזות   

שמעונים מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
המחוזית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
למחוזות לתכניות איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית המשותפת
הוועדה ובמשרדי והדרום  הצפון חיפה, המרכז,  ירושלים,
מפורטת "תכנית  מופקדת  שמעונים  ולבניה  לתכנון  המקומית 

משד/1/32". מס'

- אדמות דביר קיבוץ ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
דונם. 128 התכנית: שטח ;100224/1 - גוש חלקי - חקלאיות
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בספרי רישום לצורכי  חלוקה תכנון התכנית:  מטרת
דביר. קיבוץ באדמות המקרקעין

הרואה פרט תכנוני אחר בכל או מעוניין בקרקע, בבניין כל
סעיף פי על הזכאי לכך כל וכן התכנית, על ידי נפגע עצמו את
פרסומה  מיום בתוך 60 ימים התנגדות להגיש רשאי 100 לחוק,
למשרדי בעיתונים, הפרסומים  בין המאוחרת  ההודעה של
,125 בגין מנחם דרך האמורה,  המשותפת  המחוזית  הוועדה

.03-7632389 טל' ,3 קומה ,61070 אביב תל ,7233 ת"ד

הוגשה כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
העובדות את המאמת תצהיר ובליווי הנמקות בפירוט בכתב,

מסתמכת. היא שעליהן
                                  יוסף שגיא

ראש הוועדה המחוזית המשותפת יושב    
איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית לתכניות    

חיפה, הצפון והדרום המרכז, ירושלים, למחוזות   

השרון תכנון מקומי דרום מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
המחוזית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
למחוזות לתכניות איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית המשותפת
הוועדה ובמשרדי והדרום  הצפון חיפה, המרכז,  ירושלים,
השרון מופקדת "תכנית מפורטת המקומית לתכנון ולבניה דרום

שד/6/90. שד/3/90, לתכניות שינוי משמ/158", מס'

חלקי - ח"ן גבעת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
דונם. 646 התכנית: שטח ;6559 גוש

בספרי רישום לצורכי  חלוקה תכנון התכנית:  מטרת
ח"ן. גבעת באדמות המקרקעין

הרואה פרט תכנוני אחר בכל או מעוניין בקרקע, בבניין כל
סעיף פי על הזכאי לכך כל וכן התכנית, על ידי נפגע עצמו את
פרסומה  מיום בתוך 60 ימים התנגדות להגיש רשאי 100 לחוק,
למשרדי בעיתונים, הפרסומים  בין המאוחרת  ההודעה של
,125 בגין מנחם דרך האמורה,  המשותפת  המחוזית  הוועדה

.03-7632389 טל' ,3 קומה ,61070 אביב תל ,7233 ת"ד

הוגשה כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
העובדות את המאמת תצהיר ובליווי הנמקות בפירוט בכתב,

מסתמכת. היא שעליהן
                                  יוסף שגיא

ראש הוועדה המחוזית המשותפת יושב    
איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית לתכניות    

חיפה, הצפון והדרום המרכז, ירושלים, למחוזות   

יזרעאלים מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
המחוזית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
למחוזות לתכניות איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית המשותפת
הוועדה ובמשרדי והדרום  הצפון חיפה, המרכז,  ירושלים,
יזרעאלים מופקדת "תכנית מפורטת ולבניה  המקומית לתכנון 
ג/11325, ,1239 ג/6873, לתכניות  שינוי משצ/1/107",  מס'

ג/11560. ג/11326,

חלקי - הגליל אלון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,17602 ,17598 ,17597 ,17588 ,17586 ,17584 ,17582-17578 גושים
דונם. 1,319 התכנית: שטח ;17662 ,17657 ,17654 ,17645 ,17603

בספרי רישום לצורכי  חלוקה תכנון התכנית:  מטרת
הגליל. אלון באדמות המקרקעין

הרואה פרט תכנוני אחר בכל או מעוניין בקרקע, בבניין כל
סעיף פי על הזכאי לכך כל וכן התכנית, על ידי נפגע עצמו את
פרסומה  מיום בתוך 60 ימים התנגדות להגיש רשאי 100 לחוק,
למשרדי בעיתונים, הפרסומים  בין המאוחרת  ההודעה של
,125 בגין מנחם דרך האמורה,  המשותפת  המחוזית  הוועדה

.03-7632389 טל' ,3 קומה ,61070 אביב תל ,7233 ת"ד

הוגשה כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
העובדות את המאמת תצהיר ובליווי הנמקות בפירוט בכתב,

מסתמכת. היא שעליהן
                                  יוסף שגיא

ראש הוועדה המחוזית המשותפת יושב    
איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית לתכניות    

חיפה, הצפון והדרום המרכז, ירושלים, למחוזות   

השיתופיות האגודות פקודת לפי הודעות

שיתופיות רישום אגודות על הודעות

האגודות: בעניין נתונים להלן
חקלאית שיתופית אגודה - מרפא מרחצאות האגודה: שם (1)

בע"מ.
האגודה: 57-005112-8. מס'  

גדי 86980. עין המלח, ים ד"נ המען:  
(13 באוגוסט 2008). התשס"ח באב י"ב רישום: תאריך

חקלאות. ראשי: סוג
כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

חקלאית שיתופית אגודה שדה גרנות - גידולי האגודה: שם (2)
בע"מ.

האגודה: 57-005113-6. מס'  
להבות חביבה 38835. חפר, עמק המען: ד"נ  

(13 באוגוסט 2008). התשס"ח באב י"ב רישום: תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

להתיישבות שיתופית דקל - אגודה מתיישבי האגודה: שם (3)
בע"מ. קהילתית

האגודה: 57-005114-4. מס'  
דקל 85492. ד"נ הנגב, המען:  

(13 באוגוסט 2008). התשס"ח באב י"ב רישום: תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

קהילתית. להתיישבות אגודה משני: סוג

להתיישבות שיתופית אגודה נבטים - מתיישבי האגודה: שם (4)
בע"מ. קהילתית

האגודה: 57-005115-1. מס'  
נגב, נבטים 85540. המען: ד"נ  

(13 באוגוסט 2008). התשס"ח באב י"ב רישום: תאריך
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חקלאות. ראשי: סוג
קהילתית. להתיישבות אגודה משני: סוג

כפרית קהילתית אגודה  - כרמיה מתיישבי  האגודה: שם (5)
חקלאית בע"מ. אגודה שיתופית

האגודה: 57-005116-9. מס'  
חוף השקלון, כרמיה 79135. המען: ד"נ  

(17 באוגוסט 2008). התשס"ח באב ט"ז רישום: תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

קהילתית. להתיישבות אגודה משני: סוג

קהילתית להתיישבות אגודה יחיעם - מתיישבי האגודה: שם (6)
בע"מ.

האגודה: 57-005117-7. מס'  
מערבי, יחיעם 25125. גליל המען: ד"נ  

(18 באוגוסט 2008). התשס"ח באב י"ז רישום: תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

קהילתית. להתיישבות אגודה משני: סוג

להתיישבות עובדים מושב - בגולן קטיף גוש האגודה: שם (7)
בע"מ. חקלאית

האגודה: 57-005118-5. מס'  
איתן 12925. הגולן, אבני ד"נ רמת המען:  

(19 באוגוסט 2008). התשס"ח באב י"ח רישום: תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

(19 באוגוסט 2008) התשס"ח באב י"ח

זליגמן אורי
השיתופיות האגודות רשם

סיווג אגודות שינוי הודעות על
בית זרע. קיבוץ שם האגודה: (1)

.57-000078-6 האגודה: מס'  

זרע 15135. בית הירדן, עמק ד"נ המען:  

(5 בספטמבר 1931). התרצ"א באלול כ"ג רישום: תאריך

חקלאות. ראשי: סוג

מתחדש. קיבוץ משני: סוג

דן. קיבוץ האגודה: שם (2)

האגודה: 57-000207-1. מס'  

דן 12245. ד"נ גליל עליון, המען:  

(24 בינואר 1935). התרצ"ה רישום: כ' בשבט תאריך

חקלאות. ראשי: סוג

מתחדש. קיבוץ משני: סוג

(20 באוגוסט 2008) התשס"ח באב י"ט

זליגמן אורי
השיתופיות האגודות רשם

הודעה על שינוי שם אגודה
חקלאית שיתופית אגודה - רכב משק סחר הקודם: השם

בע"מ.

חקלאית שיתופית אגודה - מועדונים משק סחר החדש: השם
בע"מ.

.57-005040-1 האגודה: מספר

(18 באוגוסט 2008). התשס"ח באב י"ז מיום:

(18 באוגוסט 2008) התשס"ח באב י"ז

זליגמן אורי  
השיתופיות האגודות רשם

שבוטלה אגודה רישום חידוש על הודעה
(תיק אביב  בתל המחוזי המשפט בית להחלטת בהתאם 
שם החזרת על בזאת מורה אני 11709/08 מיום 9.7.2008), בש"א
,57-002913-2 מס' אגודה גולן, קלע קיבוץ השיתופית האגודה

שבאגף הרשם. השיתופיות לפנקס האגודות

(23 ביולי 2008) בתמוז התשס"ח כ'

זליגמן אורי  
השיתופיות האגודות רשם

לנושים והודעות מפרקים מינוי פירוק, צווי
השיתופיות האגודות לפקודת ,46 לפי סעיף בתוקף סמכותי

האגודות: פירוק על בזה מצווה אני

במכר השקאה למי חקלאית שיתופית אגודה אלשאמלה- (1)
.57-002707-8 אגודה מס' בע"מ,

האגודות  סעיף 48 לפקודת לפי סמכותי ובתוקף לזאת אי  
מרח' זועבי עבדלסלם, את למפרק אני ממנה השיתופיות,

.93465 ירושלים ,35 חיים מקור

.57-002913-2 אגודה מס' גולן, קלע קיבוץ (2)

האגודות  סעיף 48 לפקודת לפי סמכותי ובתוקף לזאת אי  
אברהמי, יעקב עו"ד את למפרק ממנה אני השיתופיות,
תל–אביב- ,13 וינצי דה ליאונרדו רח' הקיבוצית, מהתנועה

.61400 יפו

אגודה מס' בע"מ, חקלאית שיתופית אגודה - אילון חקלאי (3)
.57-003571-7

האגודות  סעיף 48 לפקודת לפי סמכותי ובתוקף לזאת אי  
פינסוד, דינה עו"ד את למפרקת ממנה אני השיתופיות,

.36680 נשר ,50 יהודה דרך בר כהן ושות', משלמה

בע"מ, חקלאית שיתופית  אגודה  - גשור  שרותים (4) 
.57-004414-9 אגודה מס'

האגודות  סעיף 48 לפקודת לפי סמכותי ובתוקף לזאת אי  
מבלטר ניב, מירב עו"ד את למפרקת ממנה אני השיתופיות,

.14201 טבריה ,1685 ת"ד ,1 הקישון רח' ושות', אלוני גוט

חקלאית שיתופית - אגודה גסטרונומי שיתופי מרכז מג"ש (5)
.57-004649-0 אגודה מס' בע"מ,

האגודות  סעיף 48 לפקודת לפי סמכותי ובתוקף לזאת אי  
פינסוד, דינה עו"ד את למפרקת ממנה אני השיתופיות,

.36680 נשר ,50 יהודה דרך בר כהן ושות', משלמה

(פירוק), השיתופיות האגודות  תקנות  להוראות בהתאם
את להגיש מאגודה  תביעה בעל כל  נדרש התשמ"ד-1984,
פרסום הודעה למפרק בתוך שישים ימים מיום תביעתו בכתב

מענו. לפי זו
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אגודה  חבר רשאי לפקודה, ו–51  (2)46 לסעיפים בהתאם
שר לפני עליו לערער  זה  צו ממתן שנפגע  צד  או שיתופית

פרסומו. ממועד והתעסוקה בתוך חודשיים המסחר התעשיה

(12 באוגוסט 2008) התשס"ח באב י"א
  

זליגמן אורי  
השיתופיות האגודות רשם

שיתופיות אגודות רישום ביטול

תאלית  האגודה לפירוק צו ניתן  10.4.2008 וביום הואיל .1
אגודה מס'  בע"מ, חקלאית שיתופית אגודה  -  ורדה
,5805 הפרסומים בילקוט פורסם זה וצו ,57-003369-6

,3097 עמ' התשס"ח,

נמסרת ,4.8.2008 ביום  הושלם הנ"ל והפירוק והואיל  
האגודות מספר נמחק האגודה  רישום  כי הודעה בזה
כגוף מלשמש האגודה חדלה שעה ומאותה השיתופיות

מאוגד.

לולי  האגודה  לפירוק צו ניתן   3.3.2008 וביום הואיל .2
אגודה מס' בע"מ, חקלאית שיתופית אגודה -  הנגב
,5799 הפרסומים בילקוט פורסם זה וצו ,57-003875-2

,2937 עמ' התשס"ח,

נמסרת ,4.8.2008 ביום  הושלם הנ"ל והפירוק והואיל  
האגודות מספר נמחק האגודה  רישום  כי הודעה בזה
כגוף מלשמש האגודה חדלה שעה ומאותה השיתופיות

מאוגד.

(4 באוגוסט 2008) התשס"ח באב ג'

זליגמן אורי  
השיתופיות האגודות רשם

ואין המודיעים באחריות מתפרסמות אלה הודעות
על נכונותן מתן תעודה בפרסומן משום

 אלוואר 07 בע"מ 
(51-398085-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,30.10.2008 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 רו"ח, עו"ד, טשורני, אופיר

בנהר בע"מ
(51-388968-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח

וזאת ,14.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
בתוך חובותיה את לפרוע החברה יכולת על שהוצהר לאחר
מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה חודשים, עשר שנים
אביב, תל ,138 רוטשילד משד' מ' מרקוס, שי עו"ד את ולמנות

החברה. למפרק

מפרק עו"ד, מ' מרקוס, שי

בע"מ טי.טי.טקס
(51-373104-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שכל  17.8.2008 לאחר ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
21 ימים  של מוקדמת הודעה זכותם לקבל על ויתרו החברים
את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה מראש,
ראשון לציון, ,14 הגלבוע מרח' ,058072000 ת"ז אסטוגנו, תמי

למפרקת החברה.

מפרקת אסטוגנו, תמי

 סידא ספא בע"מ 
(51-365633-0 (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
המפרק, במשרדי ,12.00 בשעה ,7.10.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המראה של המפרק, סופי דוח לשם הגשת גן, רמת ,5 חרות רח'
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, מיכאל, מרדכי

 סולל יבוא בע"מ 
(51-151955-5 (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
תל ,34 הרכש ברח' ,10.00 בשעה ,10.10.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המראה כיצד המפרק, של סופי דוח לשם הגשת ,69699 אביב
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק סולל, ארן

עו"ד  משרד עוזיאל,  י.
(51-328285-5 (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
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המפרק, במשרד  ,12.00 בשעה ,10.10.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, סופי של הגשת דוח ירושלים, לשם ,18 אברבנאל רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, עוזיאל, יעקב

בע"מ השקעות סולל
(51-055614-5 (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
תל ,34 הרכש ברח' ,10.00 בשעה ,10.10.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המראה כיצד המפרק, של סופי דוח לשם הגשת ,69699 אביב
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק סולל, ארן

בע"מ  מילניום  שידרוג
(51-280468-3 (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
אביעד, עו"ד  במשרד  ,12.00 בשעה ,26.10.2008 ביום תתכנס 
לשם אביב, תל פלטינום, מגדל ,21 הארבעה ושות', רח' איטח
הפירוק התנהל כיצד  המראה המפרק, של סופי  דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק עו"ד, איטח, דוד

בע"מ  לנאמנות שטרן  ד.
(51-133250-4 (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
ושות', שבלת במשרדי ,11.00 בשעה ,20.10.2008 תתכנס ביום
לשם הגשת ,64238 אביב תל המוזיאון, מגדל ,4 ברקוביץ' רח'
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק שטרן, אמיר

בע"מ מילניום עסקיים  קישורים
(51-279702-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית וכינוס מפרק ומינוי מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה הנ"ל, החברה של

למפרק החברה. חריף, איל ולמנות עו"ד

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

,1.1.2009 ביום תתכנס  הנ"ל  החברה של סופית  אסיפה 
,64161 אביב תל ,13 בלוך רח' המפרק, במשרדי ,12.00 בשעה
של סופי דוח הגשת לשם ,03-5600121 פקס' ,03-5668222 טל'
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק עו"ד, חריף,                                                איל

בע"מ למסחר וניהול חברה (1990) גיבורי א.א.
(51-152779-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית וכינוס מפרק ומינוי מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה הנ"ל, החברה של

למפרק החברה. חריף, איל ולמנות עו"ד

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

,1.1.2009 ביום תתכנס  הנ"ל  החברה של סופית  אסיפה 
,64161 אביב תל ,13 בלוך רח' המפרק, במשרדי ,12.00 בשעה
של סופי דוח הגשת לשם ,03-5600121 פקס' ,03-5668222 טל'
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

עו"ד, מפרק חריף,                                                איל

בע"מ וורקס יוניפיין
(51-329423-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

החברות  לפקודת   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
נחשון רח' המפרק, במשרד ,10.00 בשעה ,15.10.2008 תתכנס ביום
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המפרק, סופי של הגשת דוח לשם ,44862 צור יגאל יאיר, כוכב ,5
וכדי החברה,  בנכסי נעשה ומה  הפירוק  התנהל כיצד המראה 

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, מיגדל, ראל

בע"מ החזקות אחידים
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
רמת ,16 הלל אבא ברח' ,10.00 בשעה ,28.10.2008 תתכנס ביום
התנהל כיצד המראה המפרק, של  סופי דוח הגשת לשם גן,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק קאלו, משה

בע"מ קונסיל אי.
(51-353539-3 (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
אוטופונט, חברת במשרדי ,10.00 בשעה ,2.11.2008 תתכנס ביום
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם נתניה, ,5 חרוצים יד רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק רוטמן, דני

בע"מ פוינט סטארט אס.בי.
(51-381885-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, אצל ,11.00 בשעה ,23.10.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המראה של המפרק, סופי דוח לשם הגשת גן, רמת ,155 ביאליק
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, ניר בר,

בע"מ טכניים קפיצים תעשית קפיץ טכנו
(51-005418-2 (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
המפרק, במשרדי ,9.00 בשעה ,28.10.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המראה של המפרק, סופי דוח לשם הגשת גן, רמת ,7 לנדאו רח'
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק ירדני, דן

בע"מ והשקעות לבנין חב' נוי אבני אלי
(51-347808-1 (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
,7 הסיירת ברח' ,9.00 בשעה ,22.10.2008 ביום תתכנס הנ"ל
כיצד התנהל המראה סופי של המפרק, דוח הגשת חולון, לשם
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק כהן, אליהו

בע"מ הורביץ גדי נגריית
(51-126593-6 (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' הדקל אצל המפרקת, ,10.00 בשעה ,30.10.2008 תתכנס ביום
המראה המפרקת, סופי של דוח  הגשת  לשם  ורבורג, שדה ,3
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרקת הורביץ, חנה

בע"מ  בנין - הנדסת ן ה ס
(51-159345-1 (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, אצל ,10.00 בשעה ,30.10.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של דוח סופי הגשת לשם רעננה, ,35/3 היובל
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק היינהורן, סמי

בע"מ (ישראל) פורסטק
(51-260607-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
גולדברג רו"ח במשרד ,14.00 בשעה ,20.11.2008 ביום תתכנס 
של סופי דוח הגשת לשם ירושלים, ,68 כפני נשרים ושות', רח'
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מנכ"ל פינגרהוט, משה
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אחזקות בע"מ מיכאל שרון
(51-398046-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
ציון חובבי ברח' ,10.00 בשעה ,20.10.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרקת, של סופי דוח הגשת לשם תקוה, פתח ,36
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

גולדמן, עו"ד, מפרקת  סבטלנה

ישראל בנק מאת הודעות

שבועי וחשבון דין
, התשי"ד-1954 ישראל חוק בנק לפי

מתפרסם התשי"ד-11954, ישראל, בנק לחוק (1)58 סעיף לפי
המוחזקים והנכסים על מחזור המטבע שבועי וחשבון דין בזה
(16 ביולי 2008): התשס"ח בתמוז י"ג ביום העבודה בסיום מולו

חדשים בשקלים

ביום במחזור המטבע כל סך  א.
(16.7.2008) התשס"ח בתמוז י"ג

31,486,773,918

ביום במחזור המטבע כל סך  ב.
(9.7.2008) בתמוז התשס"ח ו'

31,094,265,268

( - הירידה ( או  ג. העליה
האחרון השבוע במשך

392,508,650

המוחזקים הנכסים ערך  ד.
ביום המחזור מול חוץ  במטבע

(16.7.2008) התשס"ח בתמוז י"ג

31,486,773,918

(17 ביולי 2008) התשס"ח בתמוז י"ד

פיין מרדכי            
מחלקת המטבע ממונה על  

שבועי וחשבון דין
, התשי"ד-1954 ישראל חוק בנק לפי

מתפרסם התשי"ד-11954, ישראל, בנק לחוק (1)58 סעיף לפי
המוחזקים והנכסים על מחזור המטבע שבועי וחשבון דין בזה

(23 ביולי 2008): התשס"ח בתמוז העבודה ביום כ' בסיום מולו

חדשים בשקלים

ביום במחזור המטבע כל סך  א.
(23.7.2008) בתמוז התשס"ח כ'

31,641,219,652

ביום במחזור המטבע כל סך  ב.
(16.7.2008) התשס"ח בתמוז י"ג

31,486,773,918

( - הירידה ( או  ג. העליה
האחרון השבוע במשך

154,445,734

חדשים בשקלים

המוחזקים הנכסים ערך  ד.
ביום המחזור מול חוץ  במטבע
(23.7.2008) בתמוז התשס"ח כ'

31,641,219,652

(24 ביולי 2008) התשס"ח בתמוז כ"א

פיין מרדכי            
מחלקת המטבע ממונה על  

שבועי וחשבון דין
ישראל, התשי"ד-1954 חוק בנק לפי

מתפרסם התשי"ד-11954, ישראל, בנק לחוק (1)58 סעיף לפי
המוחזקים והנכסים על מחזור המטבע שבועי וחשבון דין בזה
(30 ביולי 2008): התשס"ח בתמוז כ"ז ביום העבודה בסיום מולו

חדשים בשקלים

ביום במחזור המטבע כל סך  א.
(30.7.2008) התשס"ח בסיוון כ"ז

31,809,369,807

ביום במחזור המטבע כל סך  ב.
(23.7.2008) בתמוז התשס"ח כ'

31,641,219,652

( - הירידה ( או  ג. העליה
האחרון השבוע במשך

168,150,155

המוחזקים הנכסים ערך  ד.
ביום המחזור מול חוץ  במטבע

(30.7.2008) התשס"ח בסיוון כ"ז

31,809,369,807

(31 ביולי 2008) התשס"ח בתמוז כ"ח

פיין מרדכי            
מחלקת המטבע ממונה על  

שבועי וחשבון דין
, התשי"ד-1954 ישראל חוק בנק לפי

מתפרסם התשי"ד-11954, ישראל, בנק לחוק (1)58 סעיף לפי
מולו והנכסים המוחזקים המטבע מחזור על וחשבון שבועי דין בזה

(13 באוגוסט 2008): התשס"ח י"ב באב העבודה ביום בסיום

חדשים בשקלים

ביום במחזור המטבע כל סך  א.
(13.8.2008) התשס"ח באב י"ב

32,359,706,827

ביום במחזור המטבע כל סך  ב.
(6.8.2008) התשס"ח באב ה'

32,014,386,995

( - הירידה ( או  ג. העליה
האחרון השבוע במשך

345,319,832

המוחזקים הנכסים ערך  ד.
ביום המחזור מול חוץ  במטבע
(13.8.2008) התשס"ח באב י"ב

32,359,706,827

(14 באוגוסט 2008) התשס"ח באב י"ג

פיין מרדכי            
מחלקת המטבע ממונה על __________

.192 עמ' התשי"ד, 1    ס"ח
__________

.192 עמ' התשי"ד, 1    ס"ח


