
רשומות

הפרסומים ילקוט

3686 הממשלה........................   חוק–יסוד: לפי סמכויות אצילת

3686   ....... (עדות) פקודת הפרוצדורה הפלילית לפי הרשאה

להסדרת תוצרת חוק לפי ערר לוועדת  מינוי חברים
3686   ................................................................................ אורגנית

3686 רישוי עסקים..........   חוק לפי וטרינרים הסמכת רופאים

3686 הווטרינרים.............   לפי חוק הרופאים ועדה חבר מינוי

מקומיות ברשויות בחירות מועד קביעת בדבר  הודעה
3686   .............................................................................. מסוימות

הביטוח תקנות ציבורי לפי אישור גוף בדבר  הודעה
3687   .......................................................... (מתנדבים) הלאומי

3687 מיתאר ארצית.....   תכנית להכנת הוראה הודעה בדבר

3687   ................... מיתאר ארצית תכנית העברת הודעה בדבר

להערות לאומית לתשתית תכנית העברת בדבר הודעה
3688 הציבור....   להשגות ופרסומה המחוזיות הוועדות

3688 חשבון   רואי חוק לפי משמעתי בדיון החלטות על הודעות

3689 בדבר קביעת דרך חיונית לפי פקודת התעבורה......   צו

ואמצעי סחר היטלי חוק לפי צו פקיעת על  הודעה
3689   ...................................................................................... הגנה

חוק רשות לפי מפקחים מינוי וביטול מינוי הודעה על
3689 העתיקות..............................................................................  

בינוי לפי חוק ועדת היתרי עסקאות בדבר מינוי הודעה
3690 שיקום...................................................   אזורי של ופינוי

לאשראי הממוצעת הכוללת העלות בדבר  הודעה
3690 לציבור..................................................   הניתן צמוד לא

חוק לפי המימון יחידת סכום שינוי בדבר     הודעה
3690 מפלגות.....................................................................   מימון

3690 הבנקים...........................   למניות ועדות מינוי על הודעה

3691   ....... הפה והטלפיים במחלת נגועים על אזורים הכרזה

הפה במחלת נגועים אזורים על הכרזות ביטול  צווי
3691 והטלפיים.............................................................................  

(חולון, 2009 לשנת של עיריות תקציב רגיל  תמציות
3691   ....................................................................... השרון) רמת

לשנת (מעודכן) רמלה עיריית של רגיל תקציב  תמצית
3692   ..................................................................... 2008 הכספים

3693 הדין.....   עורכי מלשכת חברים השעיית בדבר הודעות

שמש, חולון, בית ים, (בת ערר ועדות על מינוי הודעות
3693 יהודה)............................................................   אבן אלעד,

3695 יהודה)....................   (אבן ארנונה מנהל מינוי על הודעה

3695   ......................................... התכנון והבניה חוק הודעות לפי

3720   .................................................... הרבניים הדין בתי הודעות

3724   ............................................. מוות הצהרות חוק לפי הודעה

3724 בית המשפט.....................   ידי על חברות בקשות לפירוק

3730   ............................................................... הודעות מאת הציבור

עמוד                              עמוד         
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סמכויות אצילת
הממשלה חוק–יסוד: לפי

הממשלה1, אני  לחוק–יסוד: 33(ב) לפי סעיף בתוקף סמכותי
המסים פקודת לפי הגבייה על ממונה למינוי סמכותי את אוצל
המקומיות, לרשויות וקנסות חובות ארנונה, לעניין (גבייה)2,

הפנים. הכללי של משרד למנהל

(21 באפריל 2009) התשס"ט בניסן כ"ז
 (3—17 (חמ

שטייניץ יובל  
האוצר שר

__________
.158 עמ' התשס"א, 1  ס"ח

.1374 ב', עמ' כרך 2  חוקי א"י,

הרשאה
(עדות) הפלילית הפרוצדורה פקודת לפי

הפלילית  הפרוצדורה 2 לפקודת לפי סעיף בתוקף סמכותי
בסמים ללוחמה היחידה עובד את בזה מרשה אני (עדות)1,
,22590251 ת"ז רן לרנר, האוצר, במשרד המכס ומע"מ שבאגף
מטה הרשום החוק על עבירות לביצוע בקשר חקירות לערוך

שלפיו: והתקנות

התשל"ג-21973, חדש], [נוסח המסוכנים הסמים פקודת
לישראל לנקודת כניסה או גבול לתחנת של החשוד כניסתו אגב
האחריות כקבוע והכל בהתאם לתחומי מהם אגב יציאה או
שיתוף  ולנוהל  1994 ביוני   12 מיום ,3328 ממשלה בהחלטת 

ישראל. משטרת לבין ומע"מ המכס אגף בין שנקבע פעולה

בדצמבר   26 מיום מההרשאה  גורעת  אינה  זו הרשאה 
.32008

התש"ע בטבת  י"ד יום  עד זו הרשאה  של  תוקפה 
במשרתו משמש ההרשאה מקבל עוד וכל (31 בדצמבר 2009),

האמורה.

(7 באפריל 2009) התשס"ט בניסן י"ג
 (3—279 (חמ

אהרונוביץ יצחק  
הפנים לביטחון השר

__________
.439 א', עמ' כרך 1  חוקי א"י,

.526 עמ' ,27 נוסח חדש ישראל, 1  דיני מדינת

.1957 עמ' התשס"ט, 3  י"פ

ערר לוועדת חברים מינוי
אורגנית, התשס"ה-2005 תוצרת חוק להסדרת לפי

תוצרת להסדרת לחוק 9(ב) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
ת"ז רביב, מיכאל  את ממנה  אני התשס"ה-12005, אורגנית,
יוסף ואת הכפר ופיתוח החקלאות משרד עובד ,007008196
ערר ועדת לחברי היציג, הארגון נציג ,051536712 ת"ז צרפתי,

האמור. הסעיף לפי

(20 באפריל 2009) התשס"ט בניסן כ"ו
 (3—3899 (חמ

שמחון שלום  
הכפר החקלאות ופיתוח שר

__________
.474 עמ' התשס"ה, 1  ס"ח

וטרינרים רופאים הסמכת
עסקים, התשכ"ח-1968 חוק רישוי לפי

עסקים, רישוי לחוק 6(א) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
את הרופאים  מסמיך בזה - החוק), אני התשכ"ח-11968 (להלן
לפי מתן אישור לעניין המוסמכים), - (להלן הווטרינרים שלהלן

המקומית תל–אביב-יפו: הרשות האמור, בתחום הסעיף

זהותשם מס'

דוידוב אלכסנדר 310829874ד"ר

הולצמן ישראל 054332721ד"ר

רביב ינון 028093367ד"ר

נוריאל שוב 057285314ד"ר

על הווטרינריים, השירותים למנהל ידווחו המוסמכים
זה ובכלל בדבר ביצוע פעולותיהם בהתאם לחוק, דרישתו, פי
להם שניתן הרישוי וסוג העסקים טעוני מספר אלה: בעניינים
בעסקים שבוצעה הביקורת ופעילות האישור תנאי אישור;
והתקנות החוק הוראות שקוימו לוודא כדי הרישוי טעוני

ותנאי האישור. פיו שהותקנו על

לעסוק מורשים המתמנים עוד כל זו הסמכה של תוקפה
הווטרינרים,  הרופאים לחוק  3 סעיף לפי וטרינרית ברפואה
ברשות במשרתם משמשים הם עוד וכל התשנ"א-21991,

תל–אביב-יפו. המקומית

(15 בפברואר 2009) בשבט התשס"ט כ"א
 (3—2495 (חמ

שמחון שלום  
הכפר החקלאות ופיתוח שר

__________
.204 עמ' התשכ"ח, 1  ס"ח

.76 עמ' התשנ"א, 2  ס"ח

ועדה חבר מינוי
הווטרינרים, התשנ"א-1991 חוק הרופאים לפי

הווטרינרים,  הרופאים 20 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
שדה,  תומי ד"ר את ממנה אני החוק), - התשנ"א-11991 (להלן
בישראל הווטרינרים הרופאים הסתדרות נציג ,01129931 ת"ז

לחוק. 19 סעיף לפי צו מתן לעניין הוועדה לחבר

(6 באפריל 2009) התשס"ט בניסן י"ב
 (3—464 (חמ

שמחון שלום  
הכפר החקלאות ופיתוח שר

__________
.76 עמ' התשנ"א, 2  ס"ח

ברשויות בחירות מועד קביעת בדבר  הודעה
מקומיות מסוימות

איחוד המועצות (ביטול המקומיות חוק הרשויות  לפי
התשס"ט-2008 ועוספיה), כרמל אל דלית המקומיות

המקומיות הרשויות לחוק 3(א) לפי סעיף בתוקף סמכותי
ועוספיה), כרמל אל דלית המקומיות המועצות איחוד (ביטול
המקומיות למועצות הבחירות כי קובע אני התשס"ט-12009,

__________
.89 עמ' התשס"ט, 1  ס"ח
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התשס"ט באב כ"ח ביום יתקיימו האמור בחוק  המנויות
(18 באוגוסט 2009).

(31 במרס 2009) בניסן התשס"ט ו'
 (3—709 (חמ

שטרית מאיר  
הפנים שר

ציבורי בדבר אישור גוף הודעה
התשל"ח-1978 (מתנדבים), הלאומי הביטוח תקנות לפי

לתקנות 3(ב) תקנה לפי  סמכותי1, בתוקף כי  מודיע אני
את אישרתי התשל"ח-21978, (מתנדבים), הלאומי הביטוח
 287 סעיף לעניין  (ע"ר)" חברתית למעורבות עמותה - "אלון 

התשנ"ה-31995. משולב], [נוסח הלאומי הביטוח לחוק

(20 באפריל 2009) התשס"ט בניסן כ"ו
 (3—684 (חמ

הרצוג יצחק  
              שר הרווחה והשירותים החברתיים

__________
.2084 עמ' התשס"ג, 1  י"פ

.1160 עמ' התשס"ב, ;1683 עמ' התשל"ח, 2  ק"ת

.210 עמ' התשנ"ה, 3  ס"ח

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

התשכ"ה-11965  והבניה, התכנון לחוק 51 לסעיף בהתאם
המועצה הארצית לתכנון בזה הודעה כי - החוק), נמסרת (להלן
בישיבתה  50 לחוק, סעיף לפי סמכותה בתוקף הורתה, ולבניה
על הכנת התשס"ט (3 בפברואר 2009), בשבט ט' 504, מיום מס'
בצפון  חדש עירוני לפיתוח ארצית מיתאר תכנית תמ"א/44 -

יהודית. הלא לאוכלוסיה הארץ

(10 במרס 2009) באדר התשס"ט י"ד
 (3—697 (חמ

בר אריה  
                     יושב ראש המועצה הארצית

ולבניה לתכנון
__________

.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

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

ולבניה,  לתכנון הארצית המועצה כי הודעה, בזה נמסרת  
התשס"ט (17 במרס 2009), באדר כ"א 506, מיום מס' בישיבתה
מבנים לחיזוק  ארצית מיתאר תכנית העברת על החליטה 
התכנית  - (להלן  38 תמ"א/  - אדמה רעידות בפני קיימים 
הוועדות  להערות  התכנית),  - (להלן  2 מס' שינוי העיקרית),
התשכ"ה-11965, והבניה, התכנון לחוק 52 סעיף לפי המחוזיות

ולהשגות הציבור.

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

התכנית: מטרות

העיקרית  ותחולת התכנית הוראות ולהבהיר את לשנות  
אלה: בנושאים

בפני חיזוק נדרש בו אשר מבנה הסדרים להריסת קביעת (1)
מחדש; והקמתו אדמה רעידות

היתר לפי שהוקמו מבנים על  העיקרית  התכנית תחולת (2)
ואולם (1 בינואר 1980), התש"ם בטבת י"ב יום קודם שניתן

לאחר מכן; תוספות בנייה נעשו בהם

העיקרית; לתכנית 13.5 בסעיף האמור הפטור ביטול (3)

האפשרויות בין שילוב  בדבר התכנית הוראות  הבהרת (4)
העיקרית. התכנית פי על המותרות בנייה לתוספות השונות

ישראל. מדינת שטח כל על חלה התכנית התכנית: תחום

התכנית: הצגת מקום

המועצה  מזכירות במשרדי נמצאת  האמורה, התכנית  
רח' גוריון, בן קרית הפנים, משרד ולבניה, לתכנון הארצית
הוועדות ובארכיבי ,02-6701639/581/2 טל' ירושלים, ,2 קפלן

ולבניה: לתכנון המחוזיות

;08-9788461 טל' ,72430 רמלה ,150 ת"ד הרצל 91, המרכז: רח' מחוז

תל–אביב-יפו ,13 קומה ,125 בגין מנחם דרך אביב: תל מחוז
;03-6732603 טל' ,67012

טל'   ,94146 ירושלים ,1 המלכה  שלומציון רח' ירושלים:  מחוז
;02-6290263

טל' ,17105 נצרת עילית ת"ד 595, הממשלה, הצפון: קרית מחוז
;04-6508584

חיפה, הממשלה, קרית ב', מבנה 15א, פל-ים רח' חיפה: מחוז
;04-8633452 טל'

שבע באר ,68 ת"ד התקוה 4, רח' הממשלה, הדרום: קרית מחוז
;08-6263791 טל' ,84100

שהמשרדים  רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות מעוניין  כל
עותק לרכוש ניתן מראש. ובתיאום לקהל, פתוחים האמורים
התכנית מסמכי של  (תקליטור) ממוחשב קובץ  או מודפס
בטל' הפנים, משרד  של הגאוגרפי-תכנוני המידע   במרכז
- נוסף מידע .16.00-9.00 בשעות א'-ה', בימים ,03-5688634
תחת  www.moin.gov.il הפנים: משרד של האינטרנט באתר

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

הרואה  אחר, תכנוני פרט בכל  או  בקרקע, מעוניין כל  
הערותיו את להגיש רשאי התכנית ידי על נפגע עצמו את
זו  הודעה פרסום מיום ימים  60 בתוך לתכנית והשגותיו
משרד ולבניה, לתכנון הארצית המועצה למזכירות בעיתונות
הארצית למועצה הפנייה .91061 ירושלים ,6158 ת"ד הפנים,
את המאמת בתצהיר ותלווה העתקים בשלושה בכתב, תהיה
דין עורך יינתן בפני התצהיר מסתמכת; שעליהן היא העובדות

פיו. על בחוק או לכל אחר שהוסמך אדם או

(25 במרס 2009) באדר התשס"ט כ"ט
 (3—697 (חמ

בר אריה  
הארצית המועצה ראש יושב

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

והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

התכנון לחוק ו–(8) 76ג(6) סעיף  לפי הודעה בזה נמסרת  
הארצית  הוועדה כי החוק), - והבניה, התשכ"ה-11965 (להלן
הוועדה - (להלן לאומיות תשתיות  של ולבניה לתכנון
התשס"ח בתמוז  י"ח מיום  07/2008 מס' בישיבתה  הארצית),
לאומית, לתשתית תכנית העברת על החליטה (21 ביולי 2008),
שבע  באר עד  מאשקלון ברזל מסילת  -  1/14/4 תת"ל מספר
התכנית), - (להלן באר שבע - בקטע: אופקים צפונית), (מבואה

הציבור. ופרסומה להשגות הוועדות המחוזיות להערות

התכנית: בתחום תת"ל 14/4. מקום

התכנית: מטרות

.14/4 בתת"ל בנייה מגבלות בשטח השימוש הוראות הרחבת .1

ביצוע. לפני המפורט התכנון מסמכי של תכולתם הרחבת .2

ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים

אופקים, מקומיים: תכנון מרחבי שבע; נפה: באר מחוז: דרום; 
הדרום. מחוזי מקומי - שמעונים,

בתחום הכלולים החלקות וחלקי החלקות הגושים, רשימת
התכנית:

חלקותחלקותגושים חלקי

אופקים - תכנון מרחב

 בהליכי הסדר100212

שמעונים - תכנון מרחב

 בהליכי הסדר100212

100212/11

100212/24 ,2

הסדר100221 בהליכי

הסדר100228 בהליכי

100228/116 ,13 ,11 ,7 ,6 ,4

100228/26 ,5 ,3 ,1

100228/31

הסדר100229 בהליכי

100229/22 ,1 

100229/31

הסדר100243 בהליכי

100243/111 ,9 ,8 ,7 ,5 ,4

100243/214 ,13 ,9 ,7

100282/137 ,36 ,18

4000371

חלקותחלקותגושים חלקי

4001341

4001411

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

בתשריט. המסומן יגבר בתשריט

התכנית: הצגת מקום

הארצית  הוועדה במזכירות נמצא התכנית של שלם עותק  
הארצית המועצה במשרדי לאומיות; תשתיות של ולבניה לתכנון
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי ולבניה; לתכנון
אופקים ולבניה לתכנון המקומיות  הוועדות  במשרדי הדרום;

ושמעונים.

והשגות: הערות להגשת המועד

אחר,  תכנוני  פרט בכל או  בבניין בקרקע,  מעוניין כל   
לתכנית,  התנגדות להגיש 100 לחוק סעיף לפי שרשאי מי וכל
את להגיש רשאי התכנית, ידי על נפגע עצמו את הרואה
הודעה  פרסום מיום 30 ימים בתוך לתכנית והשגותיו הערותיו
תשתיות של  ולבניה  לתכנון הארצית לוועדה בעיתונות, זו 
לתכנון המחוזיות הוועדות  למשרדי העתק  עם לאומיות,
הפנייה הפנים; משרד המרכז, ובמחוז הדרום במחוז ולבניה
תהיה של תשתיות לאומיות הארצית לתכנון ולבניה לוועדה

הטיעונים. וביסוס בנימוק ותלווה העתקים בשלושה בכתב,

ההערות  תקופת בתום מיד לשימוע יזומנו המשיגים  
וההשגות.

התכנית: במסמכי עיון

כלהמעונייןרשאילעיין במסמכי התכנית במשרדיהועדותהרשומות
פתוחים לקהל: האמורים שהמשרדים ובשעות להלן, בימים

לאומיות, תשתיות של ולבניה לתכנון הארצית הוועדה (1)
02-5312666, פקס'  טל' ,94383 36078, ירושלים  ת"ד ,232 יפו רח'

;02-5697997

,6158 ת"ד ,2 קפלן רח' ולבניה, לתכנון הארצית המועצה (2)
;02-6701633 פקס' ,02-6701556/646 טל' ,91061 ירושלים

קרית הדרום, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה (3)
טל'08-6263791, שבע, באר ,68 ת"ד ,4 התקוה רח' הממשלה,

;08-6263797 פקס'

,40 הרצל שד' אופקים, ולבניה לתכנון המקומית הוועדה (4)
08-9928542 פקס' 08-9928554; טל' ,87530 אופקים

,50 ת"ד שמעונים, ולבניה לתכנון המקומית הוועדה (5)
.08-6894063 פקס' ,08-6899696 טל' ,80100 שדרות

(11 במרס 2009) באדר התשס"ט ט"ו
 (3—697 (חמ

בר אריה  
הארצית הוועדה ראש יושב

         לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות

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

חשבון,  רואי לחוק  13 לסעיף  בהתאם בזה מודיעים  
התשס"ח באב  ה' ביום כי  החוק), - (להלן  __________ התשט"ו-11955

.157 עמ' התשס"ב, ;307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח
__________

.26 עמ' התשט"ו, 1  ס"ח
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ברואה לנזוף חשבון רואי מועצת החליטה ,(2008 (6 באוגוסט 
רואה הולמת שאינה בהתנהגות אשם אותו שמצאה על חשבון,

פרטי המקרה. את לחוק, ולפרסם 12 חשבון, כאמור בסעיף

המקרה: נסיבות

משפט  בבית טיעון, הסדר פי  על  הורשע, חשבון רואה  
כך בשל הכנסה2, מס לפקודת 217 סעיף על בעבירה שלום
לו הצדק ופעל כשאין המזמין בעבור דעת כלכלית שהכין חוות
כי בידעו והכל נכונים מהמזמין שקיבל שהנתונים לחשוב סביר

הכנסה. לרשויות מס הצגתה לצורך הדעת מיועדת חוות

(23 באפריל 2009) התשס"ט בניסן כ"ט
 (3—61 (חמ

שילה משה  
רואי חשבון מועצת יושב ראש

__________
.26 עמ' התשט"ו, 1  ס"ח

.120 עמ' ,6 נוסח חדש ישראל, 2  דיני מדינת

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

חשבון,  רואי לחוק  13 לסעיף  בהתאם בזה מודיעים  
ב' התשס"ח באדר כי ביום כ"ו החוק), (להלן -  התשט"ו-11955
ברואה לנזוף חשבון רואי מועצת החליטה ,(2008 באפריל   2)
הולמת שאינה  בהתנהגות אשם אותו שמצאה על חשבון, 
פרטי  את ולפרסם 12 לחוק, בסעיף כאמור המקצוע, כבוד את

גלובס. ובעיתון ברשומות המקרה

המקרה: נסיבות

של חברה,  דוחות כספיים על ערך ביקורת רואה חשבון  
רואה אצל  שהוחזקו לביקורת הנדרשים מסמכים בהעדר 
מהדוחות הסתייג בחוות דעתו לא כן על פי הקודם. אף החשבון
ניירות שמירת תוך הביקורת את ביצע לא כן, כמו הכספיים,
חשבון רואה לתקנות ו–13, 9 ,8 לסעיפים בניגוד זאת כל עבודה,

התשל"ג-21973. חשבון), רואה של פעולתו (דרך

שהחל  לפני החשבון הקודם לרואה לא פנה כך, על נוסף  
שאינה התנהגות משום בו שיש מחדל בתיק, הטיפול את
רואי לתקנות 1א(12), תקנה לפי  המקצוע כבוד את הולמת 
התשכ"ה- המקצוע), כבוד את הולמת שאינה (התנהגות חשבון

.31965

(23 באפריל 2009) התשס"ט בניסן כ"ט
 (3—61 (חמ

שילה משה  
רואי חשבון מועצת יושב ראש

__________
.26 עמ' התשט"ו, 1  ס"ח

.1642 עמ' התשל"ג, 2  ק"ת

.682 עמ' התשס"א, ;2240 עמ' התשכ"ה, 3  ק"ת

חיונית דרך קביעת בדבר צו
התעבורה פקודת לפי

התעבורה1, לפקודת 77ב(ו) סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
המקומיות הרשויות עם בהתייעצות שקבעתי ולאחר
בדרכים לצמצום זיהום האוויר להלן, הסדרי תנועה המפורטות
המופקדות לעיון הציבור במפות הנמצאות בשטחן והמסומנות

מקומית כאמור רשות בכל המקומית, התימרור במשרדי רשות
אני בדרכים, והבטיחות התחבורה משרד של האינטרנט ובאתר

חיוניות: הן דרכים הדרכים האמורות כי קובע

יהודה לודאור

מודיעיןאזור

ציונהאשדוד נס

יעקב נתניהבאר

תקוהבני ברק פתח

אונובת ים קריית

העיןגבעתיים ראש

תקוה ראשון לציוןגני

השרון רחובותהוד

רמלההרצליה

גןחולון רמת

השרוןיבנה רמת

רעננהיהוד-מונסון

יונה תל–אביב-יפוכפר

כפר סבא
(21 באפריל 2009) התשס"ט בניסן כ"ז

 (3—83 (חמ
אלכס לנגר  

התעבורה על הארצי המפקח
__________

.208 עמ' התשס"ח, ;173 עמ' ,7 נוסח חדש ישראל, 1  דיני מדינת

צו על פקיעת הודעה
ואמצעי הגנה, התשנ"א-1991 חוק היטלי סחר לפי

ואמצעי הגנה, סחר לחוק היטלי לסעיף 32לג(א)(5) בהתאם  
צו היטלי  כי בזאת מודיע אני החוק), התשנ"א-11991 (להלן -
מסין משוריין נייר מתקפלת, פינה יבוא על היצף (היטל סחר
בכסלו י' ביום פקע שעה), התשס"ז-22006, העממית) (הוראת

(7 בדצמבר 2008). התשס"ט

(20 באפריל 2009) התשס"ט בניסן כ"ו
 (3—383 (חמ

פסח ראובן  
סחר היטלי על הממונה

__________
.5 עמ' התשס"ט, ;662 עמ' התשס"ה, ;38 עמ' התשנ"א, 1  ס"ח

.23 עמ' התשס"ז, מק"ח, 2  ק"ת-שיעורי

מפקחים מינוי וביטול מינוי על הודעה
העתיקות, התשמ"ט-1989 חוק רשות לפי

סעיף 25 לחוק רשות  כי בתוקף סמכותה לפי מודיעים בזה  
- התשמ"ט-11989 העתיקות,

המפורטים העובדים את העתיקות רשות מועצת מינתה (1)
התשל"ח- העתיקות, חוק ביצוע על למפקחים להלן

:21978

__________
.88 עמ' התשמ"ט, 1  ס"ח

.76 עמ' התשל"ח, 2  ס"ח
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העובד/ת זהותשם מס'
תחילת תאריך
עבודה ברשות

יובל 229571121.4.2008גור

596588073.4.2008אשד ורד

טל 39689658012/5/2008גרינולד

חגי 2488922229.6.2008טאיץ

עומר 394784901.8.2008זידאן

יופה 3214575251.7.2008חושקר

איילת 656632961.9.2008דיין

365137458.9.2008מחמד חטאר

בשארה 259917539.9.2008איאד

403404739.9.2008ברגר אורי

איל 3116668910.9.2008דן

שלהלן העובדים מינוי את העתיקות רשות מועצת ביטלה (2)
ביצוע חוק העתיקות, התשל"ח-21978: למפקחים על

העובד/ת מס' זהותשם

רן 35838390ויזן

מירי 37433109כהן

אהוד 040197568נשר

דרור יוסף 23016835בן

דניאל 24275315זוהר

גדעון 53599999סולימני

עודד 57123370פדר

(25 במרס 2009) באדר התשס"ט כ"ט
 (3—2314 (חמ

דורפמן שוקה  
העתיקות רשות מנהל

עסקאות היתרי ועדת מינוי בדבר הודעה
שיקום, התשכ"ה-1965 ופינוי של אזורי חוק בינוי לפי

אזורי  של ופינוי בינוי סעיף 8 לחוק לפי סמכותה בתוקף  
לבינוי  הרשות מודיעה החוק), - התשכ"ה-11965 (להלן שיקום,
בישיבתה מינתה כי הרשות), (להלן - שיקום אזורי של ופינוי
הרשות חברי את (24 בדצמבר 2008), כ"ז בכסלו התשס"ט מיום

עסקאות: היתרי ועדת חברי להיות האלה

ראש; יושבת - אלדור סופיה

חבר; - דרינברג קרלוס

חבר. - שגב שבתאי

בטל. - קודם ועדת היתרי עסקאות חברי מינוי כל

(22 באפריל 2009) התשס"ט בניסן כ"ח
 (3—3745 (חמ

סופיה אלדור  
הרשות לבינוי יושבת ראש

שיקום אזורי של ופינוי
__________

.297 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

לאשראי הממוצעת הכוללת העלות בדבר  הודעה
לציבור הניתן צמוד לא

חוץ–בנקאיות, התשנ"ג-1993 הלוואות חוק הסדרת לפי

חוץ–בנקאיות, הלוואות הסדרת לחוק 5(א) סעיף לפי
הכוללת העלות ששיעור מודיע ישראל בנק התשנ"ג-11993,
 2009 בחודש ינואר לציבור הניתן צמוד לא הממוצע לאשראי

אחוזים. 4.93 היה

(7 באפריל 2009) התשס"ט בניסן י"ג
 (3—2468 (חמ

דוד גבע  
ולדיווח למידע היחידה מנהל

הבנקים על הפיקוח
ישראל בנק

 __________
.174 עמ' התשנ"ג, 1  ס"ח

המימון יחידת סכום שינוי בדבר הודעה
מפלגות, התשל"ג-1973 חוק מימון לפי

מפלגות, מימון לחוק 1ב(א) סעיף  להוראות בהתאם  
יחידת סכום שינוי על הודעה בזה מתפרסמת התשל"ג-11973,
יחידת שיעור לקביעת הציבורית הוועדה החלטת עקב המימון,

המימון.

 - המימון יחידת סכום יהיה  2009 אפריל  בחודש החל  
שקלים חדשים. 1,219,900

(30 במרס 2009) בניסן התשס"ט ה'
 (3—66 (חמ

מנחם אילן  
הציבורית הוועדה ראש יושב
המימון יחידת שיעור לקביעת

__________
.114 עמ' התשנ"ד, ;52 עמ' התשל"ג, 1  ס"ח

הבנקים למניות ועדות מינוי על הודעה
שעה), (הוראת שבהסדר הבנקאיות המניות חוק לפי

התשנ"ד-1993

הבנקאיות  המניות לחוק  12 סעיף  לפי סמכותו פי על  
שר הוראת ולפי התשנ"ד-11993, שעה), (הוראת  שבהסדר
מינה ,(2009 בפברואר   25) התשס"ט באדר א'  מיום האוצר
שבהסדר, הבנקים למניות בוועדות חברים הציבורי הוועד

להלן: המפורטים בהרכבים

בע"מ לישראל בנק לאומי למניות הוועדה (1)

ראש יושבת מרגלית נוף - עו"ד

ויסברג לינה

אריה קורן

לויתן דוד

רו"ח שלומי נידם

__________
.10 עמ' התשנ"ד, 1  ס"ח

.630 עמ' התשס"ט, 2  ק"ת



3691 12.5.2009 התשס"ט, באייר י"ח ,5950 הפרסומים ילקוט

בע"מ לישראל דיסקונט בנק למניות הוועדה (2)

ראש יושב - גלעדי ישראל בדימוס השופט

רזומוב דניאל עו"ד

עו"ד ימימה מזוז

בר–אוריין דוד

ירדני יולי רו"ח

(16 באפריל 2009) התשס"ט בניסן כ"ב
 (3—2510 (חמ

ולנשטיין שולמית  
הציבורי הוועד ראש יושבת
שבהסדר הבנקים למניות

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

חיים  בעלי מחלות 18 לפקודת לפי סעיף בתוקף סמכותי
המפורטים האזורים על מכריז אני התשמ"ה-11985, חדש], [נוסח
מחלת הפה שבלי ביישוב ומצויה הואיל נגועים, להלן כאזורים

והטלפיים:

10 ק"מ  של ברדיוס הנמצא מקום אחר וכל שבלי ביישוב
אילניה, גנם, אל אום היישובים לרבות קרע, כפר מיישוב
דחי, טמרה (יזרעאל), דברת, דבוריה, בית קשת, גזית, אכסאל,
תבור, כפר  קיש,  כפר  מצר,  כפר  כנא,  כפר  כמא,  כפר  כדורי, 
רינה, מאהל, עין דור, עין עילית, נצרת נין, נאעורה, משהד,
אילן, שדה יבנאל, היישובים ולמעט שעורים דבורה, שדמות

שרונה.

(10 במאי 2009) התשס"ט באייר ט"ז
 (3—126 (חמ

חיימוביץ משה  
הווטרינריים השירותים מנהל

__________
.84 עמ' התשמ"ה, 1  ס"ח

במחלת נגועים אזורים על הכרזה ביטול  צו
והטלפיים הפה

התשמ"ה-1985 חדש], [נוסח חיים בעלי מחלות פקודת לפי

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

שפורטו  באזורים והטלפיים2  הפה במחלת הנגועים האזורים
שפרעם. העיר למעט בה

(7 במאי 2009) התשס"ט באייר י"ג
 (3—126 (חמ

חיימוביץ משה  
הווטרינריים השירותים מנהל

__________
.84 עמ' התשמ"ה, 1  ס"ח

.3684 עמ' התשס"ט, 2  י"פ

הפה במחלת על אזורים נגועים הכרזה ביטול צו
והטלפיים

התשמ"ה-1985 חדש], [נוסח חיים בעלי מחלות פקודת לפי

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

שפורטו  באזורים והטלפיים2  הפה במחלת הנגועים האזורים
ערה). (ואדי ערערה היישוב למעט בה

(7 במאי 2009) התשס"ט באייר י"ג
 (3—126 (חמ

חיימוביץ משה  
הווטרינריים השירותים מנהל

__________
.3684 עמ' התשס"ט, 2  י"פ

לשנת חולון עיריית של רגיל תקציב  תמצית
2009 הכספים

העיריות פקודת לפי

הפקודה),  - לפקודת העיריות1 (להלן 209 לסעיף בהתאם
לפקודה 206(ג) סעיף לפי הסמכות בתוקף כי מודיעה אני
לשנת חולון עיריית של רגיל תקציב אישרתי אלי2, שהועברה

להלן:  2009 שתמציתו התקציב

ההכנסות חדשיםצד בשקלים

כללית 394,639,000ארנונה
7,666,000מפעל המים

חינוך 28,058,000עצמיות
רווחה 1,997,000עצמיות

אחר 95,623,000עצמיות
הכל עצמיות 527,983,000סך

החינוך ממשרד 143,943,000תקבולים
הרווחה ממשרד 66,245,000תקבולים

אחרים ממשלתיים 1,393,000תקבולים
לאיזון כללי       -מענק

הפנים ממשרד אחרים 11,000,000מענקים
ממשלה תקבולי הכל 222,581,000סך

אחרים       -תקבולים
שנים קודמות ובגין 11,755,000הכנסות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הכנסות הכל סך
נצבר גירעון 762,319,000וכיסוי

בארנונה 74,000,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הכנסה

מותנה בלא הכנסות הכל 836,319,000סך
    -הכנסה מותנה

מותנה כולל הכנסות הכל 836,319,000 סך

ההוצאות חדשיםצד בשקלים

כללי 158,985,000שכר
233,559,000פעולות כלליות

2,570,000מפעל המים
הכל כלליות 395,114,000סך

חינוך עובדי 102,695,000שכר
חינוך 135,235,000פעולות
חינוך הכל 237,930,000סך

__________
.84 עמ' התשמ"ה, 1  ס"ח

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

.812 עמ' התשס"ט, 2  י"פ
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ההוצאות חדשיםצד בשקלים

רווחה עובדי 18,120,000שכר
רווחה 79,212,000פעולות
רווחה הכל 97,332,000סך

וביוב מים מילוות 6,780,000פירעון
אחר מילוות 21,788,000פירעון

הכל פירעון מילוות 28,568,000סך

מימון 3,275,000הוצאות

שנים קודמות ובגין 100,000הוצאות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הוצאות הכל סך
נצבר גירעון 762,319,000וכיסוי

בארנונה 74,000,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הוצאה

מותנה בלא הוצאות הכל 836,319,000סך

    -הוצאה מותנה
מותנה כולל הוצאות הכל 836,319,000סך

(17 במרס 2009) באדר התשס"ט כ"א
 (3—360 (חמ

גילה אורון
אביב תל מחוז על הממונה                                

הפנים במשרד

לשנת השרון רמת עיריית של רגיל תקציב  תמצית
2009 הכספים

העיריות פקודת לפי

הפקודה),  - לפקודת העיריות1 (להלן 209 לסעיף בהתאם
לפקודה 206(ג) סעיף לפי הסמכות בתוקף כי מודיעה אני
השרון רמת עיריית של רגיל תקציב אישרתי אלי2, שהועברה

להלן:  2009 שתמציתו התקציב לשנת

ההכנסות חדשיםצד בשקלים

כללית 162,972,000ארנונה
5,180,000מפעל המים

חינוך 7,148,000עצמיות
רווחה 820,000עצמיות

אחר 53,856,000עצמיות
הכל עצמיות 229,976,000סך

החינוך ממשרד 34,421,000תקבולים
הרווחה ממשרד 13,141,000תקבולים

אחרים ממשלתיים 1,852,000תקבולים
לאיזון כללי       -מענק

הפנים ממשרד אחרים 2,869,000מענקים
ממשלה תקבולי הכל 52,283,000סך

אחרים 3,989,000תקבולים
שנים קודמות ובגין         -הכנסות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הכנסות הכל סך
נצבר גירעון וכיסוי

286,248,000

ההכנסות חדשיםצד בשקלים

בארנונה 15,700,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הכנסה

מותנה בלא הכנסות הכל 301,948,000סך
    -הכנסה מותנה

מותנה כולל הכנסות הכל 301,948,000סך

ההוצאות חדשיםצד בשקלים

כללי 58,421,000שכר
84,267,000פעולות כלליות

1,890,000מפעל המים
הכל כלליות 144,578,000סך

חינוך עובדי 51,742,000שכר
חינוך 33,261,000פעולות
חינוך הכל 85,003,000סך

רווחה עובדי 4,759,000שכר
רווחה 20,020,000פעולות
רווחה הכל 24,779,000סך

וביוב מים מילוות 1,409,000פירעון
אחר מילוות 29,779,000פירעון

הכל פירעון מילוות 31,188,000סך

מימון 700,000הוצאות

שנים קודמות ובגין       -הוצאות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הוצאות הכל סך
נצבר גירעון 286,248,000וכיסוי

בארנונה 15,700,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הוצאה

מותנה בלא הוצאות הכל 301,948,000סך

    -הוצאה מותנה
מותנה כולל הוצאות הכל 301,948,000סך

(9 במרס 2009) באדר התשס"ט י"ג
 (3—360 (חמ

גילה אורון
אביב תל מחוז על הממונה                                

הפנים במשרד

(מעודכן) רמלה עיריית של רגיל תקציב תמצית
2008 הכספים לשנת

העיריות פקודת לפי

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

להלן:  2008 שתמציתו התקציב לשנת

ההכנסות חדשיםצד בשקלים

כללית 121,500,000ארנונה
19,500,000מפעל המים

חינוך 7,156,000עצמיות

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

.812 עמ' התשס"ט, 2  י"פ

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

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

רווחה 905,000עצמיות
אחר 35,499,000עצמיות

הכל עצמיות 184,560,000סך

החינוך ממשרד 35,571,000תקבולים
הרווחה ממשרד 31,673,000תקבולים

אחרים ממשלתיים 9,007,000תקבולים
לאיזון כללי 38,608,000מענק

הפנים ממשרד אחרים 3,895,000מענקים
ממשלה תקבולי הכל 118,754,000סך

אחרים 220,000תקבולים
שנים קודמות ובגין       -הכנסות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הכנסות הכל סך
נצבר גירעון 303,534,000וכיסוי

בארנונה 15,000,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הכנסה

בשנים הבאות הרשות     -כיסוי ממקורות
מותנה בלא הכנסות הכל 318,534,000סך

    -הכנסה מותנה
מותנה כולל הכנסות הכל 318,534,000סך

ההוצאות חדשיםצד בשקלים

כללי 62,120,000שכר
85,888,000פעולות כלליות

17,000,000מפעל המים
הכל כלליות 165,008,000סך

חינוך עובדי 32,746,000שכר
חינוך 38,339,000פעולות
חינוך הכל 71,085,000סך

רווחה עובדי 8,619,000שכר
רווחה 34,054,000פעולות
רווחה הכל 42,673,000סך

וביוב מים מילוות 2,900,000פירעון
אחר מילוות 16,500,000פירעון

הכל פירעון מילוות 19,400,000סך

מימון 3,100,000הוצאות

שנים קודמות ובגין 1,868,000הוצאות ח"פ

400,000הוצאות בגין בחירות

בארנונה הנחות לפני הוצאות הכל סך
נצבר גירעון 303,534,000וכיסוי

בארנונה 15,000,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הוצאה

מותנה בלא הוצאות הכל 318,534,000סך

    -הוצאה מותנה
מותנה כולל הוצאות הכל 318,534,000סך

(19 באפריל 2009) התשס"ט בניסן כ"ה
 (3—360 (חמ

בר אריה
                               המנהל הכללי במשרד הפנים

חבר בדבר השעיית הודעה
הדין, התשכ"א-1961 עורכי חוק לשכת לפי

לחוק  ו–72  69(א)(6) לסעיפים  בהתאם בזה מודיע אני  
הדין המשמעתי בית  כי התשכ"א-11961, הדין, עורכי לשכת
באדר בצפון, בשבתו ביום כ"ז של לשכת עורכי הדין המחוזי
החליט ,17/08 + 30/2008 בד"מ בתיקי (23 במרס 2009), התשס"ט
מס' רישיון ,33239534 ת"ז דראושה, מוחמד עו"ד על להטיל
לתקופה הדין עריכת במקצוע מעיסוק השעיה של עונש ,33877

שישה חודשים. של

באפריל   15) התשס"ט  בניסן כ"א מיום  ההשעיה  תוקף
התש"ע (14 באוקטובר 2009). בתשרי כ"ו יום 2009) עד

(31 במרס 2009) בניסן התשס"ט ו'
 (3—94 (חמ

זליכוב חיים  
עורכי הדין סגן ראש

__________
.178 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח

חבר בדבר השעיית הודעה
הדין, התשכ"א-1961 עורכי חוק לשכת לפי

לחוק  ו–72  69(א)(6) לסעיפים  בהתאם בזה מודיע אני  
הדין המשמעתי בית  כי התשכ"א-11961, הדין, עורכי לשכת
כ"ט בטבת ביום בשבתו בחיפה, הדין עורכי לשכת מחוזי של
להטיל החליט ,70/2006 בד"מ בתיק (25 בינואר 2009), התשס"ט
השעיה ,7972 מס' רישיון ,10090785 ת"ז לאור, אבישי עו"ד על

עריכת הדין. במקצוע זמנית מעיסוק

התשס"ט בטבת  כ"ט מיום הזמנית  ההשעיה תוקף   
(25 בינואר 2009).

(6 באפריל 2009) התשס"ט בניסן י"ב
 (3—94 (חמ

זליכוב חיים  
עורכי הדין סגן ראש

__________
.178 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח

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

התשל"ו-1976

הרשויות  לסעיף 5 לחוק בהתאם כי הודעה בזה נמסרת  
התשל"ו-11976, כללית), ארנונה קביעת  על (ערר המקומיות
באדר כ"ו  מיום בישיבתה ים בת עיריית מועצת מינתה 
לוועדות להלן המנויים האנשים את (23 במרס 2009), התשס"ט

האמור: החוק לעניין ערר

א': ועדה

רחל קדרון - יושבת ראש

חבר - פולומבו איזידור

חבר. - בנפשיאן ניסים

__________
.252 עמ' התשל"ו, 1  ס"ח
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ב': ועדה

יושב ראש גיל סאמירה -

חבר - מאיר יוסי

חברה. - מסיקה שמיר כנרת

בטלות. - קודמות2 ערר ועדות

(19 באפריל 2009) התשס"ט בניסן כ"ה

 (3—265 (חמ
לחיאני שלמה  

ים בת עיריית ראש
__________

.2561 עמ' התשס"ה, 2  י"פ

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

התשל"ו-1976

הרשויות  לסעיף 5 לחוק בהתאם כי הודעה בזה נמסרת  
התשל"ו-11976, כללית), ארנונה קביעת  על (ערר המקומיות
התשס"ט בניסן י"א חולון בישיבתה מיום העיר מועצת מינתה
בשני הרכבים האמור, החוק לעניין ועדת ערר (5 באפריל 2009),

להלן: כמפורט

:1 הרכב

ראש יושב חורש - שמואל

- חבר ולד ברסלבסקי

חבר גדעון גבריאל -

:2 הרכב

יושב ראש סמי שמואלי -

- חברה דקלה צדוק

חבר. - צדקה יפת

בטלות. - קודמות2 ערר ועדות

(22 באפריל 2009) התשס"ט בניסן כ"ח

 (3—265 (חמ
מוטי ששון  

חולון עיריית ראש
__________

.252 עמ' התשל"ו, 1  ס"ח

.1022 עמ' התשס"ח, 2  י"פ

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

התשל"ו-1976

הרשויות  לסעיף 5 לחוק בהתאם כי הודעה בזה נמסרת  
התשל"ו-11976, כללית), ארנונה קביעת  על (ערר המקומיות
התשס"ט מיום כ"ט באדר בישיבתה עיריית בית שמש מינתה
להלן: כמפורט האמור, החוק לעניין ערר ועדת (25 במרס 2009),

__________
.252 עמ' התשל"ו, 1  ס"ח

ראשון הרכב

ראש יושב - גרוס זאב

חבר - מאיירס אברהם

חבר אליעזר גרינבויים -

שני הרכב

ראש יושב - למקין בנימין

חבר ישראל סלברסטין -

חבר ישראל ברין -

בטל. - קודמות2 ערר ועדות מינוי

(25 במרס 2009) באדר התשס"ט כ"ט

 (3—265 (חמ
אבוטבול משה  

שמש בית עיריית ראש
__________

.2365 עמ' התשס"ח, ;1128 עמ' התשס"ז, 2  י"פ

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

התשל"ו-1976

הרשויות  לסעיף 5 לחוק בהתאם כי הודעה בזה נמסרת  
התשל"ו-11976, כללית), ארנונה קביעת  על (ערר המקומיות
ה' מיום ,3/09 מס' בישיבתה אלעד  עיריית מליאת  החליטה
- החלטת המליאה), (להלן (26 בפברואר 2009) התשס"ט באדר
שלושה של בהרכב האמור, החוק לעניין ערר ועדת למנות

חברים כמפורט להלן:

יושב ראש - שלמה עמר

יושב ראש מקום ממלא - שילה טיירי

חבר - רוזן אבי

בטלה. - קודמת2 ערר ועדת

(26 באפריל 2009) באייר התשס"ט ב'

 (3—265 (חמ
יצחק עידן  

ראש עיריית אלעד
__________

.252 עמ' התשל"ו, 1  ס"ח

.4250 עמ' התשס"ה, 2  י"פ

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

התשל"ו-1976

הרשויות  לסעיף 5 לחוק בהתאם כי הודעה בזה נמסרת  
התשל"ו-11976, כללית), ארנונה קביעת  על (ערר המקומיות
ב' בשבט מיום בישיבתה יהודה אבן המקומית מינתה המועצה
האמור, החוק  לעניין ערר ועדת  ,(2009 בינואר   27) התשס"ט

חברים להלן: שלושה בהרכב של
__________

.252 עמ' התשל"ו, 1  ס"ח
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הוועדה ראש יושב - גוברין רובי

הוועדה - חבר נוסל רמי

חבר הוועדה. פורת - דב

מבוטלת. - קודמת2 ערר ועדת

(21 באפריל 2009) התשס"ט בניסן כ"ז
 (3—265 (חמ

עזאני עמוס  
             ראש המועצה המקומית אבן יהודה

__________
.3357 עמ' התשס"ד, 2  י"פ

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

התשל"ו-1976
הרשויות  לסעיף 2 לחוק בהתאם כי הודעה בזה נמסרת  
מינתה התשל"ו-11976, כללית), קביעת ארנונה על (ערר המקומיות
התשס"ט באדר ז' מיום בישיבתה יהודה אבן המקומית המועצה
ארנונה למנהל המועצה, גזבר שמע, אשר את (3 בפברואר 2009),

קנטור2. מיכל של במקומה וזאת האמור החוק לעניין

(21 באפריל 2009) התשס"ט בניסן כ"ז
 (3—265 (חמ

עזאני עמוס  
             ראש המועצה המקומית אבן יהודה

__________
.252 עמ' התשל"ו, 1  ס"ח

.2293 עמ' התשס"ד, 2  י"פ

ולבניה, חוק לתכנון לפי הודעות
התשכ"ה-1965

ירושלים מחוז
ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
9561  מס'

פסגת קיימות, דיור יחידות הרחבת התכנית: שם
25 זאב, רח' דוד ניב מס'

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ירושלים מחוז ולבניה
,9561 מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת ירושלים ולבניה

3398/ב. לתכנית שינוי

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

.25 ניב דוד רח' בתכנית ומקומם: ירושלים. הכלולים השטחים
המרכזי  - הנ"צ מזרח קואורדינטהY מערב מערב; זאב פסגת שכונת
קואורדינטה ,636/570 החדשה ישראל רשת לפי התכנית  של
החדשה  רשת ישראל לפי של התכנית המרכזי - הנ"צ צפון X דרום
גושים כחול; בקו בתשריט המסומנים הגבולות לפי הכל ;222/520
67 בהתאם  מגרש: .16 במלואה: חלקה ,30614 גוש: מוסדר: וחלקות:

לתכנית תרש"צ/5/53/8.

קיימות. הרחבת יח"ד לשם התכנית: תוספות מטרת

מגורים מאזור ייעוד שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי
בקומות מרפסות לסגירת בינוי קביעת ב. ב1. מגורים לאזור
יחידות הרחבת  לשם  ורביעית שלישית שניה,  ראשונה, 
כניסה מבואות לסגירת בינוי קביעת ג. קיימות. דיור
במפלסים ושלישית שניה ראשונה, בקומות קיימות  לדירות
בניין קווי קביעת  ד. .+5.72 ,+4.12 ,+2.86 ,+1.26 ,±0.00 ,-1.60
מרביים בניה שטחי הגדלת כאמור. ה. הבניה לתוספות חדשים
עיקריים,  ל–53.62 שטחים בניה לתוספות השטח וקביעת בשטח
בניה  היתר למתן תנאים קביעת ו. שירות. שטחי ול–45.90 מ"ר

להריסה. ופרגולות מבנים בגין הוראות קביעת ז. בשטח.

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

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

.02-6296811 טל' ירושלים, ,1 ספרא

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
11577 מס'  מפורטת

קומת גלריה  2 קומות ותוספת תוספת התכנית: שם
9 הרטום רח' הקרקע, בקומת חלקית

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

.3760 ,62 לתכניות שינוי ,11577 מס'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

רח' ירושלים. ומקומם: בתכנית  הכלולים  השטחים
קואורדינטה ,X220/250 קואורדינטה חוצבים; הר שכונת .9 הרטום
גושים כחול; בקו בתשריט המסומנים הגבולות לפי הכל ;Y634/412

.178 במלואה: חלקה ,30241 גוש: מוסדר: וחלקות:

קומה קומות לתוספת שתי בינוי א. קביעת התכנית: מטרת
גלריה קומת ותוספת הקיים, הבניין מעל בנסיגה וקומה מלאה
במגרש המותרים השימושים קביעת ב. הקרקע. בקומת חלקית

לרח' הרטום. מסחרית חזית וקביעת ידע, לתעשיה עתירת

2 קומות  לתוספת בינוי קביעת .1 התכנית: הוראות עיקרי
בניין קווי קביעת .2 הבינוי. לנספח בהתאם הקיים, המבנה מעל
2,404.67 מ"ר, וקביעת שטחי  תוספת .3 כאמור. לבניה מרביים
מ"ר   5,439.12 מתוכם  מ"ר, ל–7,408.09  בשטח המרביים הבניה
מ–3 קומות  המרבי הקומות מספר הגדלת .4 עיקריים. שטחים
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קומת תוספת קומת חניה. 5. ל–5 קומות מעל חניה קומת מעל
בקומת מסחרית חזית תוספת .6 הקרקע. במפלס חלקית גלריה
וקביעת בינוי  הוראות קביעת  .7 הרטום. לרח' הפונה הקרקע
בגין מבנים, קביעת הוראות .8 בשטח. בניה היתרי למתן תנאים

להריסה. וגדרות מדרגות

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

.02-6296811 טל' ירושלים, ,1 ספרא

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
12267 מס'  מפורטת

חלקית עליונה וקומה שטחים תוספת התכנית: שם
וגן בית ,80 וגן בית רח' קיימות, יח"ד הרחבת לשם

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

.62 ,1155 ,1042 לתכניות שינוי ,12267 מס'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

בית רח' ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
קואורדינטה ,X217/735 קואורדינטה וגן;  בית  שכונת .80  וגן
כחול; בקו הגבולות המסומנים בתשריט לפי הכל ;Y630/290

.90 במלואה: חלקה ,30342 מוסדר: גוש: גושים וחלקות:

ותוספת הקומות, בכל שטחים תוספת התכנית: מטרת
קיימות. יח"ד הרחבת לשם חלקית עליונה קומה

בניה לתוספות  בינוי קביעת א. התכנית: הוראות עיקרי 
לנספח בהתאם הכל קיימות, יח"ד הרחבת לשם המפלסים בכל

938 מ"ר.  הכל בניה, סך שטחי לתוספת בינוי קביעת הבינוי. ב.
הרחבת לשם +9.18 קומה במפלסים לתוספת בינוי קביעת  ג.
מגורים מאזור ייעוד שינוי ד. .+6.12 במפלסים קיימות  יח"ד
התכנית  לפי שטח לתוספת  בינוי קביעת ה.  ב'. למגורים  1
שירות. מ"ר ו–51 עיקרי, מ"ר 938 מ"ר מהם 887 הכל סך  הנ"ל,
וקביעת שינוי קווי הבניין ז. בניה. תנאים למתן היתר קביעת ו.

חדשים. בניין קווי

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

.02-6296811 טל' ירושלים, ,1 ספרא

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
12706 מס'  מפורטת

קיים לבניין ויח"ד בניה תוספת התכנית:  שם
אורנים גבעת שכ' ,50/52 המלך חזקיהו ברח'

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

.62 ,2878 לתכניות שינוי ,12706 מס'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

חזקיהו רח' ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
סימון; סן  גינת בגבול אורנים, גבעת שכונת  .52 ,50 המלך
לפי הכל ;Y219/750 קואורדינטה ,X629/850 קואורדינטה
מוסדר: וחלקות: גושים כחול; בקו בתשריט המסומנים הגבולות

.49 במלואה: חלקה ,30006 גוש:

הקיים, המבנה הרחבת בניה לשם תוספת התכנית: מטרת
דיור. יחידות עם 9 5 קומות בן בניין ובניית

 1 מגורים מאזור  ייעוד  שינוי  .1 התכנית: הוראות עיקרי
5 קומות  בן לבניין חדש קביעת בינוי .2 ג2. מגורים לאזור מיוחד
קומות הקיים בחלקה. 2 היסטורי בן חזיתות מבנה  תוך שילוב
של חזיתות הבניין חלקי שימור בגין קביעת הוראות בינוי .3
מבנה הריסת בגין הוראות קביעת .4 בחלקה. הקיים ההיסטורי
מ"ר  ל–2,803  הבניה שטחי היקף קביעת .5 חד–קומתי. עזר
שירות. שטחי מ"ר ו–997 עיקריים, שטחים מ"ר 1,806  מתוכם
מס' קביעת .7 בניין חדשים. קוויי וקביעת בניין שינוי קווי .6
קומות  מ–2  הקומות מספר הגדלת .8 יח"ד.  ל–9  בשטח יח"ד
השימושים קביעת תת–קרקעית. 9. חניה קומת מעל ל–5 קומות

בניה. היתר למתן תנאים קביעת .10 מגורים. בעבור בחלקה

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

.02-6296811 טל' ירושלים, ,1 ספרא
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תתקבל לתכנית לא לחוק, התנגדות 103(א) לסעיף בהתאם
ובליווי הנמקות בפירוט בכתב הוגשה כן אם אלא תידון ולא
ובהתאם היא מסתמכת שעליהן את העובדות המאמת תצהיר
לתכנית בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות

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

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית ברמה מיתאר תכנית הפקדת הודעה בדבר
12828 מס'  מפורטת

חזיתות שתי שימור בניין, הריסת התכנית:  שם
רחביה ,24 מימון שד' בן חדש, בית מגורים והקמת

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

.62 שינוי לתכנית ,12828 מס'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

שד' רח' ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
קואורדינטה ,X 631/297 קואורדינטה רחביה; שכונת .24 מימון בן
כחול; בקו הגבולות המסומנים בתשריט לפי הכל ;Y220/524

.18 במלואה: חלקה ,30026 מוסדר: גוש: גושים וחלקות:

שימור שתי תוך קיים מגורים בית הריסת מטרת התכנית:
מעל  קומות  5 בן חדש מגורים בית  בניית קדמיות,  חזיתות

ומחסנים. לחניה תת–קרקעיות קומות ושתי הקרקע

ייעוד שטח מאזור מגורים שינוי  .1 התכנית: הוראות עיקרי
יח"ד  מ–8  המגורים יח' מס' צמצום .2 ג2. מגורים לאזור 2 
חלק הריסת .4 לשימור. חזיתות בגין תנאים קביעת ל–7 יח"ד. 3.
בניין קווי קביעת .5 חדש. מגורים  מבנה והקמת קיים ממבנה 
מ"ר  מ–1,000  הבניה שטחי הגדלת .6 החדשה. לבניה  חדשים
שירות.  שטח ו–931 מ"ר שטח עיקרי מ"ר מתוכם 1,420 ל–2,351 מ"ר
תת– קומות מעל 2 ל–5 קומות קומות מ–3 הקומות מס' הגדלת .7
עצים בגין הוראות קביעת .8 כושר. וחדר מחסנים לחניה, קרקעיות
תנאים קביעת .10 לחניה במגרש. קביעת הוראות .9 לשימור.

בניה. היתר למתן

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 שלומציון המלכה רח' ירושלים, ולבניה מחוז
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .02-6290222 טל'
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 מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
5155/א  מס'

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

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

.62 ,5155 לתכניות שינוי 5155/א, מס'

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

.5155 לתכנית

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

בניה. היתר למתן תנאים קביעת .6 התכנית.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4587 עמ' התשס"ח, ,5846 הפרסומים  ובילקוט  29/08/2008

.04/09/2008 בתאריך

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

לקהל. פתוחים

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
8018  מס'

5 קומות  בן בניין הקמת שטח, ייעוד שינוי התכנית: שם
רמות 03 זרחי, ישראל רח' 20 יח"ד, ליצירת

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

במ/4312. ולתכנית 5/27/10 שינוי לתרש"צ ,8018 מס'

רח' ירושלים. ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
גרינברג; צבי אברהם רח' פינת ,03 ישראל זרחי. שכונת רמות
בין רוחב ,217/820 לבין  -  217/700 בין אורך  קואורדינטות
בתשריט המסומנים הגבולות לפי הכל לבין 636/600; - 636/450

.82 במלואה: חלקה ,30710 גוש: וחלקות: גושים כחול; בקו

מגורים לאזור ספורט שטח ייעוד שינוי א. התכנית: מטרת
דרך. הרחבת ו/או  חדשה ולדרך פתוח ציבורי שטח   מיוחד,
 5 בן מדורג מגורים בניין להקמת בינוי הוראות קביעת ב.
בהתאם  הכל  יח"ד.   20 יצירת לשם חניה קומת מעל קומות
באזור. לבניה מרביים  בניין קווי קביעת ג. הבינוי.   לנספח
בשטח. לבניה מרבי בניה וגובה קומות מספר קביעת  ד.
לפיתוח הוראות קביעת ו. בשטח. מרביים בניה שטחי קביעת ה.
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היתר למתן  תנאים וקביעת בינוי הוראות קביעת ז. השטח. 
קביעת ט. לשימור. עצים בגין הוראות קביעת ח. בשטח. בניה

השטח. של חדשה חלוקה בגין הוראות

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

.12/12/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון ולבניה
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
9597/א מס'  מפורטת

קיימות, יח"ד והרחבת יח"ד הוספת התכנית: שם
בקעה שכונת ,3 גדעון רח'

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

.3770 לתכנית שינוי 9597/א, ברמה מפורטת מס'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

.3 גדעון רח'  ירושלים. ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים

.Y- 620/660 קואורדינטה ,X - 221/050 בקעה; קואורדינטה שכונת
וחלקות: גושים כחול; המסומנים בתשריט בקו הגבולות לפי הכל

.38 במלואה: חלקה ,30015 גוש: מוסדר:

קיימות. והרחבת יח"ד יח"ד התכנית: הוספת מטרת

 1 מגורים מאזור  ייעוד  שינוי  .1 התכנית: הוראות עיקרי
תוספת א. בשטח: האלה הבינויים קביעת .2 ג'. מגורים לאזור
תוספת ב. יח"ד. הרחבת לשם +9.99 ,+6.66 ,+3.33 במפלס בניה
תוספת .3 יח"ד.   2 הוספת לשם +11.81 ,+8.48 במפלס בניה
מ"ר  ל–1,839.57  המרביים הבניה שטחי וקביעת מ"ר, 715.39
חלקית קומה תוספת עיקריים. 4. שטחים 1,257.45 מ"ר מתוכם
בניין קווי וקביעת הבניין, בקווי שינוי .5 יח"ד. הרחבת לשם

בניה. היתר למתן תנאים קביעת .6 חדשים.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2424 עמ' התשס"ח, ,5787 הפרסומים  ובילקוט  29/02/2008

.20/03/2008 בתאריך

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

לקהל. פתוחים

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
10177 מס'

קומות, לשתי כפול חלל חלוקת התכנית: שם
,21 לאה פורת רח' הבניה, מעטפת בתוך בניה תוספת %

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

2935/ב. שינוי לתכנית ,10177 מס'

לאה רח' ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
55 ארעית  חלקה ,30424 גוש משואה. גבעת שכונת .21 פורת
לפי  קואורדינטות לרישום; כשרה שקיבל  6/91 ת.צ.ר. לפי
בין רוחב ,216/100 - 216/040 בין ישראל החדשה: אורך רשת
בקו בתשריט המסומנים הגבולות לפי הכל .628/660 - 628/585

.30424 בחלקיות: גושים וחלקות: גושים כחול;

קומות, לשתי  קיים כפול חלל חלוקת  .1 התכנית: מטרת
קביעת .2 המבנה. בייעוד שינוי ללא במבנה פנימיים ושינויים
בהיקף בניה שטחי תוספת קביעת .3 ציבורי. מבנה בעבור בינוי
ו–41.3 מ"ר  עיקריים שטחים מ"ר 713.29 מ"ר מהם 673.07 של
חדשים בניין קווי  וקביעת בניין קווי  שינוי .4 שירות. שטחי
+7.14 הבניין במפלס המעטפת של בתוך שטח  לתוספת קומה
מפלס  מעל קומות ל–3  קומות מ–2 הקומות מספר הגדלת .5
שימושים עם רפואי מבנה בעבור שימושים קביעת .6 .+0.00
תנאים קביעת .8 לתכנית. ביצוע שלבי קביעת .7 מעורבים.

להיתר בניה.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2298 עמ' התשס"ו, ,5507 הפרסומים  ובילקוט  31/03/2006

.19/03/2006 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון ולבניה
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
10384/א מס' מפורטת

אשכולי אהרון ברמות, רח' הרחבת יח"ד התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

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

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

להוציא ניתן שמכוחה תכנית  והרשאות:  בניה היתרי
הרשאות. או היתרים
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ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
קואורדינטה רמות; שכונת .108 אשכולי אהרון  רח'
הגבולות לפי הכל .Y-635/500 קואורדינטה ,X-218/550
,30714 גוש: מוסדר: וחלקות: גושים כחול; בקו בתשריט המסומנים

.6 חלקה: חלקי

דיור יחידות להרחבת  בניה  תוספות  התכנית:  מטרת
קיימות.

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

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2569 עמ' התשס"ח, ,5790 הפרסומים  ובילקוט  09/05/2008

.02/04/2008 בתאריך

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

לקהל. פתוחים

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
11005  מס'

תוספת ומחסנים, מסחר שימוש ביטול התכנית: שם
תל ארזה יח"ד, והרחבת תחתונה יח"ד בקומה

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

.2803 שינוי לתכנית ,11005 מס'

רח' שמואל ירושלים. ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
ישראל רשת לפי  קואורדינטות ארזה; תל  שכונת .3 ברוכים
 - 633/475 בין רוחב לבין 220/600, - 220/225 בין אורך החדשה:
כחול; בקו הגבולות המסומנים בתשריט לפי הכל .633/550 לבין

.110 במלואה: חלקה ,30101 גושים וחלקות: גוש:

ומחסנים, מסחר של שימוש ביטול .1 התכנית: מטרת
מרבי יח"ד מס' הגדלת ללא תחתונה קרקע בקומת יח"ד ותוספת
מאזור שטח ייעוד שינוי .2 קיימת. והרחבת דיור ליח"ד בחלקה,
חלקית מרתף קומת תוספת מגורים 2 מיוחד. 3. 2 לאזור מגורים
ביטול .4 מכונות. וחדר  מחסן תוספת בעבור  (-2.89 (מפלס
והתרת תחתונה, קרקע בקומת ומחסנים מסחר של שימוש
חדשה. יח"ד בעבור (-1.02 (מפלס זו בקומה למגורים  שימוש
מסחרית) (חזית הקרקע בקומת מסחר של שימוש ביטול .5
בקומה קיימת יח"ד להרחבת למגורים  המסחר שטחי והסבת
אחת  ליח"ד ד' ג', בקומות קיימות נפרדות 2 יח"ד איחוד .6  זו.
לשטחי מקורות פנימיות מרפסות שטחי צירוף .7 .(5 מס' (יח"ד
בניה לתוספת בינוי קביעת .8 בבניין. קיימות יח"ד של מגורים
בעבור הקומות בכל מאושרים בניין קווי בתחום צפונית בחזית
תוספות בעבור  בניין קווי קביעת  .9 קיימות. יח"ד הרחבת
של בהיקף בניה שטחי תוספת קביעת .10 כאמור.  הבניה
שטחי  ו–82.25 מ"ר שטחים עיקריים מ"ר 217.19 מ"ר מהם 131.94
קביעת .12 התכנית. למימוש ביצוע שלבי קביעת .11 שירות.
.2803 תב"ע לפי  מאושרת מסחרית  חזית ביטול  בדבר הוראה 
קביעת .14 בניה. היתר למתן ותנאים בינוי הוראות קביעת .13

להריסה. מתכת עמוד בדבר הוראה

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3382 עמ' התשס"ז, ,5686 הפרסומים  ובילקוט  22/06/2007

.28/06/2007 בתאריך

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

לקהל. פתוחים

ירושלים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
11583  מס'

מיוחד,  6 למגורים ממגורים ייעוד שינוי התכנית: שם
מוכבר גרביה, ג'בל אל שכ' סוואחרה יח"ד, 14

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

2683/א. שינוי לתכנית ,11583 מס'

שכונת ירושלים.  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
רשת לפי קואורדינטות מוכבר; אל ג'בל - גרביה אל סואחרה
 628/200 בין רוחב ,222/910 - 222/850 בין אורך החדשה: ישראל

בתשריט בקו כחול. המסומנים הכל לפי הגבולות .628/280 -

6 לאזור  שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים .1 התכנית: מטרת
מגורים בנייני  לשני בניה לתוספת בינוי קביעת  .2 .2 מגורים
הבינוי לנספח בהתאם הכל ו–ג'. ב' א', קומות הקרקע, בקומת
נקודה בקו בתשריט המסומנים הבניין קווי ובתחום ,1 מס'
התכנית בשטח  מרביים  בניה שטחי  קביעת  .3 אדום. בטוש
עיקריים,  שטחים מ"ר  1,765 מהם  מ"ר,  1,965 של  בהיקף
בניין קווי וקביעת הבניין קווי שינוי שירות. 4. שטחי ו–200 מ"ר
קביעת ל–4 קומות. 6. המרבי הקומות מספר קביעת .5 חדשים.
היתר למתן תנאים קביעת .7 למגורים. בניה בעבור שימוש

בניה.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3895 עמ' התשס"ח, ,5831 הפרסומים  ובילקוט  15/08/2008

.10/07/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ירושלים ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז לתכנון ולבניה
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
12196 מס'  מפורטת

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

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
כפיפות במ/1998/ב, לתכנית שינוי ,12196 ברמה מפורטת מס'

מק/6614. לתכנית
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וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

הדישון רח' ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
 - מזרח Y מערב קואורדינטה :10 לחלקה מנחת; שכונת .26 ,20 
:15 לחלקה ,217/379  - צפון דרום  X קואורדינטה ,628/984

 - צפון X דרום קואורדינטה Y מערב מזרח 628/921, קואורדינטה
גושים כחול; בקו בתשריט המסומנים הגבולות לפי הכל .217/374

.15 ,10 במלואן: חלקות ,30445 גוש: מוסדר: וחלקות:

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

הקרקע ייעודי במערך  שינוי .1 התכנית: הוראות עיקרי
מגורים ולאזור א' מגורים לאזור (הכפר) מיוחד מגורים מאזור
 15 בחלקה בינוי קביעת בניה: לתוספות בינוי קביעת .2 ב'.
,+6.70 ,+3.40 ,±0.00 ,-3.00 במפלסים קיימת יח"ד להרחבת
לבניית   10 בחלקה בינוי קביעת .2 מס' בינוי לנספח בהתאם
לנספח בהתאם ,+7.20 ,+3.40 ,0.00 ,-3.55 במפלסים חדש בניין
שטחי הגדלת .4 לבניה, כאמור. בניין קווי קביעת  .3 .1 מס' בינוי

של 176 מ"ר,  10 תוספת בחלקה א. ל: וקביעתם בשטח הבניה
עיקריים  366 שטחים מתוכם  מ"ר, ל–451  בניה שטחי וקביעת
וקביעת  של 137 מ"ר, בחלקה 15 תוספת ב. שירות. ו–85 שטחי
עיקריים, שטחים מ"ר 327 מתוכם  מ"ר, ל–356  בניה  שטחי

 10 בחלקה בשטח השימושים קביעת שירות. 5. שטחי ו–29 מ"ר
למתן תנאים וקביעת בינוי הוראות קביעת .6 למגורים.  ו–15 

בשטח. בניה היתר

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4589 עמ' התשס"ח, ,5846 הפרסומים  ובילקוט  22/08/2008

.04/09/2008 בתאריך

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

מיתאר תכנית אישור על הודעה ביטול בדבר הודעה
מקומית ברמה מפורטת והודעה מתוקנת בדבר אישור

12087 מס' ברמה מפורטת מיתאר מקומית תכנית

בשכונות מגורים למתחם בינוי קביעת התכנית: שם
בני ברית) יח"ד (מתחם 263 וגן, ובית שרת רמת

תכנית אישור הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
שפורסמה בעיתונים ,12087 מס' מפורטת ברמה מקומית מיתאר
התשס"ח, ,5798 הפרסומים  ובילקוט  02/05/2008 בתאריך
117 לחוק  לסעיף בהתאם וכי ,30/04/2008 בתאריך ,2904 עמ'
אישור בדבר הודעה נמסרת התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון
שינוי ,12087 מס' מפורטת ברמה  מקומית מיתאר  תכנית

.62 ,3773 2022/ב, 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

סלמן הרב רח' ירושלים. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
משה הרחובות בין שטח וגן, בית שכונת זילברג. משה רח' מוצפי,

קואורדינטה ,X-217/770 קואורדינטה מוצפי;  רח' פינת   זילברג
כחול; בקו בתשריט המסומנים  הגבולות  לפי הכל .Y-629/880

.124 במלואה: חלקה ,30192 מוסדר: גוש: גושים וחלקות:

איכותי מגורים למתחם בינוי קביעת התכנית: מטרת
וגן, ובית שרת  רמת בשכונת המגורים היצע רמת  להעלאת
פתוח לרווחת ציבורי הקרקע, ויצירת שטח של ולניצול מיטבי

התושבים.

משטח  השטח ייעוד שינוי  1 התכנית: הוראות עיקרי
שטחי היקף קביעת .2 ולשפ"פ. לשצ"פ למגורים, לשטח למוסד
קווי קביעת .3 השירות. שטחי היקף וקביעת העיקריים הבניה
מספר קביעת .4 הקרקע. ייעודי בתשריט למפורט בהתאם בניין
מעבר. וזכויות הנאה זיקות קביעת .5 בבניינים. המגורים קומות

בניה. היתר למתן תנאים קביעת .6

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,726 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 ולבניה
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

יוסף רות  
המחוזית הוועדה ראש יושבת  
מחוז ירושלים לתכנון ולבניה

מחוז תל אביב

תל-אביב–יפו מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הכנת בדבר  הודעה
 מס' תא/3847

פלורנטין שכונת ציבור, שטחי התכנית: שם
לחוק  ו–78  77 לסעיפים בהתאם הודעה, בזה נמסרת
והגבלת הוצאת בדבר הכנת התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון

תא/3847. מס' מקומית מיתאר לתכנית בניה היתרי

התכנית פלורנטין. שכונת תל–אביב-יפו. התכנית: תחום
יפו-אילת, אליפלט, שלמה הרחובות השטח שבין תכלול את
בלבד; הציבור לשטחי יתייחסו התכנית הוראות והעלייה.
,6986  -  6982 ,6931 ,6930 בשלמותם: גושים וחלקות: גושים
,104 ,101  -  95 במלואן: חלקות ,7016 גוש: .7424 ,7084 ,7083
,86 ,85 ,81 ,79 - 70 במלואן: חלקות ,7051 גוש: .153 חלקה: חלקי
 139 ,137 ,136 ,133 ,130 ,126 ,117 ,115 - 112 ,108 - 98 ,95 - 90

.62 חלקי חלקה: ,158 - 152 ,150 ,148 ,145 ,143 ,141 -

לצורכי שטחים  וקביעת איתור  .1 המוצעים: השינויים
שנקבעו שטחים תכלול התכנית א. פלורנטין: בשכונת ציבור
לציבור שטחים  יאותרו הכנתה ובמהלך קודמות בתכניות 
שבין את השטח תכלול התכנית התכנית: ב. תחום בתחומה.
הוראות התכנית והעלייה. שלמה אליפלט, הרחובות יפו-אילת,
היתרי תנאים להוצאת קביעת .2 בלבד. לשטחי הציבור יתייחסו
תיאסר  אחת, לפיהם שנה לתקופה של 78 לחוק סעיף לפי בניה
חלקות א. כדלקמן: חורגים ולשימושים לבניה היתרים הוצאת
בכתובות: ,6931 בגוש   1743 ,1742 בצלות אלוף  רח'  שונות: 
 227-222 חלקות .32 השוק ,55 הרצל ,6 ,5 ,4 ,2 בצלות אלוף
,48 ,46 ,44 השוק ,75 ,73 ,71 ,69 הרצל בכתובות: ,7084 בגוש
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2א. ,2 עתר בן בכתובת: ,7084 בגוש   61 חלקה .44 ,42  פרנקל
דרויאנוב, הספר בית למתחם בהמשך הציבורית הקריה ב.
בכתובות: 139 בגוש 7051, וחלק מחלקה ,90 חלקה ,140 חלקה
,12 ,10 ,8 ,6 ,4 המחוגה רח' ,18 ,16 ,14 ,12 ,10 ,8 ,6 ,4 הנגרים רח'
רח' ,24 ,22 ,20 ,1 חצרים רח' ,24 ,22 ,20-1 המשור רח' ,18 ,16 ,14

.68 ,66 ,64 ,62 ,60 ,58 ,56 ,54 אברבנל

ברק בני מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' בב/804

למגורים, מתעשיה ייעוד שינויי התכנית:  שם
מתחם אוסם

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

בב/105/א, בב/105/ב, בב/63/א. לתכניות שינוי מס' בב/804,

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

גבולות ברק. בני ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
ממזרח חבקוק, רח'  - מדרום  הושע,  רח'  - מצפון  התכנית:
גוש: וחלקות:  גושים נריה; בן ממערב–רח' אהרונוביץ, רח'  -
,429 - 426 ,415 - 412 ,375 - 372 ,369 במלואן: חלקות ,6192 
,416 ,376 ,368 ,14 חלקות: חלקי ,1130 ,1129 ,484 ,437  -  433

.445 ,438 ,425

שפ"פ, תעשיה, מאזור ייעוד שינוי א. התכנית: מטרת
מיוחד, מגרש שפ"פ, מיוחד, מגורים לאזור ודרכים שצ"פ
אזור .1 בתכנית: בניה זכויות קביעת ב. ודרכים. שצ"פ שב"צ,
עיקרי  שטח 189 יח"ד בנות 106 מ"ר ,101 מגרש - מיוחד מגורים
800 מ"ר   + למגורים עיקרי שטח 20,035 מ"ר הכל סך ממוצע,
לקרקע  מעל מ"ר  6,250 שירות: שטחי + למסחר עיקרי שטח
קומת  + בני 5 קומות ב–7 בניינים מתחת לקרקע, מ"ר ו–13,630
2 מרתפי חניה,  עד מעל למגורים, כניסה קומת מעל חלקית גג
מגורים/מסחר  2 קומות עד והושע, מעל אהרונוביץ ולכיוון רח'
 301 מגרש - מגורים מיוחד אזור .2 טופוגרפיה. תלויות חלקיות
ממוצע,  עיקרי שטח 12 יח"ד בנות 106 מ"ר בן מגורים בניין -
לקרקע  מעל מ"ר  320 שירות:  שטחי + מ"ר  1,270 הכל  בסך
גג חלקית  קומת בן 5 קומות + בבניין לקרקע, מתחת ו–800 מ"ר
מגרש - מיוחד מגרש 2 מרתפי חניה. 3. מעל עד קרקע, מעל קומת
הקיים  הבניין - השארת א' חלופה מוצעות 2 חלופות: - 302
המאושרות הבניה  זכויות מיצוי  תוך  הקיימים, והשימושים 
- ב' חלופה לשיפוצו. הוראות וקביעת לפי תכנית בב/105/ב,
ציבוריים לשימושים בניין חדש המיועד ובניית הבניין הריסת
 + עיקרי שטח  מ"ר  4,850 של: בניה זכויות הכולל במקומו,
מתחת  מ"ר ו–1,800  לקרקע מעל  מ"ר 1,940 שירות: שטחי
שמחצית  כך מרתף, עד 2 קומות מעל 6 קומות בן בבניין לקרקע,
 201 מגרש - שב"צ .4 פתוח. פרטי יהיה שטח המגרש משטח
לקרקע  מעל שירות: 270 מ"ר שטחי עיקרי + שטח 1,350 מ"ר -
עד 2 קומות  מעל בן 6 קומות בבניין לקרקע, מתחת ו–765 מ"ר
ילדים. ולגני כנסת לבית שישמש ציבורי לבניין המיועד  מרתף,
אהרונוביץ. ברח' דרך קטע וביטול קיימות דרכים הרחבת  ג.
זכות קביעת ה. הפתוחים. השטחים לפיתוח הוראות קביעת ד.
ואכלוס. היתר תנאים למתן קביעת ו. ולהולכי רגל. לרכב מעבר
וחלוקה איחוד בדבר הוראות ידי על חדשים מגרשים קביעת ז.

והבניה. התכנון לחוק ז' סימן ג', פרק הוראות לפי - מחדש

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4182 עמ' התשס"ח, ,5836 הפרסומים  ובילקוט  23/06/2008

.31/07/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
תל–אביב-יפו ,125 בגין דרך אביב, תל מחוז  ולבניה לתכנון
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,03-7632588 טל' ,67012
,03-5776579 טל' ברק, בני ,11 המלך דוד רח' ברק, בני ולבניה
שהמשרדים ובשעות בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין וכל

לקהל. פתוחים האמורים

אורון גילה  
המחוזית הוועדה יושבת  

אביב מחוז תל לתכנון ולבניה

מחוז חיפה
מחוז חיפה - מקומי-מחוזי מרחב תכנון

מס' חפאג/1338 הפקדת תכנית מפורטת הודעה בדבר
1 אליקים בריכת 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
מס' מפורטת תכנית מופקדת חיפה מחוז מחוזית מקומית
תמא/8, תמ"א לפי אישור ג/400, לתכנית שינוי חפאג/1338,

תמא/35. תמא/10/ג/3, תמא/22,

- מחוזי מרחב תכנון ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
הכרמל, פארק של הדרומיים לשוליים בסמוך שטח חיפה. מחוז
חלקי ,11827 גוש: וחלקות:  גושים אליקים;  לצומת מצפון 

.39 ,36 - 33 ,26 חלקות:

- הנדסי מיתקן בעבור שטח הקצאת התכנית: מטרת
גישה אליו. ודרך מקורות של בריכת מים

לייעודים שטחים קביעת א. התכנית: הוראות עיקרי
הנדסיים למיתקנים חקלאי מאזור קרקע ייעוד שינוי ב. השונים.

התכנית. בתחום בניה היתרי למתן הוראות קביעת ג. ודרך.

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
.04-8633448 טל' חיפה, ,15 הפלי"ם שד' חיפה,  מחוז  ולבניה
המקומית-מחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

חיפה. ,15 הפלי"ם שד' חיפה, מחוז ולבניה לתכנון

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

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

מרחב תכנון מקומי חיפה

מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' חפ/1195/ז

הצרפתי בכרמל לחיים (אלו"ט) בית 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
לתכניות שינוי חפ/1195/ז, מס' מפורטת תכנית מופקדת חיפה
חפ/ לתכניות כפיפות  חפ/1400/יב, חפ/1195, חפ/1400/יב/1,
חפ/מק/1400/יב/4, חפ/מק/229/י/2, חפ/מק/1400/פמ, 1400/גב,

חפ/229/י, חפ/229/י/1. חפ/מק/1400/תט, חפ/1400/שש,

אליהו רח'  חיפה. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
גושים לחם; חכים ובית אליהו הרחובות צרפתי בין כרמל חכים.

.84 ,83 חלקות: חלקי ,75 במלואה: חלקה ,10804 גוש: וחלקות:

המאפשר לחיים שישמש בית הקמת מבנה התכנית: מטרת
אלו"ט. לאוכלוסיית והשגחה טיפול מגורים, לצורכי לינה

בייעוד   75 חלקה חלוקת  א. התכנית: הוראות עיקרי 
להקמת   2001 שטח  תא הקצאת  תוך מגרשים  ל–2  אב"צ  של 
אלו"ט. בעמותת לחברים יום לפעילות ומבנים מגורים  מבנה
קביעת  2001 תוך שטח המותרים בתא הבניה הגדלת שטחי ב.
הגדלת ג. .2002 שטח ובתא ,2001 שטח בתא בניה הוראות
ופעילויות מוגן דיור תוספת שימוש של ד. המותרת. התכסית
המותרים השימושים לרשימת אוטיסטים למבוגרים יום
לתכנית בהתאם לחם בית רח' הרחבת ה. ציבורי. לבניין  באתר
למבנה לגשר גישה בניה הוראות מתן המאושרת. ו. חפ/229/ד

שלב א'.

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' חיפה, ,3 ביאליק רח'  חיפה, ולבניה לתכנון  המקומית 

.04-8356807

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

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

זבולון מקומי תכנון מרחב

זב/26/יג מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
יוחנן רמת 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
לתכנית שינוי זב/26/יג, מס' מפורטת תכנית מופקדת זבולון

תממ/6. תמא/35, לתכניות כפיפות זב/24/א,

יוחנן. רמת קיבוץ ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
הקיבוץ; של משטח הבנוי ומרוחק יוחנן רמת  לקיבוץ מזרחית
,10514 גוש: .14 ,8 חלקות: חלקי ,10512 גוש: וחלקות:  גושים 

.25 ,16 ,14 חלקות: חלקי

למבני משק. חקלאית מקרקע ייעוד שינוי מטרת התכנית:

חקלאי לשטח משטח ייעוד שינוי א. התכנית: עיקרי הוראות
התכליות ב. קביעת גישה. ודרך פתוח שטח פרטי משק, למבני
קביעת ד. הבניה. קביעת הוראות קרקע. ג. ייעוד לכל המותרות

השטח. לפיתוח ה. קביעת הוראות סביבתיות. הנחיות

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' ,30030 המכבי כפר זבולון, ולבניה לתכנון  המקומית

.04-8478105

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

הכרמל חוף מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' חכ/9/יא/חפאג/1352

בקיבוץ מליחים מים התפלת מיתקן התכנית: שם
מיכאל מעגן

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

משח/19. לתכנית שינוי חכ/9/יא/חפאג/1352,

מיכאל. מעגן קיבוץ ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
הקיבוץ; העלמין של לבית מדרום  מיכאל,  מעגן קיבוץ  בצפון
.20 ,18 ,10 - 8 ,5 ,4 חלקות: חלקי ,10970 גושים וחלקות: גוש:

.22 חלקות: חלקי ,10973 גוש:

והסדרת הנדסיים למיתקנים שטח ייעוד התכנית: מטרת
להתפלת מיתקן הקמת לאפשר כדי תת–קרקעית, צנרת רצועת
תהיה המקסימלית שתפוקתו מיכאל מעגן בקיבוץ מליחים מים

מוצר. מי מלמ"ק 18

משטח הקרקע  ייעוד שינוי א.  התכנית: הוראות עיקרי 
למיתקנים ושטח חקלאי לשטח שטח למבני משק פתוח, פרטי
כולל השטח, לפיתוח הוראות קביעת ג. ודרך. הנדסיים

התשתיות.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה
בתאריך ,4600 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5846, 25/07/2008 ובילקוט

.04/09/2008

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 ,04-8136213 טל' ,30860 כרמל עין הכרמל, חוף
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

הכרמל מורדות מקומי תכנון מרחב

מכ/711 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 - כרמל בטירת עירונית התחדשות התכנית: שם

שרת מתחם עיבוי
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 מכ/711, מס' מפורטת תכנית מופקדת הכרמל מורדות
מכ/ תרשצ/2/20/9, תרשצ/2/20/6, מכ/89, מכ/87, לתכניות

מכ/201. ג/1057, ,301

שרת רח' טירת כרמל; ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
רח' אצ"ל ;57 ,55 ,53 ,51 ,49 ,47 ,44 ,42 ,40 ,38 ,36 ,24 ,22 ,20 ,18
רח' ;53 ,51 ,49 ,47 ,45 ,43 ,39 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,29 ,27 ,25
השריון  42, רח' ,40 ,38 ,36 ,34 ,32 ,30 ,28 ,26 ,24 מס' ז'בוטינסקי
גושים ;11 ,9 ,7 ,5 ,3 ,1 סולימאן ברזני הרב רח' ,12 ,10 ,8 ,6 ,4
,109  -  104 ,101 ,89 ,88 במלואן: חלקות ,10676 גוש: וחלקות:
,10677 גוש: .136 ,132 ,100 חלקות: חלקי ,143 ,142 ,137 ,135 ,133
,10721 גוש: .85 חלקי חלקה: ,10717 גוש: .94 ,93 חלקות: חלקי
במלואה: חלקה ,10723 גוש: .37 ,34 ,8 - 5 ,3 - 1 חלקות: חלקי

.71 חלקי חלקה: ,52

המגורים לבנייני בניה תוספת לאפשר התכנית: מטרת
עירונית התחדשות לאפשר במטרה התכנית בשטח הקיימים
4-3 קומות  מגורים ייעוד מאזור שינוי א. ידי: האזור, על ועיבוי
דרך, לייעודים:  משצ"פ ייעוד שינוי ב. מיוחד. מגורים לאזור 
ותוספת 210 יחידות  קיימות, 414 יח"ד הגדלת ג. מיוחדת. חניה
קביעת ד. הקיימים. המגורים מגרשי בתחומי חדשות דיור
הכלולים בשטחים פיתוח והוראות בניה הוראות בניה, זכויות
התכנית. בתחום  וחניה תנועה הסדרי קביעת ה.  בתכנית. 
הפתוחים. הציבוריים  לשטחים פיתוח הוראות קביעת   ו.
בקו שינוי ח. ציבור. למבני  במגרשים בניה  זכויות הגדלת ז.

התכנית. בתחום בניין

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו את  הרואה אחר תכנוני פרט בכל  או בבניין
רשאי  לחוק,  100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
טל' חיפה, ,15 הפלי"ם שד' חיפה, מחוז ולבניה  לתכנון
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-8633448
חיפה33093, ,2 כורי רח' ולבניהמורדותהכרמל,  המקומיתלתכנון

.04-8676296 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

הכרמל מורדות מקומי תכנון מרחב

תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה
ג/381 מס' מקומית  מיתאר

הכרמל התכנית: תכנית מיתאר טירת שם
תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
89 לחוק  לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה ג/381, מס'
הפרסומים בילקוט פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון

.15/02/1962 בתאריך ,891 עמ' התשכ"ב, ,910

גושים כרמל;  טירת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
,10690 ,10689 ,10688 ,10687 ,10686 בחלקיות: גושים וחלקות:
,10723 ,10722 ,10721 ,10717 ,10716 ,10715 ,10714 ,10713 ,10712

.10728 ,10726 ,10725

קביעת ב. ופיתוח השטח. הסדר א. תכנון התכנית: מטרת
שיקום בנויים, ושטחי שטחים תחום מגורים לייעודיהם אזורי
שלבי ותכנון רגולטיבית תכנית  תערך  (שעליו הקיים הכפר
מסחר מלאכה ותעשיה ציבור, לבנייני השיקום) קביעת אזורים
וכו', עלמין בית ובידור, לספורט שטחים הקצאת ג. וכו'. זעירה

גובה  קביעת קומה, בכל ל–20% מקסימום הבניה אחוזי קביעת
כיכרות דרכים, התוויית ד. הדיור. יחידות מס' קביעת הבניינים,

הוואדי. והסדר חניה שטחי

הוועדה במשרדי בתכנית, לעיין רשאי מעוניין כל
טל' חיפה, ,15 שד' הפלי"ם חיפה, מחוז ולבניה  המחוזית לתכנון
ולבניה  לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי  04-8633448
,04-8676296 טל' ,33093 חיפה ,2 כורי רח' הכרמל, מורדות

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

שומרון מקומי תכנון מרחב

ש/22/כו מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
ציבור למבני לרכב נגישות הסדרת התכנית: שם

פתוח ציבורי שטח בתחום
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי חיפה מחוז ולבניה
לתכניות שינוי ש/22/כו, שומרון מופקדת תכנית מפורטת מס'

ש/11. ש/22,

רח' יעקב. זכרון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,11292 גוש: וחלקות: גושים הברון;  נווה  שכונת העצמאות.

.120 במלואה: חלקה

בתחום לרכב למבני ציבור התכנית: הסדרת נגישות מטרת
זכות שבה תותר רצועה הסדרת באמצעות ציבורי פתוח שטח

לציבור. מעבר

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו את  הרואה אחר תכנוני פרט בכל  או בבניין
רשאי  לחוק,  100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
טל' חיפה, ,15 הפלי"ם שד' חיפה, מחוז ולבניה  לתכנון
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-8633448
טל' ,30950 יעקב זכרון שומרון, ולבניה לתכנון  המקומית

.04-6305522

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

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

שומרון מקומי תכנון מרחב

ש/638/ד מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
כרכור בצפון מגורים התכנית: שם

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
ש/24, ש/18, ש/מק/547, ש/547, לתכניות שינוי ש/638/ד,

ש/638/א. לתכנית ביטול ש/17,
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חנה-כרכור. פרדס ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
- הגליל לרח' ודרומית קנדי לשכונת צפונית כרכור, צפון
גושים משמרות; ודרך השופטים רח' בין הדרים, נווה שכונת
,10072 גוש: .42 ,25 ,15 ,14 חלקות: חלקי ,10071 גוש: וחלקות:
חלקה ,10074 גוש: .139 חלקי חלקה: ,24 ,23 ,1 במלואן: חלקות
.585 ,477 ,131 - 129 ,106 ,7 - 5 ,2 חלקות: חלקי ,8  במלואה:

.139 ,38 ,30 חלקות: חלקי ,10100 גוש:

לתכנון שיועד אזור מפורט של תכנון  א. התכנית: מטרת
בצפון לבניה  מתחם של כולל מתכנון  כחלק בעתיד, מגורים 
ייעוד שטחים הסכמת בעלים. ג. איחוד וחלוקה ללא כרכור. ב.
תנועה, צמתי הסדרת קיימות, דרכים הרחבת ד. ציבור. לצורכי
יחידות הדיור מספר הגדלת ה. חדשות. לדרכים וייעוד שטחים
יח"ד. ל–142 בניה זכויות והוראות קביעת למגרש. ו.  המינימלי

ב'. מגורים לאזור ציבורי בניין שטח ייעוד שינוי ז.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
בתאריך ,744 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5744, 02/11/2007 ובילקוט

.27/11/2007

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

ש/1318 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
בינוי פינוי במסלול עירונית התחדשות התכנית: שם

הקסמים מרבד ברח'
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
ש/619, תרשצ/2/24/3, ש/מק/618/ב, לתכניות שינוי ש/1318,

ש/1114. לתכנית כפיפות ש/445,

שכונת יעקב.  זכרון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
וחלקות: גושים ;12 ,10 ,8 ,6 ,4 ,2 הקסמים מרבד שרת,  נוה
,50 ,6 חלקות: חלקי ,55 ,53 ,49 ,48 במלואן: חלקות ,11296 גוש:
,11298 גוש: .165 ,161 ,160 ,10 ,9 חלקות: חלקי ,11297 גוש: .52

.200 חלקי חלקה: ,11308 גוש: .79 ,78 חלקות: חלקי

מתחם ושיקום עירונית  התחדשות א. התכנית:  מטרת
מבנה והריסת פינוי  ב. בינוי. פינוי במסלול ושצ"פ  מגורים

מבנים חדשים. ב–4 יח"ד 99 והקמת קיים,

במטרה קיים מגורים מבנה פינוי התכנית: הוראות עיקרי
שטח ייעוד ידי: א. האזור על התחדשות עירונית ושיקום לאפשר
שטחים). החלפת ידי (על לשצ"פ חדש ושטח למגורים  חדש
ופיתוח השטחים הכלולים בניה הוראות קביעת זכויות בניה, ב.
הסדרי קביעת ד. בניה. היתר למתן תנאים קביעת ג. בתכנית.
ללא איחוד וחלוקה ה. התכנית. בתחום וחניה לפרויקט תנועה
לשב"צ. הוראות קביעת ו. מהשטח. בחלק הבעלים  הסכמת

לשצ"פ. הוראות קביעת ז.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,77 עמ' התשס"ט, ,5857 הפרסומים  ובילקוט  15/09/2008

.12/10/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' חיפה, ,15 הפלי"ם שד' חיפה, מחוז ולבניה  לתכנון

ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-8633448
וכל מעוניין רשאי ,04-6305522 טל' ,30950 יעקב זכרון שומרון,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין

לקהל.

יוסף משלב  
המחוזית הוועדה ראש יושב  
חיפה מחוז ולבניה לתכנון

המרכז מחוז
השרון הוד מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' הר/11/88/יט

יח"ד 2 בעבור בניה והוראות זכויות קביעת התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

הר/11/88. הר/1002, לתכניות שינוי מס' הר/11/88/יט,

רח' השרון. הוד ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.367 במלואה: חלקה ,6455 גוש: וחלקות: גושים ;28 הבנים

בעבור בניה והוראות זכויות קביעת א. התכנית: מטרת
מגרש  בגודל שינוי ג. בניה. להיתר תנאים קביעת ב. יח"ד.  2
בניין בקו שינוי ה. קיימת. לבניה בניין בקווי שינוי ד. מינימלי.

אחורי.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1592 עמ' התשס"ו, ,5490 הפרסומים  ובילקוט  20/01/2006

.05/02/2006 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-9788444 טל'
,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/17/600/א/20

שכ' גיל עמל, ,25 גלויות קיבוץ רח' התכנית: שם
השרון הוד

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
הר/17/600/ הר/1/302, לתכניות שינוי מס' הר/17/600/א/20,

הר/1002. לתכנית כפיפות הר/3/302, א/4,

רח' קיבוץ השרון. בתכנית ומקומם: הוד השטחים הכלולים
קואורדינטה ,X192.800 קואורדינטה עמל; גיל שכ' ,25  גלויות

.63 במלואה: חלקה ,6653 גוש: וחלקות: גושים ;Y674.275

סך ,63 בחלקה דיור יחידות תוספת א. התכנית: מטרת
קביעת ג. בחלקה 63. בניה אחוזי תוספת ב. דיור. 4 יחידות הכל
לתשתיות, מעבר זכות הקצאת ד. בניין. וקווי בניה הוראות

אחוריים. רגל למגרשים ולהולכי לרכב

לבנות  ניתן 63 יהיה על חלקה א. התכנית: עיקרי הוראות
מעבר  זכות החלקה תינתן של המזרחי ב. בחלק דיור. 4 יחידות
קווי ג. בתשריט.  המסומן לפי רגל ולהולכי לרכב לתשתיות, 
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הבניה אחוזי ד. המצ"ב. הבינוי ונספח התשריט לפי יהיו בניין
לעיל. 5 בסעיף בניה והוראות זכויות טבלת לפי

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4188 עמ' התשס"ח, ,5836 הפרסומים  ובילקוט  04/07/2008

.31/07/2008 בתאריך

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

לקהל. פתוחים האמורים

טייבה מקומי תכנון מרחב

תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה
טב/2950 מס' מקומית  מיתאר

ייעוד שינוי התכנית: שם
תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
 89 לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה טב/2950, מס' 
בעיתונים פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק
התשס"א, ,5003 הפרסומים  ובילקוט  17/06/2001  בתאריך

טב/במ/2501. לתכנית שינוי ,17/07/2001 בתאריך ,3332 עמ'

גושים טייבה;  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
,79/2 ,79/1 מגרשים: .79 ,78 חלקות: חלקי ,7849 גוש: וחלקות:

טב/במ/2501. לתכנית בהתאם ,79/3

לשצ"פ. ג' ממגורים ייעוד שינוי התכנית: מטרת

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 שהמשרדים האמורים

נתניה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' נת/600/א/36

מרכז/ בנימין בני ברח' חדשה בניה התכנית: שם
אמיתי ח. י. היזם: - נתניה מערב

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
כפיפות נת/600/א, נת/7/400, לתכניות שינוי מס' נת/600/א/36,

לתכנית נת/מק/96/7/400/ב.

בנימין; בני רח' נתניה. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
צפון דרום קואורדינטה ,Y689125.14 - מזרח מערב קואורדינטה
וחלקות: גושים ;2 מבנן תת ,G מתחם נת/600/א, ,X185375.06 -
 8568 גוש נוכחי: גושים ישנים: .118 במלואה: חלקה ,8568 גוש:

נת/600/א. לתכנית בהתאם 558 מגרש: .7931 גוש ישן: -

בניה. ידי תוספת זכויות התכנית: שינוי לבינוי על מטרת

ל–33  יח"ד מ–22 יח"ד תוספת א. התכנית: הוראות עיקרי
תוספת ג. שירות. ושטחי עיקריים שטחים תוספת ב. יח"ד.
ל–2 קומות  גג דירות + עמודים על קומות 7 + ממרתף קומות
כפולה חלקית. עמודים קומת מעל טכני גג קומות + 21 + מרתף
קביעת ו. בניה. ומגבלות  הוראות קביעת ה. לבינוי  שינוי ד.

בניין. קווי שינוי מקסימלית. ז. קרקע תכסית

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4785 עמ' התשס"ח, ,5850 הפרסומים  ובילקוט  22/08/2008

.17/09/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-9788444 טל'
מעוניין וכל ,09-8603170 טל' ,42439 נתניה ,6 נתניה, רח' הצורן
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

נתניה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' נת/32/650

הגדלת ג' למגורים ב/3, ממגורים שם התכנית: שינוי
וקומות יח"ד מספר קביעת ושירות, עיקריים שטחים

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

נת/7/400. נת/1/10, נת/5/10, לתכניות שינוי מס' נת/32/650,

הגדוד רח'  נתניה. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
חלקי ,8321 גוש: וחלקות: גושים ;55 שלום נווה רח'  העברי.

.38 ,2 חלקות:

לאזור ג' מגורים מאזור ייעוד שינוי א. התכנית: מטרת
שירות. ושטחי עיקריים שטחים הגדלת ב. ב/3.  מגורים
מס'  קביעת ה.  לבינוי. שינוי ד.  יח"ד).  3) יח"ד מס' קביעת ג.

להריסה. מבנים/גדרות קביעת בניין. ז. בקווי שינוי ו. קומות.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,373 עמ' התשס"ט, ,5866 הפרסומים  ובילקוט  17/10/2008

.18/11/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-9788444 טל'
וכל מעוניין רשאי ,09-8603170 טל' נתניה42439, ,6 נתניה, רח' הצורן

פתוחים לקהל. האמורים שהמשרדים ובשעות בימים לעיין בה

נתניה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' נת/20/700

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

נת/7/400. נת/100/ש/1, לתכניות שינוי מס' נת/20/700,

נילי רח' נתניה. ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
חלקה ,8240 גוש: וחלקות: גושים  נתניה;  מרכז ,26-24 מס'

.107 במלואה:

מ–78.60%  עיקריים שטחים הגדלת א. התכנית: מטרת
עמודים  קומת על קומות מ–2  קומות, 2 תוספת ב. ל–85.84%.
למגורים).  העמודים מקומת חלק (הפיכת ל–4 קומות מפולשת

לבינוי. שינוי ג.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4526 עמ' התשס"ו, ,5562 הפרסומים  ובילקוט  14/07/2006

.02/08/2006 בתאריך
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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
מעוניין וכל ,09-8603170 טל' ,42439 נתניה ,6 נתניה, רח' הצורן
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

פתח תקוה מקומי מרחב תכנון

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' פת/130/1204

32 הרצל רח' לדיור מוגן, מגדל זיסו התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי המרכז מחוז ולבניה
מס' פת/130/1204, מקומית מיתאר תכנית מופקדת פתח תקוה

פת/מק/124/1204. פת/2000, פת/109/1204, לתכניות שינוי

.32 הרצל רח' תקוה. פתח ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,X 665,775 קואורדינטה העם; אחד לרח' הרצל רח' בין העיר, מרכז
במלואן: חלקות ,6383 גוש: וחלקות: גושים ;Y189,530 קואורדינטה

.324 ,323

לדיור  המיועד במבנה יח"ד  15 תוספת התכנית: מטרת
מוגן.

בקומה עמודים קומת תוספת א. התכנית: הוראות עיקרי
ושטחי עיקריים שטחים תוספת ב. הקיים. הקונטור במסגרת א'
העמודים  בקומת מוגן דיור יחידות  15 תוספת ג.  שירות. 

המוגן. דיור לבניין מנחה בינוי קביעת ד. הקיימת.

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
למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת ההודעה
שד' המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית  הוועדה
ההתנגדות העתק .08-9788444 טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל
תקוה, פתח ולבניה לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  יומצא

.49100 פתח תקוה ,1 השניה העליה רח'

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

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

פתח תקוה מקומי מרחב תכנון

מס' מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 פת/126/1204

במסחר המותרים השימושים הרחבת התכנית: שם
מ"ר 24 בשטח לחנות פלאפל, ממכר כולל

והבניה,  התכנון 117 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
פת/ מס' מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  התשכ"ה-1965,
פת/10/1204/א, פת/2000, פת/92/1204, לתכניות שינוי ,126/1204

פת/8/1204. פת/1265,

חיים רח' תקוה. פתח ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
חלקה ,6380 גוש: וחלקות: גושים ההגנה 25; רח' 10 פינת עוזר

.200 במלואה:

כולל במסחר המותרים השימושים הרחבת התכנית: מטרת
מ"ר. 24 בשטח פלאפל, לחנות ממכר

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4671 עמ' התשס"ו, ,5567 הפרסומים  ובילקוט  04/09/2006

.20/08/2006 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-9788444 טל'
מעוניין וכל ,49100 פתח תקוה ,1 השניה העליה רח' תקוה, פתח
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

לציון ראשון מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' רצ/73/22/1

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

רצ/22/1. רצ/1/1, לתכניות שינוי מס' רצ/73/22/1,

לציון. ראשון ומקומם: בתכנית  הכלולים  השטחים
,X651.347 קואורדינטה המזרח; שיכון מאיר. אבנר רח'
חלקות ,4242 גוש: וחלקות: גושים ;Y182.717 קואורדינטה

.326 ,319 ,318 במלואן:

לחניה נגישות לצורך מעבר רכב הסדרת התכנית: מטרת
.319 ,318 בחלקות

משטח ציבורי פתוח ייעוד שינוי עיקרי הוראות התכנית:
לחניה נגישות לצורך הסדרת מעבר רכב לצורך משולבת לדרך

.319 ,318 חלקות בתחום

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4195 עמ' התשס"ח, ,5836 הפרסומים  ובילקוט  24/07/2008

.31/07/2008 בתאריך

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

לקהל.

רחובות מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' רח/750/א/1/86

הגג על לחדר תוספת התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
רח/750/א, רח/2000/ג,  לתכניות שינוי רח/750/א/1/86, מס' 

תמא/2/4. רח/מק/2000/ב/3, רח/2000/ב/1, לתכניות כפיפות
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רח' רחובות. ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
;Y645/125 קואורדינטה ,X181/925 קואורדינטה ;26 בן ציון ש.

.50 במלואה: חלקה ,3702 גושים וחלקות: גוש:

גג  לחדר המותרים ל–23 מ"ר מ"ר 36 תוספת התכנית: מטרת
.A ליחידה 59 מ"ר שיהיו כך חמישית, בקומה

המותרים  ל–23 מ"ר מ"ר 36 תוספת התכנית: הוראות עיקרי
כך  שמסומן בתכנית), (כפי  A דירה חמישית בקומה גג לחדר

מ"ר. 59 שיהיו

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4786 עמ' התשס"ח, ,5850 הפרסומים  ובילקוט  28/08/2008

.17/09/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-9788444 טל'
בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,76442 רחובות ,2 ביל"ו רח' רחובות,

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

רחובות מקומי תכנון מרחב

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

מיוחד ג' מגורים מגרש לאזור קביעת התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

רח/10/1200. לתכנית שינוי מס' רח/9/10/1200,

עזרא. רח'  רחובות. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
מדרום; מזרחי למרים מצפון עזרא הרחובות בין מזרח, מרים רח'

.251 במלואה: חלקה ,3705 גושים וחלקות: גוש:

מיוחד ג' מגורים לאזור מגרש קביעת א. התכנית: מטרת
ייעוד  שינוי על ידי פתוח, לשטח פרטי ומגרש 9 יח"ד הכולל
פרטי ושטח מיוחד ג' למגורים ג' וממגורים פתוח, ציבורי משטח
הוראות בדבר קביעת בניה. ג. זכויות והוראות קביעת פתוח. ב.

הקיימים. המבנים הריסת

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2590 עמ' התשס"ח, ,5790 הפרסומים  ובילקוט  22/05/2008

.02/04/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-9788444 טל'
בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,76442 רחובות ,2 ביל"ו רח' רחובות,

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

קסם מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
ק/3452  מס'

קיימת דרך תוואי להסדרת מפורטת תכנית 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
שינוי ק/3452, מקומית מס' מיתאר תכנית מופקדת ולבניה קסם

מח/114. ק/100, לתכניות

קאסם; כפר  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
- קאסם כפר .Y195/800 קואורדינטה ,X668/800 קואורדינטה
.73 חלקה: חלקי  ,8867 גוש: וחלקות:  גושים  מערבית;   שכונה 

.89 חלקי חלקה: ,8868 גוש:

קיימת. דרך תוואי הסדרת התכנית: מטרת

ושינויו קיימת מדרך חלק ביטול התכנית: הוראות עיקרי
חקלאית. לקרקע

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו את  הרואה אחר תכנוני פרט בכל  או בבניין
רשאי  לחוק,  100 סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המחוזית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-9788444 טל'
,49940 קאסם כפר קאסם, כפר קסם, ולבניה לתכנון המקומית

.03-9370492 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

שורקות מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר  הודעה
 מס' בר/2/174

לשני (35 (מס' דרך חלקת חלוקת התכנית:  שם
לשני מגרשים (40 (מס' שפ"פ חלקת חלוקת מגרשים,
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
בעיתונים פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה מס' בר/2/174,
עמ' התשס"ו, ,5538 הפרסומים  ובילקוט  01/06/2006 בתאריך

בר/174. לתכנית שינוי ,08/06/2006 בתאריך ,3578

;315 מרדכי כפר  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
חלקות: חלקי ,15 במלואה: חלקה ,5134 גוש: וחלקות:  גושים 

.40 ,35

הוספת ידי על מגורים, מגרש הגדלת .1 התכנית: מטרת
(35 (מס' דרך חלקת חלוקת .2 דרך. וחלקת פתוח פרטי שטח
מס'  ומגרש המקורי 35/1 בייעודו דרך מס' מגרש לשני מגרשים:
חלוקת .3 10 מ"ר).  (שטח  בנחלות שלא מגורים 35/2 שייעודו
שטח מגרש מגרשים: לשני (40 (מס' פתוח פרטי שטח חלקת

שייעודו   40/2 ומגרש  המקורי בייעודו  40/1 מס' פתוח  פרטי 
איחוד וחלוקה בהסכמת 17 מ"ר). 4. (שטח בנחלות שלא מגורים

הבעלים.

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 ,60948 ברנר גבעת ברנר, גבעת שורקות,

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

אמרני שוקי  
המחוזית הוועדה ראש יושב  
המרכז מחוז ולבניה לתכנון
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הצפון מחוז
הצפון - מחוז משגב מקומי-מחוזי תכנון מקומי מרחב

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

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

ג/10902. ג/6260, לתכניות שינוי ג/16390,

גושים חלוץ.  הר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
חלקה: חלקי  ,120  -  8 במלואן: חלקות ,19222 גוש: וחלקות:

.121

חלוץ. הר של מחדש תכנון התכנית: מטרת

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

תשתיות הנדסיות. לפיתוח הנחיות קביעת אדריכלי. ה.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3641 עמ' התשס"ח, ,5824 הפרסומים  ובילקוט  30/05/2008

.26/06/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
וכל מעוניין רשאי ,04-9990102 טל' משגב, ד"נ משגב, ולבניה
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין

לקהל.

כרמיאל מקומי תכנון מרחב

גנ/16904 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
כרמיאל סנטר, כרמיאל התכנית: שם

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

ג/9599. לתכנית שינוי גנ/16904,

גושים כרמיאל;  ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים 
חלקות ,19160 גוש: .41 חלקה: חלקי  ,19126 גוש: וחלקות:

.26 חלקי חלקה: ,37 ,9 במלואן:

מוזאון להקמת התכנית יזם חובת ביטול התכנית: מטרת
המגרש ופיתוח מדיה, מולטי ומרכז תעשיה - לתיירות

הציבורי.

בתת המפורט להיתר תנאי ביטול א. התכנית: הוראות עיקרי
ז' סעיף תת ,22 בסעיף כאמור גמר לתעודת ותנאי (4)19.1 סעיף
בהסכמת הינו התנאים ביטול ב. ג/9599. בתוכנית הכלולים

הציבורי. למבנה המיועד במגרש בקרקע הזכויות בעלי

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1337 עמ' התשס"ח, ,5759 הפרסומים  ובילקוט  04/01/2008

.08/01/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
וכל מעוניין רשאי ,04-9085671 טל' כרמיאל, כרמיאל, ולבניה
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין

לקהל.

כרמיאל מקומי תכנון מרחב

ג/17012 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
כרמיאל צפון, רבין רמת התכנית: שם

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

ג/12813. לתכנית שינוי ג/17012,

גושים כרמיאל;  ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים 
חלקות: חלקי ,22 ,19 ,18 ,8 במלואן: חלקות ,19871 גוש: וחלקות:
.48 חלקי חלקה: ,36 ,29 ,17 במלואן: חלקות ,19873 גוש: .29 ,28

למספר בניה והגבלות זכויות התאמת התכנית: מטרת
דיור. יחידות

מ–240 יח"ד  יח"ד מס' הקטנת התכנית: א. הוראות עיקרי
מתאימים. פתוחים ושטחים חניה  פתרון לקבלת יח"ד  ל–200
שצ"פ הגדלת ג. ליח"ד. בהתאם בניה והגבלות זכויות שינוי ב.

קאב. חרבת לשצ"פ בית ספר קיים בין מעבר המהווה 201

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3221 עמ' התשס"ח, ,5811 הפרסומים  ובילקוט  18/04/2008

.22/05/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
וכל מעוניין רשאי ,04-9085671 טל' כרמיאל, כרמיאל, ולבניה
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין

לקהל.

נהריה מקומי תכנון מרחב

גנ/17415 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
ברח' ואחוזי בניה צפיפות התכנית: הגדלת שם

נהריה ,3 סוקולוב
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/17415, מס' מפורטת תכנית מופקדת נהריה

ג/10715. ג/במ/103,

גושים נהריה;  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
.78 חלקי חלקה: ,22 במלואה: חלקה ,18171 גוש: וחלקות:

8 יח"ד  עם מבנה להקמת בניה אחוזי תוספת התכנית: מטרת
קומות. ב–3

בניה, ואחוזי צפיפות הגדלת  התכנית:  הוראות  עיקרי
נהריה. ,3 סוקולוב רח'

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,
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המאוחרת  ההודעה פרסומה של ממועד 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
,17511 הממשלה, נצרת עילית קרית דרך ולבניה מחוז הצפון,
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל'

.04-9879827 טל' נהריה, נהריה, ולבניה לתכנון המקומית

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

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

מרחב תכנון מקומי נצרת

גנ/17783 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
נצרת ובזכויות בניה, בהוראות התכנית: שינוי שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
לתכנית שינוי  גנ/17783, מס' מפורטת תכנית מופקדת נצרת

ג/במ/202.

וחלקות: גושים נצרת; ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.75 ,71 ,23 חלקות: חלקי ,92 במלואה: חלקה ,16533 גוש:

ליגיטמציה מתן ב. בניה. זכויות הגדלת א. התכנית: מטרת
גב"מ בניה מתכנית ג. שינוי הוראות סגירת מרפסות. ורישוי

.202

בניה. זכויות הגדלת א. התכנית: הוראות  עיקרי
קירוי  למעט זו, תכנית על ג/במ/202 חלות מתכנית ההוראות ב.
על מעבר זכות עם דרך ביטול ג. בינוי. לנספח בהתאם מרפסות
קומות, ה. הגדלת מס' בניין. לקווי  שינוי  ד. .(92) 7 מגרש פני

קביעת גובה מבנה.

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
,17511 הממשלה, נצרת עילית קרית דרך ולבניה מחוז הצפון,
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6508555 טל'

.04-6459200 טל' נצרת, נצרת, ולבניה לתכנון המקומית

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

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

מרחב תכנון מקומי נצרת

ג/16480 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
והסדרת קיים למבנה לגיטימציה התכנית:  שם

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

ג/8588. ג/2634, לתכניות שינוי ג/16480,

וחלקות: גושים נצרת; ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.1 חלקי חלקה: ,16581 גוש:

לתכנית כשינוי מגרש גבולות קביעת התכנית:  מטרת
הקיים. לפי בניה הוראות וקביעת בניין קווי קביעת ג/2634,

המגרש. גבולות קביעת א.  התכנית:  הוראות  עיקרי
לפי בניה זכויות קביעת ג. הקיים. לפי בניין קווי קביעת ב.
הקיים. ה. הגדלת לפי המותרים בניה אחוזי הקיים. ד. הגדלת
בדבר הוראות קביעת הקיים. ו. קומות לפי ומספר בניה גובה
למגורים, בנוי משטח ייעוד שינוי ז. במגרש. גישה ודרכי חניות

ומשרדים. מסחר

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4203 עמ' התשס"ח, ,5836 הפרסומים  ובילקוט  20/06/2008

.31/07/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-6459200 טל' נצרת, נצרת, ולבניה

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

עילית תכנון מקומי נצרת מרחב

ג/17210 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
טבע  - שמורת העלמין בית הרחבת התכנית: שם

נצרת עילית אירוס נצרתי,
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/17210, מס' מפורטת תכנית מופקדת עילית נצרת

לתמא/35. כפיפות ג/609, ג/2479, ,2 תמ"מ לתכניות

עילית; גושים נצרת ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.29 ,28 ,25 ,13 ,12 ,9 - 7 חלקות: חלקי ,17533 גוש: וחלקות:

של הקבורה לצורכי  חלקי מענה  מתן .1 התכנית: מטרת
הגנה טבע לצורך שטח שמורת הרחבת .2 עילית. נצרת העיר
הקשר והסדרת קביעת .3 הנצרתי. - האירוס הנדיר הצמח על
לבין השמורה בכלל, עילית נצרת והעיר בפרט בית העלמין בין
במפגעים, דרכים, טיפול תשתיות בינוי, להיבטים של בהתייחס
פתוח, איכותי יצירת שטח .4 נוספים. חזותיים והיבטים מבטים
הוא הנצרתי אשר האירוס עילית תושבי נצרת לרווחת ונגיש

סמלה.

המיועד משטח  ייעוד שינוי  .1 התכנית: הוראות עיקרי
גריעה .2 טבע. לשמורת נצרתי) אירוס ריכוז (ובו לתעשיה
ייעוד (שינוי  העלמין בית הרחבת לצורך טבע משמורת 
כשטח הטבע שמורת חיזוק .3 קברות). לבית טבע משמורת
השטחים למערכת וחיבורו העיר תושבי לטובת איכותי פתוח
בפרט. הסמוכות השכונות ושל בכלל היישוב של  הפתוחים
הסדרת החניה והגישה לטובת לשצ"פ שינוי ייעוד מתעשיה .4
הראשי הכביש  דפנות של נופי לשיקום וכן טבע, לשמורת 
סביבתיות- הנחיות קביעת .5 יצחק). מעלה (שד' שממערב
העלמין בית המגע שבין לקו יתייחס פיתוח אשר לכל נופיות
ביקור חוויית  לאפשר  כדי טבע לשמורת התחמ"ש  ומיתקן 
חזותיים, מפגעים (הסתרת מינימלית חזותית הפרעה בעלת
עקרונות קביעת .6 תבור). מזרח הר לכיוון הנוף הפתוח שמירת
נגיש כמרחב  והסדרתה עצמה הטבע שמורת לפיתוח מנחים 
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קביעת .7 ועוד). שילוט  מצפורים, שבילים, (כניסה, למבקרים 
פיתוח נספח  והכנת בניה היתרי  מתן  בדבר ותנאים הוראות 

בניה. היתרי הוצאת יאפשר אשר נופי

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
,16 רח' גלבוע עילית, נצרת ולבניה לתכנון הוועדה המקומית

.04-6478828 נצרת עילית, טל'

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

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

צפת מקומי תכנון מרחב

ג/17741 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
,13063 בגוש בניין וקווי ייעוד שינוי התכנית: שם

צפת ,60 חלקה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
לתכנית שינוי  ג/17741, מס' מפורטת תכנית מופקדת צפת

ג/552.

וחלקות: גושים צפת; ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.113 ,112 חלקות: חלקי ,60 במלואה: חלקה ,13063 גוש:

(אכסון למלונאות ממגורים ייעוד  שינוי התכנית: מטרת
מלונאי).

הגדלת ב. בניה. הגדרת שטחי התכנית: א. הוראות עיקרי
בניה. קווי ושימושים. ג. הגדלת גובה בניה. ד. הגדרת תכליות

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
צפת, ,7 ירושלים רח' צפת, ולבניה לתכנון המקומית הוועדה

.04-6927467 טל'

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

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

בית הכרם בקעת מקומי מרחב תכנון

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
ג/15971  מס'

לנחף מערבית זקיף גבעת דרום התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

ג/3351. לתכנית שינוי ג/15971, מס'

נחף. רח' הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: נחף. השטחים
,19142 גוש: .91 ,87 חלקות: חלקי ,19127 גושים וחלקות: גוש:
חלקות: חלקי ,47 במלואה: חלקה ,19143 גוש: .33 חלקה:  חלקי
,16 ,15 במלואן: חלקות ,19144 גוש: .59 - 54 ,52 ,45 - 24 ,18 - 1
חלקי ,19156 גוש: .44 - 41 ,39 ,37 ,35 ,21 ,14 ,13 חלקות: חלקי

.29 - 27 ,25 - 4 חלקות:

לנחף. עלמין לבית  שטח קביעת  א. התכנית:   מטרת
הנחיות קביעת ג. נחף. מתוך העלמין לבית נגישות קביעת ב.
סעיף לפי בניה היתרי הוצאת לאפשר כדי ופיתוח  לבינוי

לחוק. 145ז'

חקלאי משטח ייעוד שינוי א.  התכנית: הוראות עיקרי
תדלוק לתחנת משטח ייעוד שינוי ב. ודרך. עלמין לבית לשטח
לכל המותרות התכליות ג. קביעת עלמין. לבית דרך ושירותי

הוראות בניה. קביעת ד. ייעוד קרקע.

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

.08/11/2007 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
מעוניין וכל ,04-9580693 טל' כרמיאל, הכרם, בית בקעת ולבניה
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

אלונים גבעות מקומי תכנון מרחב

גנ/17694 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
משולב למגורים א' ממגורים ייעוד שינוי התכנית: שם

שפרעם במסחר,
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/17694, מס' מפורטת תכנית מופקדת אלונים גבעות

ג/15696. ג/14570, ג/7025, לתכניות

גושים שפרעם;  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
חלקות: חלקי ,10276 גוש: .31 חלקי חלקה: ,10275 גוש: וחלקות:

.22 ,18

עם א' מגורים מאזור קרקע ייעוד שינוי א. התכנית: מטרת
ומגבלות זכויות הגדרת מגורים ומסחר. ב. לאזור מסחרית חזית

ומסחר. מגורים לאזור המותרים השימושים הגדרת ג. בניה.

מאזור קרקע ייעוד שינוי א.  התכנית: הוראות עיקרי
ומסחר. ב. קביעת מגורים לאזור מסחרית חזית מגורים א' עם
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קביעת ג. ומסחר. מגורים  לאזור המותרים  השימושים
ומסחר. מגורים לאזור בניה הוראות קביעת ד.  התכליות.
המותרים. הבניה שטחי הכל סך הגדלת ו. צפיפות. הגדלת  ה.
גובה קביעת ט. בניה. מרווחי שינוי ח. הקרקע. תכסית הגדלת ז.

בינוי. הנחיות י. הקומות. ומספר הבניינים

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
שפרעם, אלונים, גבעות ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה

.04-9502017 טל'

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

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

הגלבוע מקומי תכנון מרחב

ג/17133 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
אלפא בית בזלת, מחצבת הרחבת התכנית: שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
לתכניות שינוי ג/17133, הגלבוע מופקדת תכנית מפורטת מס'

ג/12982. ג/9264,

גושים אלפא;  בית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
חלקות ,22729 גוש: .2 ,1 חלקות: חלקי ,22728 גוש: וחלקות:
חלקות: חלקי ,22730 גוש: .10 ,4 חלקות: חלקי ,9 ,8 ,2 במלואן:
חלקי חלקה: ,23158 גוש: .10 ,9 חלקות: חלקי ,23146 גוש: .6 ,4
במלואן: חלקות ,23189 גוש: .8 חלקה: חלקי  ,23188 גוש: .22 
חלקות: חלקי ,1 במלואה: חלקה ,23190 גוש: .5 חלקי חלקה: ,7 ,6

.9 ,3

כריה שטחי של סטטוטורית הסדרה א. התכנית: מטרת
ידי על  ג/9264, בתכנית שאושרו מאלה אחרים וחציבה
ובשטח הגישה בדרך שינוי ובלא שטחים החלפת של הליך
יעיל ניצול הבטחת ב. ב'. נספח ,14 לתמ"א בהתאם המיתקנים
מפגעים ומניעת  הסביבה איכות על שמירה תוך השטח  של
הסדרה - להסדרה שטחים בתחומי ג. ג/9264. לתכנית בהתאם
של ומיחזור גריסה מיון, עירום,  של  ופעילות נופית/חקלאית

בניין. עפר/פסולת עודפי

להסדרה משטח ייעוד  שינוי א. התכנית: הוראות  עיקרי
מאזור ייעוד שינוי ב. וחציבה.  כריה  לשטח חקלאי ומשטח
ייעוד שינוי ג. חקלאית. ולקרקע להסדרה לשטח חציבה
ד. שינוי ייעוד מוצעת. לדרך והסדרה משטחים לכריה וחציבה
וחציבה.  כריה לשטח בתמ"א22  ליער המיועד  חקלאי  משטח
חקלאי שטח שטח פרטי פתוח לשטח להסדרה, ייעוד שינוי ה.
לשטח הסדרה משטח ייעוד שינוי ו. וחציבה. כריה ושטח

חקלאי.

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
(מאוחד), עין חרוד הגלבוע, ולבניה המקומית לתכנון הוועדה

.04-6533237 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

המרכזי הגליל מקומי תכנון מרחב

גנ/15837 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
כפר יאסיף ,6 מס' דרך תוואי שינוי התכנית: שם

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

ג/7342. ג/4228, לתכניות שינוי גנ/15837,

גושים יאסיף;  כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
חלקי ,18768 גוש: .48 ,43 ,40 חלקות: חלקי ,18767 גוש: וחלקות:

.112 חלקי חלקה: ,18772 גוש: .56 ,49 ,48 חלקות:

למצב  6 והתאמתו דרך מס' תוואי שינוי מטרת התכנית:
קיים.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2449 עמ' התשס"ח, ,5787 הפרסומים  ובילקוט  22/02/2008

.20/03/2008 בתאריך

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

לקהל.

המרכזי הגליל מקומי תכנון מרחב

ג/16976 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
ירכא נטושה, מחצבה והטמנה שיקום התכנית: שם

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

ג/5000. ג/7533, ג/9344, לתכניות שינוי ג/16976,

וחלקות: גושים ירכא; ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.75 ,42 חלקות: חלקי ,44 ,43 במלואן: חלקות ,18887 גוש:

באמצעות בירכא נטושה מחצבה שיקום התכנית: מטרת
אינרטית. ובפסולת עבשה בפסולת מילוי

חקלאי משטח ייעוד שינוי א.  התכנית: הוראות עיקרי
המותרות התכליות קביעת ב. דרך. והתוויית פסולת לשטח
בקרקע, עבודה ושיטות  הוראות קביעת ג. התכנית.  בתחום
ה. קביעת לתשתיות. הנחיות קביעת ד. בניה. הוראות וזכויות

סביבתיות. הנחיות
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בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,2451 עמ' התשס"ח, ,5787 הפרסומים  ובילקוט  29/02/2008

.20/03/2008 בתאריך

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

לקהל.

העליון הגליל מקומי תכנון מרחב

גנ/16181 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
,66 משק למגורים מחקלאי ייעוד שינוי התכנית: שם

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

ג/7551. ג/4917, לתכניות שינוי גנ/16181,

גושים הלל;  בית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.13 חלקי חלקה: ,13125 גוש: וחלקות:

בנחלה משק מבנה משטח ייעוד שינוי התכנית: מטרת
בהסכמה, שינוי מחדש וחלוקה איחוד פל"ח, חקלאית לשטח

בניה. למתן היתר הוראות בניין וקביעת קווי

משק מבנה משטח שינוי ייעוד התכנית: א. הוראות עיקרי
ליחידות נופש לשטחי פל"ח בהם תותר בניה בנחלה חקלאית
מחדש וחלוקה חלקות איחוד ב. מסחריים. ולשימושים כפרי
קביעת ה. קו בניין. שינוי בניה. ד. הוספת אחוזי ג. בהסכמה.

בניה. היתר למתן הוראות

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4411 עמ' התשס"ח, ,5840 הפרסומים  ובילקוט  26/07/2008

.18/08/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
רשאי מעוניין  וכל  ,12100 פינה ראש העליון, הגליל ולבניה
פתוחים לקהל.   האמורים שהמשרדים ובשעות בימים לעיין בה

צפון,

יזרעאלים מקומי תכנון מרחב

ג/16972 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
קעבייה למגורים, משצ"פ ייעוד שינוי התכנית: שם

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

ג/6874. לתכנית שינוי ג/16972,

טבאש- כעביה ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.8 חלקי חלקה: ,10346 גוש: גושים וחלקות: חג'אג';

למגורים. משצ"פ ייעוד שינוי התכנית: מטרת

שאושר שצ"פ של שינוי ייעוד התכנית: א. הוראות עיקרי
חשמל  שינוי שטח המוגדר לרצועת ב.  ג/6874 למגורים. בתכנית
שינוי ייעוד ג. הקרינה. חוק לפי בניה מגבלות לשצ"פ, וסימון

לחינוך. ציבור לשטח למבנים ומוסדות כשצ"פ המוגדר שטח

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,332 עמ' התשס"ט, ,5865 הפרסומים  ובילקוט  19/09/2008

.11/11/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
מעוניין וכל ,04-6520038 טל' ,18120 ולבניה יזרעאלים, עפולה
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

הגליל לב מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
ג/12735  מס'

בסכנין העירונית מערכת הדרכים הסדרת 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 מס' ג/12735, מקומית מיתאר תכנית מופקדת לב הגליל
ג/9196, ג/5672, ג/6735, ג/6736, ג/8143, ג/15005, לתכניות
ג/8000, ג/9020, ג/7720, ג/10130, ג/7460, ג/3190, ג/3271,
ג/9908, ג/9418, ג/7538, ג/668, ג/9019, ג/9649, ג/9169, ג/9389,
ג/9086, ג/6386, ג/7896, ג/11637, ג/8247, ג/10867, ג/10008,
ג/7574, ג/9894, ג/7135, ג/8735, ג/8835, ג/8185, ג/11646,
ג/8743, ג/8653, ג/9883, ג/11104, ג/7514, ג/3544, ג/9354,
ג/9781, ג/8502, ג/6342, ג/5582, ג/10603, ג/8913, ג/8633,
ג/12050, ג/12051, ג/11880, ג/11601, ג/6061, ג/7371, ג/6671,
ג/12460, ג/12452, ג/12294, ג/12127, ג/12081, ג/12048, ג/12049,
ג/13380, ג/13188, ג/13210, ג/13045, ג/13072, ג/12906, ג/12453,
כפיפות לתכניות ג/14890, ג/14229, ג/14227, ג/14230, ג/14019,

תמא/35. תממ/9/2,

גושים סח'נין;  ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים 
במלואן: חלקות ,19267 גוש: .19295 בשלמותו: גוש וחלקות:
,101 ,99 ,96 - 94 ,86 - 80 ,46 ,41 - 39 חלקות: חלקי .45 - 42
במלואן: חלקות ,19269 גוש: .35 חלקי חלקה: ,19268 גוש: .109
,27 - 19 ,17 ,16 ,14 - 12 ,10 ,7 ,6 ,3 חלקות: חלקי ,49 ,18 ,15 
חלקי ,15 ,7 ,5 במלואן: חלקות ,19270 גוש: .60 - 50 ,33 ,31 - 29
,62 ,61 ,59 - 37 ,33 - 25 ,23 - 18 ,16 ,14 - 8 ,6 ,4 - 1  חלקות:
חלקי ,31 במלואה: חלקה ,19271 גוש: .85 - 83 ,81 - 77 ,75 - 64
חלקות: חלקי ,19272 גוש: .133 ,42 - 38 ,36 - 32 ,30 - 11 חלקות:
במלואן: חלקות ,19274 גוש: .25 ,22 ,21 ,18 ,17 ,14  -  9 ,7 ,6 
,169 ,167 ,165 ,163  -  161 ,158  -  155 ,135  -  124 ,78  -  76 
,84 ,81  -  79 ,75 ,61 ,60 ,57  -  51 ,13 חלקות: חלקי ,172 ,171 
חלקי ,19278 גוש: .173 ,164 ,151 ,146 ,145 ,140 ,139 ,117 ,95 ,94
,94 ,81 ,73 - 71 ,45 במלואן: חלקות ,19279 גוש: .18 ,4 חלקות:
,18  -  5 ,1 חלקות: חלקי ,143 ,142 ,117  -  113 ,110 ,101  -  99 
,135 ,134 ,127 ,90 ,80 ,75 ,74 ,70 ,69 ,57 - 46 ,43 - 35 ,33 - 21
,6 ,5 ,2 ,1 חלקות: חלקי ,80 במלואה: חלקה ,19280 גוש: .144 
.77 - 71 ,69 ,68 ,66 ,42 ,35 - 33 ,30 - 25 ,21 ,20 ,18 - 12 ,9 ,8 
,137 - 134 ,132 - 130 ,108 ,53 ,2 במלואן: חלקות ,19281 גוש:
,22 - 14 ,12 ,10 - 7 ,5 - 3 ,1 חלקות: חלקי ,156 - 154 ,147 - 139
,84 ,83 ,80 - 77 ,75 - 68 ,65 ,64 ,61 - 56 ,52 ,48 ,46 ,30 - 26 
,15 ,13 ,11 ,8 - 1 חלקות: חלקי ,19282 גוש: .107 ,105 ,103 - 87
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,85 ,84 ,82 - 80 ,74 ,51 ,50 ,48 ,46 - 42 ,37 - 34 ,32 ,22 ,20 ,19
,8  - 1 חלקות: חלקי ,19283 גוש: .104 - 100 ,98  - 93 ,91 ,90 
,58 - 56 ,54 - 52 ,50 - 44 ,42 - 34 ,31 ,29 - 20 ,16 - 14 ,12 ,11
.110 ,108 - 106 ,104 ,96 - 91 ,89 - 84 ,82 ,77 - 71 ,69 - 60 
,9 - 4 ,2 ,1 חלקות: חלקי ,72 ,71 במלואן: חלקות ,19284  גוש:
.66  - 61 ,59 ,56 ,55 ,52  - 46 ,44  - 38 ,36 ,34  - 26 ,23  - 11 
,84  -  74 ,69  -  67 ,61  -  50 ,47 במלואן: חלקות ,19287  גוש:
,212  -  203 ,168 ,163 ,139  -  134 ,124  -  118 ,106  -  95 
,289 - 286 ,283 - 280 ,278 - 269 ,242 - 235 ,222 - 216 ,215 - 213 
,21 ,20 ,15 - 13 חלקות: חלקי ,303 - 301 ,299 - 295 ,292 ,291 
,156  -  146 ,94  -  91 ,49 ,48 ,43 ,41 ,39 ,38 ,36 ,33 ,28  -  23
,234 - 230 ,226 - 223 ,178 - 174 ,169 ,167 ,166 ,164 ,162 ,160 
חלקות ,19288 גוש: .300 ,294 ,293 ,290 ,285 ,284 ,258  -  251
,21 ,19 ,12 ,11 ,9 ,8 ,6 ,5 ,2 ,1 חלקות: חלקי ,52 ,45  במלואן:
חלקות: חלקי ,19289 גוש: .51 ,49  -  46 ,44 ,42 ,41 ,34  -  25 
,44  -  40 ,38 ,37 ,35 ,33 ,32 ,29 ,27  -  14 ,12 ,11 ,9 ,8 ,5  -  2 
חלקות: חלקי ,136 ,130 במלואן: חלקות ,19290 גוש: .62 ,57 - 46
,80 - 74 ,72 - 62 ,57 - 55 ,53 - 46 ,44 - 40 ,38 - 36 ,7 ,5 - 3 
,119 ,117  -  111 ,107  -  103 ,101  -  97 ,95  -  92 ,90  -  82 
חלקות: חלקי ,19291 גוש: .137 ,135 - 131 ,129 ,128 ,126 - 123 
,62 - 57 ,55 - 47 ,45 - 37 ,35 ,33 - 28 ,26 ,25 ,22 ,20 ,18 - 1 
חלקות ,19293 גוש: .94 ,92 ,90 - 87 ,85 - 83 ,81 - 77 ,73 - 67
,102  -  100 ,97  -  95 חלקות: חלקי ,131 ,99 ,98  במלואן:
חלקי ,143 ,140 ,139 במלואן: חלקות ,19313 גוש: .134  -  132
,50 - 43 ,41 - 39 ,35 - 33 ,30 - 22 ,16 ,14 ,13 ,9 - 4 ,1 חלקות:
,101 - 95 ,93 - 91 ,89 - 87 ,85 ,84 ,80 ,78 - 71 ,60 ,58 ,56 - 52
.144 ,142 ,141 ,137 - 132 ,129 ,126 - 122 ,120 - 116 ,114 - 106
,47 - 34 חלקות: חלקי ,59 ,48 ,6 במלואן: חלקות ,19314  גוש:
במלואן: חלקות ,19315 גוש: .92 - 86 ,84 - 68 ,65 - 60 ,57 - 49
,27 ,21 - 19 ,13 - 8 ,6 - 3 ,1 חלקות: חלקי ,165 ,108 ,84 ,23 
,96  -  89 ,83  -  81 ,77  -  72 ,69  -  52 ,50  -  45 ,41  -  31 
,136 - 127 ,125 ,124 - 120 ,117 - 111 ,109 ,107 ,106 ,104 - 98
,171 ,170 ,168 - 166 ,164 - 162 ,160 ,159 ,157 ,156 - 145 ,141 ,140 
חלקי ,91 ,85 ,83 ,81 ,42 במלואן: חלקות ,19316 גוש: .174 ,173
,67  - 65 ,63 ,61  - 43 ,41 ,36  - 31 ,29  - 9 ,7 ,5  - 1  חלקות:
חלקות ,19317 גוש: .92 ,90  -  86 ,84 ,82 ,80 ,79 ,77 ,75  -  70
,18  -  11 ,9  -  6 ,4  -  1 חלקות: חלקי ,98 ,97 ,26 ,10  במלואן:
,77  -  60 ,55  -  50 ,42  -  37 ,35  -  30 ,28 ,27 ,25 ,24 ,21 ,20 
,61 ,60 ,38 במלואן: חלקות ,19318 גוש: .96  -  89 ,86  -  79 
,123 ,119 ,117 ,113 ,108  -  97 ,91  -  85 ,79  -  74 ,72  -  70 
,15 - 1 חלקות: חלקי ,141 ,138 ,137 ,135 ,133 - 130 ,127 ,126
,82 - 80 ,73 ,66 - 63 ,59 - 40 ,39 ,37 ,35 - 29 ,27 - 22 ,20 - 17
,19319 גוש: .150 ,148 ,140 ,136 ,125 ,124 ,118 ,116 - 114 ,112
,109 ,104 - 102 ,100 ,96 ,94 ,80 ,70 ,69 ,30 ,28 במלואן: חלקות
,24 ,22 ,21 ,19  -  16 ,14  -  11 ,9  -  1 חלקות: חלקי ,146 ,140 
,111 ,97 ,95 ,93 ,83 ,68 ,61 - 57 ,55 - 46 ,44 - 35 ,33 - 31 ,27 ,26
חלקה ,19320 גוש: .145 ,141 ,136 ,134 ,125 ,124 ,121 ,119 - 116
,62 - 60 ,58 - 52 ,50 - 47 ,45 - 43 חלקות: חלקי ,46 במלואה:
במלואה: חלקה ,19321 גוש: .85 ,84 ,82 ,80 ,76 - 74 ,69 - 66
,40 ,32 ,31 ,22 ,21 ,16 ,13 ,11 ,8 ,7 ,5 ,4 ,2 ,1 חלקות: חלקי ,87 
,129 - 127 ,109 ,95 ,94 ,92 - 88 ,83 ,60 ,59 ,50 ,47 ,46 ,43 ,42
,192 ,191 ,178  -  176 ,171 ,170  -  167 ,158 ,156 ,152  -  150
,261 ,258 ,252 - 242 ,231 - 228 ,225 ,211 ,203 - 201 ,199 ,197 
,55 ,54 במלואן: חלקות ,19322 גוש: .274 - 272 ,270 ,269 - 263
 - 29 ,25  - 22 ,20 ,18 ,17 ,14  - 10 ,6  - 1 חלקות: חלקי ,253
,99 - 95 ,92 - 86 ,83 - 65 ,63 - 57 ,53 - 47 ,43 - 41 ,38 ,33 
,151  -  149 ,147 ,145  -  121 ,119  -  114 ,112 ,110  -  104 

,215 - 212 ,210 - 201 ,198 - 183 ,181 - 174 ,171 - 158 ,156 - 153 
 254 ,252 ,249 - 247 ,244 ,241 ,240 ,237 ,235 ,232 - 227 ,222 - 217

.133 ,1 חלקות: חלקי ,19323 גוש: .262 -

לדרכים כוללת  מיתאר  תכנית  עריכת  .1 התכנית: מטרת
שטח היישוב בכל הדרכים ופריסת שינוי מערך .2 סכנין. בעיר
התאמת מערכת הדרכים .3 ובשטחים שנוספו לצורכי פיתוח.
וצמתים. דרכי גישה הסדרת דרכים, הרחבת התנועה - לצורכי
הנדסיים ומיתקנים שצ"פים ציבור, למבני קרקע ייעודי שינוי .4
בעתיד לתכנון שטח הגדרת .5 לדרכים. הסמוכים בשטחים

בבניה רוויה. ושכונת מגורים

התנועה. מערכת עדכון ושיפור התכנית: א. הוראות עיקרי
העיר בשטח הדרכים מערכת את ומסדירה משנה התכנית
היישוב, חלקי לכל נגישות שוטפת, רכב זרימת שיאפשר באופן
של שונים בחלקים התנועה והסדרת בקבוק, צווארי פתיחת
הקרקע בדרכים שימושי את ומסדירה משנה היישוב. התכנית
לעיר המתאימה החיים למציאות שיתאים באופן להן, ובסמוך
חדשות דרכים  התוויית התכנית של עיקרה הבניה, ולאופי 
ליישוב, חובק תנועה עורק התוויית קיימות, דרכים וביטול
הקיימות לדרכים התכנון התאמת תנועה, מערכת קביעת
מערכת הרחבת חניה, מפרצי גישה, דרכי יצירת בשטח,
ייעודי של מחדש והגדרה ארגון  ב.  ועוד. הציבור שירותי
לשטחים מייעדת התכנית לדרכים. הסמוכים בשטחים קרקע
לתוואי בסמוך  הנמצאים לשטחים ו/או מדרכים המתפנים 
שטחים כגון: ציבורים, ייעודים מורחבות, ו/או חדשות דרכים
מגדירה התכנית הנדסיים. ומיתקנים שצפ"ים ציבור, למבני
רוויה) (בניה הבניה. זכויות את ומגדילה בעתיד לתכנון אזור

של סכנין. מערבי הדרום בחלק בשכונת מגורים

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

ג/17745 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
סכנין ,54 מס' דרך תוואי שינוי התכנית: שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
לתכניות שינוי מס' ג/17745, מפורטת תכנית מופקדת לב הגליל

ג/7586. ג/668,

וחלקות: גושים בתכנית ומקומם: סח'נין; הכלולים השטחים
.27 חלקי חלקה: ,19287 גוש:

.54 דרך מס' תוואי שינוי מטרת התכנית:
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בסכנין. 54 מס' דרך תוואי התכנית: שינוי הוראות עיקרי

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

ג/12863 מס' מפורטת תכנית דחיית בדבר  הודעה
10 בשטח  במגרש בניה אחוזי הגדלת התכנית: שם

בעראבה הבנוי
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית דחיית בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
בעיתונים פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה ג/12863,
עמ' התשס"ב, ,5094 הפרסומים  ובילקוט  25/06/2002 בתאריך

ג/8399. לתכנית שינוי ,15/07/2002 בתאריך ,3302

גושים עראבה.  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
בנוי. שטח וחלקות:

בשטח בניה אחוזי להגדלת נקודתי שינוי התכנית: מטרת
כחול. בקו המתוחם 10 במגרש מס' בנוי בעראבה

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/17155 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
למגורים, ציבור ממבנה ייעוד שינוי התכנית: שם

רמת ישי
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/17155, מס' מפורטת תכנית מופקדת העמקים מבוא

ג/8156. לתכנית

גושים ישי;  רמת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.62 חלקי חלקה: ,11181 גוש: וחלקות:

א', למגורים  ציבור  ממבני  ייעוד  שינוי  התכנית:  מטרת 
דרך. והרחבת

קביעת הוראות בניה. עיקרי הוראות התכנית:

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

.04-6468585 טל' ,17000 עילית נצרת

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

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

חרמון תכנון מקומי מעלה מרחב

גנ/17262 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
לאזור פתוח ציבורי משטח ייעוד שינוי התכנית: שם

שמס מג'דל א', מגורים
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
שינוי גנ/17262, מס' מפורטת תכנית מופקדת החרמון מעלה

ג/9858. לתכנית

שמס. מג'דל ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים

מגורים. שטח הרחבת התכנית: מטרת

ציבורי משטח ייעוד  שינוי א. התכנית: הוראות  עיקרי
למגורים בניה והוראות זכויות קביעת ב. (א3). למגורים פתוח

.124 דרך מס' תוואי ג. שינוי א3.

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
מסעדה החרמון,  מעלה  ולבניה לתכנון המקומית  הוועדה 

.04-6981677 טל' ,12439

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

התשכ"ה-1965. ובניה,

נפתלי תכנון מקומי מעלה מרחב

גנ/16886 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
ג'אן בית שינוי ייעוד מדרך לאזור מגורים, התכנית: שם

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

ג/7682. לתכנית שינוי גנ/16886,
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גושים ג'אן;  בית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
חלקות: חלקי ,19533 גוש: .39 חלקי חלקה: ,19526 גוש: וחלקות:

.14 - 11

.7 דרך מס' תוואי שינוי מטרת התכנית:

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

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,3650 עמ' התשס"ח, ,5824 הפרסומים  ובילקוט  30/05/2008

.26/06/2008 בתאריך

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

והגלבוע המעיינות עמק מקומיים תכנון מרחבי

ג/12910 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
קיבוץ יששכר, ליד נחל טבע התכנית: שמורת שם

יוסף בית
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המקומיות הוועדות ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה
מס' מפורטת תכנית מופקדת והגלבוע המעיינות עמק ולבניה

טבע. לשמורת מוצע פארק מיער - 22 לתמ"א שינוי ג/12910,

וחלקות: גושים ומקומם: בתכנית  הכלולים  השטחים
,22736 גוש: .89 ,61 חלקות: חלקי ,91 במלואה: חלקה ,22661 גוש:
.31 ,29 חלקות: חלקי ,26 ,24 ,22 ,20 ,18 ,16 ,15 במלואן:  חלקות
במלואן: חלקות ,22738 גוש: .8 ,3 - 1 חלקות: חלקי ,22737  גוש:
חלקות: חלקי ,22739 גוש: .7  -  3 ,1 חלקות: חלקי ,9 ,8 ,2 
חלקות: חלקי ,23 במלואה: חלקה ,22740 גוש: .21 ,20 ,14 - 8 
במלואן: חלקות ,22741 גוש: .22 ,18  -  15 ,11 ,10 ,8  -  2 
,22742 גוש: .21 ,20 ,15 ,13 - 7 ,5 - 2 חלקות: חלקי ,19 - 16
חלקי ,18 - 6 ,4 - 1 במלואן: חלקות ,22743 גוש: .1 חלקה: חלקי
.12 - 8 חלקות: חלקי ,5 ,4 במלואן: חלקות ,22744 גוש: .5  חלקה:
,57  -  23 ,19  -  12 ,7 ,6 ,3  -  1 במלואן: חלקות ,22745  גוש:
,68 ,63 ,11  -  8 ,5 ,4 חלקות: חלקי ,69 ,67  -  65 ,62  -  59 
,22749 גוש: .20 ,19 ,13 ,12 חלקות: חלקי ,22747 גוש: .71 ,70
,22751 גוש: .4 - 1 במלואן: חלקות ,22750 גוש: .6 חלקה: חלקי
גוש: .11 ,10 ,8 חלקות: חלקי ,13 ,12 ,9 ,7 - 1 במלואן: חלקות
גוש: .6 ,5 - 1 חלקות: חלקי ,22753 גוש: .1 חלקי חלקה: ,22752
,22755 גוש: .22 חלקי חלקה: ,31 ,21 - 6 במלואן: חלקות ,22754
.1 חלקי חלקה: ,22756 גוש: .7 חלקי חלקה: ,6 - 1 במלואן: חלקות
במלואן: חלקות ,22770 גוש: .18 - 1 במלואן: חלקות ,22769  גוש:
.24 ,23 ,13 ,11  -  9 ,5  -  1 חלקות: חלקי ,22  -  14 ,12 ,8  -  6 
,22783 גוש: .1 חלקי חלקה: ,17 - 2 במלואן: חלקות ,22771 גוש:
,22785 גוש: .4 חלקה: חלקי  ,22784 גוש: .3  -  1 חלקות: חלקי
,6 - 1 במלואן: חלקות ,22786 גוש: .48 ,20 ,2 ,1 חלקות: חלקי
במלואה: חלקה ,22787 גוש: .12 ,11 ,7 חלקות: חלקי ,10  -  8
,23132 גוש: .11 חלקי חלקה: ,22791 גוש: .3 ,1 חלקות: חלקי ,2
חלקי ,23195 גוש: .5 ,2 חלקות: חלקי ,23135 גוש: .6 חלקה: חלקי
חלקות: חלקי ,8 ,5 במלואן: חלקות ,23221 גוש: .7 ,4 ,3 ,1 חלקות:

.9 ,6 ,5 חלקות: חלקי ,23261 גוש: .9 ,4

לשמורת חקלאית מקרקע ייעוד לשנות א. התכנית: מטרת
השטח לייעד ב. טבע. לשמורת מוצע פארק ומיער  טבע,
טבע, אתרים הלאומיים ושמורת חוק הגנים לפי לשמורת טבע
התכנון חוק ולפי התשנ"ח-1998, הנצחה,  ואתרי לאומיים 
והדומם הצומח החי,  על  לשמור ג. התשכ"ה-1965. והבניה, 

הטבעי. במצבם

קרקע חקלאית ויער א. שינוי ייעוד עיקרי הוראות התכנית:
המותרות לכל התכליות קביעת ב. טבע. לשמורת פארק מוצע
התבססות תוך הטבע, בשמורת הביקור הסדרת ג. קרקע. ייעוד
הרעיה להסדיר את ד. התוכנית. בשטח הדרכים הקיימות על
בתחום שימושים על מגבלות  מתן  ה. הטבע.  שמורת בתחום

המחצבה. השפעת

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
שאן, בית המעיינות, עמק ולבניה לתכנון המקומית הוועדה
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ולמשרדי ,04-6065850 טל'

.04-6533237 טל' (מאוחד), חרוד עין הגלבוע,

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

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

יוסף ברון  
המחוזית הוועדה ראש יושב  
הצפון מחוז ולבניה לתכנון

הדרום מחוז
מרחב תכנון מקומי אילת

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
7/123/03/2  מס'

למבני לשטח ממגורים ייעוד שינוי התכנית: שם
אילת אופיר, ספר בית ציבור,

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

.101/02/2 לתכנית כפיפות ,7/123/03/2

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

רח' יותם, דרך בתכנית ומקומם: אילת. הכלולים השטחים
רצוף; כחול  בקו בתשריט כמסומן התכנית: גבולות שחורת; 
חלקי ,131 ,107 במלואן: חלקות ,40038 גוש: וחלקות:  גושים 

לתכנית 101/02/2. 1 בהתאם מגרש: .175 ,167 חלקות:

בניה ומגבלות בניה זכויות קביעת א. התכנית: מטרת
שינוי  ב. שירות. לשימוש ו–16.14%  עיקרי לשימוש 83.86%
בניין בקו הקלה ג. ציבור.  למבני לשטח מגורים  מאזור ייעוד
שינוי  ד. מ'. ל–17.5 מ' מ–100 יותם) (דרך 12 מדרך ארצית מס'

מוצעת. מאזור מגורים לדרך ייעוד
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בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,89 עמ' התשס"ט, ,5857 הפרסומים  ובילקוט  08/10/2008

.12/10/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-6263791 טל'
מעוניין וכל ,08-6367114 טל' אילת, ,1 חטיבת הנגב אילת, רח'
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

שבע באר מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
101/115/03/5  מס'

באר שבע, ,24 קיסריה רח' התכנית:  שם
מליץ משפחת בית

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון מחוז ולבניה
שינוי ,101/115/03/5 מס' מפורטת תכנית מופקדת שבע באר

.91/115/03/5 שינוי לתכנית ,47/115/03/5 וכפיפות לתכנית

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

קיסריה רח' שבע. באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
קואורדינטה ,Y573.230 מזרח מערב קואורדינטה לון; נאות ,24
בקו בתשריט כמסומן התכנית: גבולות ;X177.610 צפון דרום
,22 במלואה: חלקה ,38322 גוש: וחלקות: גושים רצוף; כחול

.73 חלקה: חלקי

בבית בניין קווי ושינוי בניה, שטח תוספת התכנית: מטרת
.24 מגורים, רח' קיסריה

לשטחים בניה זכויות  קביעת א. הוראות התכנית: עיקרי
בניה. ומגבלות הנחיות  קביעת  ב. שירות.  ולשטחי  עיקריים
מצללה. בעבור בניין קו קביעת ד. קרקע. תכסית הגדלת  ג.

בניה. היתר להוצאת תנאים קביעת ה.

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
15/159/03/5  מס'

שבע שכונה ו', באר ,19 במגרש מגורים התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון מחוז ולבניה
שינוי ,15/159/03/5 מס' מפורטת תכנית מופקדת שבע באר

.10/159/03/5 לתכנית כפיפות ,1/159/03/5 לתכנית

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

שטח שבע. באר ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
קואורדינטה ;17 עומרי רח'  ו', בשכונה נמצא  התכנית 
כמסומן התכנית: גבולות ;Y574.530 קואורדינטה ,X179.145
חלקה ,38107 גוש: וחלקות: גושים רצוף; כחול בקו בתשריט

.130 ,129 חלקות: חלקי ,40 במלואה:

ברח'   19 מס' מגורים  במגרש שינויים התכנית:  מטרת 
ו'. שכונה ,17 עומרי

למטרות הבניה הגדלת זכויות התכנית: א. הוראות עיקרי
ב–20% בעבור  א' מגורים לאזור המיועד 19 מס' במגרש עיקריות
קדמיות בחזיתות תמיכה עם קשיחים מחומרים קורות בניית
התכנון חוק  תקנות לפי מהמותר החורג בגודל הבית  של
קשיחים מחומרים  קורות בעבור  בניין  קווי  שינוי ב. והבניה. 
קורות לבניית אדריכלי עיצוב הוראות קביעת ג. תמיכה. עם

תמיכה. עם קשיחים מחומרים

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'
שבע,  2, באר 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

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
162/102/02/5  מס'

בניה תוספת ,31 גורן התכנית: רח' שלמה  שם
שבע באר זכויות, והגדלת

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

5/מק/2012. ,81/102/02/5 לתכניות שינוי ,162/102/02/5 מס'
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וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

שכונת שבע.  באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
התכנית: גבולות ;7081 מגרש .31 גורן שלמה רח' לון, נאות
,38401 גוש: גושים וחלקות: רצוף; כחול בתשריט בקו כמסומן

.61 חלקי חלקה: ,11 במלואה: חלקה

וקומה א', קרקע בקומת בניה שטח הוספת מטרת התכנית:
להלן: לפי הפירוט עיקרית למטרה בניה הגדלת זכויות ידי  על
מרוצף משטח קירוי דרומית קדמית  בחזית קרקע בקומת .1
קירוי מרפסת אחורית +0.85 במפלס צפונית בחזית  13 מ"ר. 2.
חדר הוספת מערבית  צדדית בחזית א'  בקומה .3 מ"ר.   11

גג קיים. כהשלמת - רעפים מ"ר, בקירוי 5 שירותים

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4794 עמ' התשס"ח, ,5850 הפרסומים  ובילקוט  25/09/2008

.17/09/2008 בתאריך

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

לקהל. פתוחים

שבע באר מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
23/207/03/5  מס'

מגורים, לבית בניה זכויות הגדלת התכנית:  שם
שבע באר ,13 אדלר רח'

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

.8/207/03/5 5/במ/3/73, 5/במ/73, לתכניות שינוי ,23/207/03/5

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

שכונה שבע.  באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
,X178.030 קואורדינטה ;13 אדלר שאול רח' החדשה, ו'
בתשריט כמסומן התכנית: גבולות ;Y575.100 קואורדינטה
במלואן: חלקות ,38133 גוש: וחלקות: גושים רצוף; כחול  בקו

.198 ,19 חלקות: חלקי ,44 ,43

,A15 (מגרש) מס' שטח בתא בניה שטח הגדלת מטרת התכנית:
א'. מגורים לאזור המיועד

הגדלת היקפי הבניה למטרות .1 התכנית: הוראות עיקרי
א' מגורים לאזור המיועד ,A15 מס' בתא שטח (מגרש) עיקריות
קו שינוי ל–200 מ"ר. 2. מ"ר מ–137 ,13 ונמצא ברח' שאול אדלר
בניה. היתרי למתן תנאים קביעת ל–3 מ'. 3. מ' מ–5 אחורי  בניין

אדריכלי. ועיצוב לבינוי הוראות קביעת .4

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4621 עמ' התשס"ח, ,5846 הפרסומים  ובילקוט  20/11/2008

.04/09/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה  לתכנון 
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-6263791 טל'

וכל ,08-6463807 טל' שבע, באר ,2 בגין מנחם רח' שבע, באר
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

שבע באר מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
4/215/03/5  מס'

שכונת ,12 למגרש בניה שטח הגדלת התכנית: שם
שבע באר ד', רמות

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

5/מק/2085. 5/במ/185, לתכניות שינוי ,4/215/03/5

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

רח' שבע. באר ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
;33 מודעי יצחק רח' ד', רמות בשכ' נמצא התכנית שטח רמות.
גבולות התכנית: ;Y575.055 קואורדינטות ;X181.800 קואורדינטות
חלקה ,38392 גוש: גושים וחלקות: רצוף; כחול בתשריט בקו כמסומן

לתכנית 5/במ/185. 12 בהתאם מגרש: .6 חלקי חלקה: ,8 במלואה:

ברח'   12 מס' למגרש  בניה שטח הגדלת התכנית: מטרת 
ד'. רמות שכונת ,33 מודעי יצחק

למטרות בניה שטחי  הגדלת א.  התכנית: הוראות  עיקרי
למטרות  בניה שטחי הגדלת ב. ל–250 מ''ר. מ''ר מ–200 עיקריות
שינוי בקווי  ל–90 מ''ר. ג. מ''ר מ–60 (מרתף) לקרקע מתחת שירות

המרבית. הקרקע תכסית הגדלת ד. בניין.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,1203 עמ' התשס"ט, ,5883 הפרסומים  ובילקוט  04/12/2008

.17/12/2008 בתאריך

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

לקהל פתוחים

נגב ורמת רמון מצפה מקומיים תכנון מרחבי

מקומית ברמה מיתאר תכנית אישור הודעה בדבר
2/173/02/20 מס'  מפורטת

- הרחבה 3 הנגב הר טבע שמורת התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

.101/02/20 שינוי לתכנית ,2/173/02/20 ברמה מפורטת מס'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

מכתש רמון. בתחום ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
שלה, הצפון-מזרחי  בחלק הנגב הר טבע בשמורת גובלת 
גבולות  רמון; למצפה  דרומית המערבי,  בצדו  40 ובכביש
וחלקות: גושים  רצוף; כחול בקו בתשריט כמסומן  התכנית: 
,2 במלואה: חלקה ,39032 גוש: .1 חלקה: חלקי  ,39030 גוש:
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,39034 גוש: .1 חלקי חלקה: ,39033 גוש: .6 ,4 ,3 ,1 חלקות: חלקי
חלקי ,39038 גוש: .2 ,1 חלקות: חלקי ,39037 גוש: .1 חלקה: חלקי

.1 חלקה:

חוק לפי טבע לשמורת  השטח  לייעד .1 התכנית: מטרת
הנצחה, לאומיים ואתרי אתרים טבע, לאומיים, שמורות גנים
התשכ"ה-1965. והבניה, התכנון חוק ולפי  התשנ"ה-1998
מצב .3 הטבעי. במצבם  והדומם הצומח החי, על לשמור  .2
 39 תיקון לפי  טבע  - שמורת מצב מוצע - שטח פתוח,  קיים

.4/14 לתמ"מ

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

.28/11/2005 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' ,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז  לתכנון ולבניה
וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מצפה ,08-6263791
ובמשרדי ,08-6586493 טל' ,80600 רמון מצפה ,8 גוריון בן שד' רמון,
וכל ,08-6564129 טל' נגב, רמת ולבניה לתכנון המקומית הוועדה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל פתוחים

רהט מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
1/420/03/17  מס'

א' למגורים משצ''פ ייעוד שינוי התכנית:  שם
ברהט ,11 בשכונה

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון מחוז ולבניה
לתכניות שינוי ,1/420/03/17 מס' מפורטת תכנית מופקדת רהט

17/מק/2155. ,15/223/02/17 17/במ/167,

מתחום בחלק הבעלים כל בהסכמת וחלוקה: איחוד
התכנית.

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

לכניסה סמוך רהט. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.X175.700 קואורדינטה  ברהט;  11 שכונה של המערבית
100231/12 רשום,  גוש: וחלקות: גושים ;Y589.375 קואורדינטה
חלקי  100231 בהסדר, גוש: .86+84 חלקות: חלקי ,88+87 חלקות
;7+5 חלקות:  חלקי שמעון), (בני שומה  13 גוש: ז-37. חלקות

רצוף. כחול התכנית: כמסומן בתשריט בקו גבולות

יח"ד,   4 הכולל א' למגורים הקמת מגרש  התכנית:  מטרת
ברהט. 11 בשכונה למגורים משצ"פ ייעוד שינוי ידי על

ציבורי חלק משטח ייעוד שינוי א. הוראות התכנית: עיקרי
תכליות קביעת ב. .(251 שטח מס' (תא א' מגורים פתוח לאזור
היתר למתן תנאים קביעת  ג. לתשתיות.  והנחיות  ושימושים
(251 מס' שטח (בתא  המרביים הבניה שטחי קביעת ד.  בניה.
עיקריים. שטחים  המהווים  60% מתוכם  מ"ר,  126  +  ל–80% 

התכנית. שלבי ביצוע קביעת ה.

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'

.08-9914874 טל' רהט, לתכנון ולבניה רהט, 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

שדרות מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
96/102/03/21  מס'

שדרות ,64 יוספטל גיורא רח' התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון מחוז ולבניה
כפיפות ,96/102/03/21 מס' מפורטת תכנית מופקדת שדרות

.101/02/21 לתכנית כפיפות ,3/102/03/21 לתכנית ושינוי

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

 64 חלקה שדרות. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
הברוש רח' ובין יוספטל בצד מזרח ברח' הגובלת ,1897 בגוש
גבולות ;603.825 ,161.475 קואורדינטות מדרום; צה"ל ורח' מצפון
וחלקות: גושים  רצוף; כחול בקו בתשריט כמסומן  התכנית: 

.64 במלואה: חלקה ,1897 גוש:

הבניה בניה, הגדלת היקפי התכנית: הגדרת זכויות מטרת
בניין. קווי ושינוי למסחר, השטח בתא

ותוספת בניה זכויות  הגדלת א. התכנית: הוראות  עיקרי
.0 בניין לקו בניין קווי קביעת ב. קומה.

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'
שדרות, הנשיא,  כיכר  שדרות, ולבניה לתכנון   המקומית 

.08-6892745 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
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שדרות מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
19/105/03/21  מס'

לאזור משצ''פ שינוי ,25 בריסל התכנית: רח' שם
שדרות מלאכה,

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

.19/105/03/21

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

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

בריסל. רח'  שדרות. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
במזרח, בריסל רח' בצפון, רומא רח' שדרות. התעשיה אזור
אורך,   153  - קואורדינטות בדרום;  3 וחלקה  במערב,  8 חלקה
רצוף;  כחול בתשריט בקו כמסומן גבולות התכנית: רוחב; - 612

.8 ,3 חלקות: חלקי ,1886 גושים וחלקות: גוש:

ושטח תעשיה מאזור קרקע ייעוד שינוי התכנית: מטרת
זכויות. והסדרת וחלוקה איחוד תעשיה. לאזור פתוח ציבורי

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.

ל–0. מ' מ–3 ואחורי צדדי בניין

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,4622 עמ' התשס"ח, ,5846 הפרסומים  ובילקוט  19/09/2008

.04/09/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה  לתכנון 
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-6263791 טל'
מעוניין וכל ,08-6892745 טל' שדרות, הנשיא,  כיכר  שדרות,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

שדרות מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
98/102/03/21  מס'

שדרות התכנית: ישיבת הסדר שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
,28/102/03/21 ,16/101/02/21 לתכניות שינוי ,98/102/03/21

.27/102/03/21 ,44/102/03/21 ,41/102/03/21

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

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

זרח משה רח' שדרות. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
Y 603.750 רוחב,  - מערב מזרח קואורדינטה עם; שכונת ניר ,923
התכנית: גבולות אורך; X 161.175 - צפון דרום קואורדינטה
מוסדר: וחלקות:  גושים רצוף; כחול בקו בתשריט  כמסומן 
,102 ,99 ,97 ,95 ,94 ,90 ,88 - 85 ,27 ,26 במלואן: חלקות ,1896 גוש:

.83 חלקי חלקה: ,1900 גוש: .96 ,89 חלקות: חלקי ,106

ציבור, ומוסדות  למבנים הרחבת שטח .1 התכנית: מטרת
קרקע ייעודי שינוי .2 ההסדר. ישיבת של קיים מצב והסדרת
ומוסדות למבנים ציבור לבנייני ושטח מגורים מסחר, משצ"פ,
איחוד משולבת. ודרך שצ"פ מגורים, מסחר, שטח לחינוך, ציבור
התכנית. תחום בכל  הבעלים  הסכמת ללא  מגרשים   וחלוקת
למגורים שטח תאי  בעבור הינה מסחרית חזית  תוספת .3

ההסתדרות. - רח' דרך העתקת .4 .90 ,89 במגרשים

קרקע ייעוד  שינוי קביעת א.  התכנית: הוראות עיקרי 
בקומה בניה אחוזי תוספת ב. ציבור. ומוסדות למבנים משצ"פ
תוספת ד. .7 מס' דרך העתקת ג. הבעלים. הסכמת ללא נוספת
במגרשים למגורים שטח  תאי בעבור הינה  מסחרית  חזית

.90 ,89

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.2638 עמ' התשס"ט, הפרסומים 5924, 16/01/2009 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'
מעוניין וכל ,08-6892745 טל' שדרות, הנשיא,  כיכר  שדרות,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

ולהבים שמעונים מקומיים תכנון מרחבי

473/03/7 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
גורל התכנית: יער גבעות שם

והבניה,  התכנון 89 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965,
שמעונים ולבניה לתכנון המקומיות הוועדות ובמשרדי הדרום
שינוי לתכנית ,473/03/7 מס' מפורטת תכנית מופקדת ולהבים

.305/02/7

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

התכנית בתחום שטח ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
בחלקם.   4313 ,4128 מתחמים תמ"א22: לפי היערות מתחמי
בשלמותם: וחלקות: גושים גושים ;583.000/184.000 מרכזי: נ"צ
חלקות: ,100222/2 ;3-1 חלקות: ,100221/4 ;2 ,1 חלקות: ,100221/3
חלקי ,100219/4 ;2 ,1 חלקות: חלקי ,100216/1 גושים: חלקי ;3-1
;1 חלקי חלקה: ,100220/3 ;1 חלקי חלקה: ,100220/1 ;3 חלקה:
,100222/1 ;1 חלקי חלקה: ,100221/2 ;2 חלקי חלקה: ,100220/4
,100227/5 ;4 ,3 חלקות: חלקי ,100227/1 ;16 ,2 חלקות: חלקי
,3 ,1 חלקות: ,100227/6 ;19 ,18 ,8 חלקות: חלקי ,11-9 חלקות:
.1 חלקי חלקה: ,400089 ;12 ,6 חלקות: ,100228/1 ;2 חלקה: חלקי

רצוף. כחול התכנית: כמסומן בתשריט בקו גבולות

יער. שטחי והוספת היער מתחמי פירוט א. התכנית: מטרת
הגדרת  ג. המאושר. התכנוני למצב ביחס תמ"א22  ב.עדכון
טבע שמורת ד.צירוף אליהן. והגישה קהל קולטות פעילויות

דרום. להב מוכרזת טבע לשמורת תמ"א8 לפי

מתחמי של מדויקת קביעה א. התכנית: הוראות עיקרי
היער. בשטחי  המותרות התכליות ופירוט קביעת ב.  היער. 
אתרים סימון ד. האזורית. הדרכים מערכת אל היער קישור ג.
אדם נטע ליער חקלאית מקרקע קרקע ייעוד שינוי ה. לפיתוח.
חקלאית מקרקע מוצע, ליער נטע אדם חקלאית מקרקע קיים,
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מקרקע קיים, ליער פארק חקלאית לטיפוח, מקרקע טבעי ליער
אדם נטע ליער קיים נטע אדם מוצע, מיער פארק ליער חקלאית
אדם נטע מיער קיים, פארק ליער קיים אדם נטע מיער מוצע,
נטע אדם ליער מוצע אדם נטע מיער מוצע, פארק קיים ליער
מיער פארק קיים מוצע, פארק ליער מוצע אדם קיים, מיער נטע
מוצע, אדם נטע ליער קיים פארק מיער קיים, אדם נטע ליער
משמורת ייעוד ו.שינוי אדם קיים. נטע ליער מוצע פארק מיער

מפורטת. תכנית לפי טבע לשמורת תמ"א8, לפי טבע

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'
ולמשרדי ,08-6899696 טל' שמעונים, ולבניה לתכנון המקומית
טל' להבים, להבים, ולבניה לתכנון המקומית  הוועדה

.08-6517465

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

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
75/305/02/7  מס'

גבעות בר ו–ב', השלמות שלב א' שם התכנית:
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
7/מק/2049, ,31/305/02/7 לתכניות שינוי ,75/305/02/7  מס'

.21/305/02/7 לתכנית כפיפות 7/מק/2074,

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

בתחום בר.  גבעות ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
קואורדינטה ,X 585.000 קואורדינטה שמעון; בני אזורית מועצה
חלקה: 1. חלקי 400149 מוסדר, גוש: וחלקות: גושים ;Y177.000
התכנית: גבולות ;10 ,5 100227/2 מוסדר, חלקי חלקות: 4, גוש

רצוף. כחול בקו בתשריט כמסומן

ולהשלמת להקמת תכנונית מסגרת יצירת התכנית: מטרת
גבעות בר. היישוב של ו–ב' שלב א'

הקרקע בייעודי שינויים א. התכנית: הוראות עיקרי
ציבור, ומוסדות  למבנים א' מגורים מאזור שינוי  (1 כדלקמן:
שינוי (2 שביל. חניון, משולבת, דרך דרכים, פתוח, ציבורי שטח
שטח שביל, דרכים, א', למגורים חקלאי ביישוב מגורים מאזור
א', מגורים לנחל, ציבור לבנייני משטח שינוי (3 ציבורי פתוח.
מאזור שינוי (4 משולבת, שביל. דרך פתוח, ציבורי דרכים, שטח
ציבורי משטח  שינוי  (5 דרכים. הנדסים, למיתקנים מסחרי
למגורים הנדסיים, למיתקנים ציבור,  ומוסדות למבנים פתוח
רגל להולכי משביל שינוי (6 לנחל. משולבת, לדרך דרכים,  א',

הנדסי ממיתקן שינוי (7 א'. מגורים  פתוח,  ציבורי   לשטח 
תעשיה שביל, נופי, שצ"פ-טיפול שצ"פ, לדרך, א', למגורים
א', למגורים מיוחד  חקלאי  משטח  שינוי (8 ומלאכה. קלה
הוראות עם שצ"פ שביל, דרך, שצ"פ, נופי, לטיפול שצ"פ
משטח שינוי (9 הנדסיים. מיתקנים חקלאית, קרקע מיוחדות,
לטיפול א', שצ"פ למגורים חיים בעלי המיועד למשק חקלאי
חקלאית. קרקע הנדסיים, מיתקנים שביל, דרכים, שצ"פ,  נופי,
נחל, מבנים ומוסדות ציבור, שצ"פ, מדרך למגורים א, שינוי (10
ומלאכה משק  למבני משטח שינוי  (11 חניון. משולבת,  דרך
לשצ"פ, דרכים. חקלאי שינוי משטח (12 ומלאכה. קלה לתעשיה
בהתאם המגורים במגרשי המותרים השימושים התאמת ב.
הכוללים  מ–750 מ"ר הגדול בשטח מגרשים המגרשים: לגודל
מגרשים בשטח מיוחדות, הוראות או תעסוקה, או אירוח כפרי,
בשטח 430-350 מ"ר  ומגרשים יח"ד לבניית מ–430 מ"ר הגדול
הוראות קביעת ג. (קוטג'ים).  משותף קיר בעלי  בתים לבניית
לבריאות נאותים תנאים הבטחת  ד. אדריכלי.  ועיצוב תכנון
ומערכות דרכים התוויית ה. תשתית. מערכות ולהקמת הציבור
מגבלות הנחיות,  קביעת ו. חניה. הוראות קביעת תחבורה, 
היתרי למתן תנאים קביעת ז. קרקע.  בייעודי בניה וזכויות

בניה.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
,94 עמ' התשס"ט, ,5857 הפרסומים  ובילקוט  14/09/2008

.12/10/2008 בתאריך

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה  לתכנון 
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-6263791 טל'
בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,08-6899696 טל' שדרות, שמעונים,

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

אבי הלר  
המחוזית הוועדה ראש יושב  
הדרום מחוז ולבניה לתכנון

הרבניים הדין בתי הודעות   

האזורי בירושלים הדין הרבני בית
הודעות

להלן, המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
ירושה: צווי למתן בקשות

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

ישי7715 רבקה19.5.2005שיינין שיינין

אברהם8631 פישל שרגא11.10.1988פישל

מאיר2128 וסרמן אליהו10.3.2009וסרמן

מריה5654 גריגורי20.2.2009טוברט טוברט

יוסבשוילי4509
לאורה

יצחק11.12.2007 יוסף בן

דוד6540 המנחם שושנה23.2.2009המנחם

שמואל5.2.2009סלמן נסים9358 סלמן

רימונדה4932 יחיאל22.3.2009סבג סבג
איתיאל

שמעון3776 יפה25.1.2009כהן שיינפיל כהן
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מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

הלרנה זלטה5018
ז'ניה

לידיה19.5.2006 גלריטה

עמרם5619 מרים4.2.2009שבת שבת

אברהם6259 אביגיל26.1.2009רביץ רביץ

חיים3900 מרדכי1.1.2009וינשטוק וינשטוק
יוסף

אליהו6439 אפרים בן6.12.2008בן היזרעאלי
יו אפרים

אידה0539 עליון24.6.2004חבולס וילנצ'יק

גליקמז2939 פרוש
אליהו

גליקמז18.11.2008 פרוש
מר שמואל

אלקבסס6591 סבח
פריחה

רימונד20.1.2009 לוי

דינה10.1.2009כהנא מרים0279 גלר

גיטל5942 אלכסנדר28.10.1998פבריק מלכין

אברהם6305 אברהם31.3.2009סרוק סרוק

שמואל6588 אהרן הרב31.8.2008בן אהרן בן
אוריאל

מרקוס4096 ביאטריס22.1.2009גלמן אוה גלמן

שמחה0917 אורי26.3.2009שבו שבו

שבה7083 טוב שם–טוב אלברט2.3.2009שם
מאיר

מאיר2558 מזל18.3.2009נוימן נוימן

גרין קלרה13.10.2005גרון הרמן6012

חנן1014 חלפון גאולה19.2.2009חלפון

משה3925 בצלאל דורון15.1.2009בצלאל

שמואל5442 מרגוט22.2.2009אסרף אסרף

רבקה1774 רוזט27.1.2009כהן נחמיה

(2 באפריל 2009) בניסן התשס"ט ח'

הראשי ביטון, המזכיר                                                משה

אביב האזורי בתל הדין הרבני בית
הודעות

להלן, המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
ירושה: צווי למתן בקשות

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

דוד5816 חיים שירלי29.7.1988עזרא טוב שם

חיים5824 עזרא
מנירה

שירלי9.12.2008 טוב שם

בסי5611 יעקב13.3.2009גרינברג ינקו גרינברג

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

יעיש2288 מעברי אמנון18.3.1996מעברי

שרה5805 מעברי אמנון15.2.2009מעברי

אברהם9.2.2009עברוני ישעיהו8714 עברוני

דורית5.3.2008צברי יוסף1090 שרה שכטר

ציפורה6993 גרין יוסי10.11.2008גרין

מרגריטה6.3.2009מיטין פרימה6257 יבניק

סילביה4.11.2008אושר זנטה5308 אושר

שמעה8233 רפאל17.2.2005כהן כהן

נסים0715 שרה21.2.1994ברמלי ברמלי

דינה4237 חיים3.1.2009זהב זהב

יוסף4991 שלמה14.1.2007שטר יאיר שטר

ליבה-9407 טאנסיג
אהובה

גדליה26.1.2009 טאוסיג

חנה3620 טביב אילה11.1.1986ערבה

שמואל5470 טביב אילה16.10.1998ערבה

מנשה אסתר4.3.2009מנשה רינה0162

חבני אורה11.2.2009חבני שלום3249

אברוצקי9433
אליזבט

אדוארד11.2.2009 שור

משה9151 שרה2.3.2009מזור בבאני

גדליה9666 מירה7.7.1998קלואצקו כץ

פועה9221 שרגא24.9.2008פירניקש אופיר

ינון2665 חנה1.3.2009עזרוני עזרוני

נחמיה9180 להב חיה25.2.2009זמיר

משה2349 אל בר אל שי23.12.1997בר

אל אילנה2356 בר אל שי12.3.2009בר

עזיזי אריאל14.2.2009עזיזי חנוכה3817

אסתר5098 אפטרגוט
לאה

אברהם-5.8.2001 אפטרגוט
יהודה

מאיר5236 צדוק19.3.2009קראוז קראוז

שרה5820 שמעון21.12.2008קששיבר קששיבר

אברהם6359 ברכה22.8.2006דמתי גתר

חביבה6540 ברכה21.1.2009דמתי גתר

נעמה7028 מדמון-שמרון8.2.2009מדמון
משה

עמרן7101 מדמון-שמרון17.6.2002מדמון
משה

אסתר7723 רחל28.9.2007מעתוק משולם
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מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

מרי20.2.2009לוי שרה5608 פריימן

שי9484 אברהם30.10.2008פנסו פנסו

חממי יאיר16.3.2009חממי צדיק6410

עדינה21.2.2009עזוז סימה3314 רוזנטל

עדינה10.1.2001עזוז רפאל3306 רוזנטל

פרנקה3326 ורד27.2.2009קנטי ברוך בן

אפרים7567 עידית9.1.2009פרידמן עטר

בטי4648 הולר יטקה30.1.2009מאיר

ברכה6981 תמר24.2.2008ערוסי יהודה בן

גדליה9792 וקסמן
מאיר

לייב7.3.2009 יהודה וקסמן

בנימין4961 פרידה18.2.2009מאי דבני

יוכבד4979 פרידה11.5.1995מאי דבני

שרה7337 מיכאל15.9.2005פרידמן גניס

נחום אריה8.2.2009נחום יוסף0539

אסתר6526 שמעון2.3.2009אלימלך אלימלך

מיצי0684 רות30.4.2008אשכנזי גת

צילה3247 לפיד מוטי6.3.2009ספנגלט

רונית8.2.2009לסלר דורה5048 ברילנט לפיד

אברהם9462 ישי יפה17.11.2004ישי

יעקב3303 ישי עדה8.1.2009ישי

מוסקוביץ0709
סילביו

זיזי22.2.2009 מוסקוביץ

אברהם3682 אסתר26.4.1993אשכנזי כהן

וידה-3690 אשכנזי
חיה

אסתר27.7.2008 כהן

מרים9603 טרטנר שמואל7.3.2009טרטנר

יהודית9877 עמיאל יוחאי18.12.2007עמיאל

משה6752 ארי-יהושע4.1.2009לנדא לנדא

משה3823 קלינבסקי
חיים

שמואל11.8.1998 קלינבסבקי
צבי

לאה3590 ברגר שלמה29.12.1997ברגר

ארטור3582 ברגר שלמה16.1.2009ברגר

אברהם7890 חנן
אלברט

שלמה20.2.2009 חנן

שלמה13.3.1993חנן חנה7596 חנן

(2 באפריל 2009) בניסן התשס"ט ח'

הראשי המזכיר                                         רפאל כהן,

בנתניה האזורי הרבני הדין בית
הודעות

להלן, המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
ירושה: צווי למתן בקשות

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

יהודה8774 רחל12.3.2009יצחק יצחק

אסתר9557 טובה9.2.2009פללנברג זילבר

צבי9540 טובה9.11.1998פללנברג זילבר

טליה6598 עמידרור10.12.2008אהרוני אהרוני

אלעד8710 ז'קלין9.6.2005אביטן אביטן

(6 באפריל 2009) התשס"ט בניסן י"ב

הראשי המזכיר ישראל כ"ץ, יהושע                            

תקוה בפתח האזורי הרבני הדין בית
הודעות

להלן, המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
ירושה: צווי למתן בקשות

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

פוגלר יצחק9077
מנחם

רחל22.3.2009 רינה פוגלר

סופיה1206 דמיטרי20.11.2008מחוב מחוב

אריה2038 לאה4.2.2009נדולק נדולק

מנחם3062 ברוריה26.1.2009לנגזם הרטמאיר

נוריאל9040 ארי אביטל4.9.2007עוז ארי עוז

סופיה9047 מרק17.12.2007מוצ'ניק סופרפין

שמעון26.10.1988דיין רבקה7307 דיין

אנה0288 בוריס12.3.2009דוברובסקי דוברובסקי

שמעון17.3.2009דיין יצחק7299 דיין

יוסף1765 צביה10.3.2009עומיסי עומיסי

טימסתיט0818
מרדכי

פרח17.8.2008 טימסיתט

סלמה1871 עליזה19.2.2009בובליל אטיה

אדוארד3634 מוריס6.3.2009חיים חיים

יצחק5542 אהרן אביטל27.5.2008בן וקס

(30 במרס 2009) בניסן התשס"ט ה'

הראשי המזכיר                                         משה הלוי,
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ברחובות הרבני האזורי הדין בית
הודעות

להלן, המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
ירושה: צווי למתן בקשות

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

רבקה1018 סרנגה יהושע8.2.2009סרנגה

דן23.12.2008לנדאו שמואל9533 לנדאו

רחל8493 הים אירית11.7.2006בן ליברמן

יעל6382 רחל19.12.2008סואץ הורוביץ

נתן8781 פלצי אסתר18.10.2008נוסם

פלצי אסתר16.8.2001נוסם חנצה7317

אליאש5269 מרים11.6.2008שניידר שניידר

לזר8860 אילנה13.3.2009דורפמן אמינוב

מלכה2129 ברוך20.12.2008סבו סבו

(7 באפריל 2009) התשס"ט בניסן י"ג

הראשי גרנביץ, המזכיר                                                חנוך

בטבריה האזורי הרבני הדין בית
הודעות

המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
ירושה: בקשות למתן צווי להלן,

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

סעדון ישראל12.8.2008סעדון ורגני6424

(30 במרס 2009) בניסן התשס"ט ה'

הראשי דידי, המזכיר                                               שלמה

באשדוד האזורי הרבני הדין בית
הודעות

המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
ירושה: בקשות למתן צווי להלן,

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

מרי9719 גיא20.2.2009שלאון שלאון

אליהו7314 עדה27.12.2008גורביץ קרמר

אייזיק3515 דוד26.4.2006גרנדר גרנדר

איליה6.4.2008לוין זלמן1175 לוין

פאניה1282 איליה21.5.1998לוין לוין

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

בלקינד5408
אלכסנדר

סילביה10.5.2008 פרפרו

גרוס שלמה18.6.2008גרוס זהבה5246

שרה7546 חמו יעקב11.3.2009בן חמו בן

רחל2139 כמוס13.3.2009סרוסי סרוסי

בכור4148 גילקרוב
חי

חנה23.1.2009 מדינה

חנה9367 יעל4.1.2007אלגרבלי בוקובזה

(1 באפריל 2009) התשס"ט בניסן ז'
הראשי                                ניסים אדרי, המזכיר

באשקלון הרבני האזורי הדין בית
הודעות

המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
ירושה: בקשות למתן צווי להלן,

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

פנינה26.2.2009קקולי זמירד2418 עמר

כדורי1957 שמאי נעמי14.8.2001שמאי

זאב8068 גינת יצחק10.10.2008גינת

גינת יצחק27.3.2003גינת אסתר8076

רות4.10.2004אילן גילה4505 קניג

אברהם6689 רות18.2.2009אילן קניג

רחל6232 מרים12.4.2008וענונו וענונו

רפאל9695 רחל4.1.2009ברמוכה ברמוכה

שבע6810 בת שמעון25.3.2004סורה לוי

ספיאשוילי0260
מיכאל

מלכה10.3.2009 סלבין

בנימין6.2.1978מועלם ישראל3816 מועלם

(6 באפריל 2009) התשס"ט בניסן י"ב
הראשי                                     אברהם פרץ, המזכיר

האזורי בבאר שבע בית הדין הרבני
הודעות

המפורטים בתיקים הדין, לבתי הוגשו כי ידוע להווי
ירושה: בקשות למתן צווי להלן,

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

פני7599 אסתרי"ב אדר ס"טויטורי אמר

מאידלוב3019
דניאל

מאידלובכ"ט תשרי ס"ט
גבריאל
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מס'
המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

שמואל4071 צפורהכ"ג טבת ס"טמליק מליק

ברוךכ"ו אב ס"אדהן רחל0859 בן
ארמונד

זאב6242 רוכמן
ווולף

שבט כ"ט
תשס"ט

רוכמן צפורה

יוסף4152 תשנ"אחדד אב ציוןכ"ט חדד

(16 באפריל 2009) התשס"ט בניסן כ"ב

הראשי                                        יצחק דהאן, המזכיר

מוות הצהרות חוק לפי הודעה

והמרכז אביב תל למחוזות משפחה לענייני המשפט בבית

17281/00 ת"ע

מוות, התשל"ח-1978, הצהרות בעניין: חוק

בהודעה, המפורטים הנספים של מותם הצהרת ובעניין:

אחד מרח' ,016409898 ת"ז דוידוביץ, שמחה ד"ר והמבקש:
פתח תקוה. ,11 העם

הודעה

לענייני המשפט לבית פנה  הנ"ל המבקש  כי ידוע להווי
הנספים של מותם על להצהיר בבקשה אביב בתל משפחה

שלהלן.

המבקש: הצהרת לפי הנספים של תיאורם וזה

דוידוביץ שפרה .1

סחרנה, כפר ב–1871, בערך לידתה: ומקום לידתה תאריך
רזינה, סרביה.

בית. עקרת התעסקותה:

בחיים  עדיין הנספית נראתה שבו האחרון הידוע התאריך  
כפר ,1941 יולי חודש בסוף  אז: נמצאה שבו  והמקום
הנאצים על ידי נרצחה היא סרביה. מחוז רזינה, סחרנה,

.1941 אוגוסט בחודש ועוזריהם

של שפרה) (בתה רחל דוידוביץ .2

בכפר ,1911 בשנת  בערך לידתה: ומקום לידתה תאריך  
רזינה, סרביה. סחרנה, מחוז

בית. התעסקותה: עקררת

בחיים  עדיין נראתה הנספית, האחרון שבו הידוע התאריך  
סחרנה. כפר ,1941 יולי אז: בסוף שבו נמצאה והמקום

שפרה) של בתה דוידוביץ, (לבית גלמן איטה .3

בכפר ,1901 בשנת  בערך לידתה: ומקום לידתה תאריך  
רזינה, סרביה. סחרנה, מחוז

עדיין בחיים:  נראתה הנספית הידוע שבו התאריך האחרון  
.1941 בחודש יולי

שפרה) של בתה דוידוביץ, (לבית סטרוסה שיינה .4

רזינה, במחוז  ,1896 בשנת  לידתה: ומקום  לידתה  תאריך  
סרביה.

נראתה  שבו  האחרון הידוע והתאריך האחרון המקום   
.1941 יולי חודש סוף סחרנה, בחיים: הנספית

של ונכדה סטרוסה שיינה של  (בנה  סטרוסה מאירצ'יק .5
שפרה)

בשנת 1923. בערך לידתו: תאריך  

שבו  והמקום בחיים נראה שבו האחרון הידוע התאריך  
סחרנה. ,1941 יולי חודש סוף אז: נמצא

שפרה) של (בנה דוידוביץ מאיר .6

בכפר ,1906 בשנת  בערך לידתו: ומקום לידתו תאריך  
רזינה, סרביה. סחרנה, מחוז

חקלאי. התעסקותו:

שבו  והמקום בחיים נראה שבו האחרון הידוע התאריך  
ריכוז  למחנה   1941 יוני חודש בתחילת הוגלה אז: נמצא

שב. לא ומשם סובייטי

של המבקש) דוידוביץ, ואביו שפרה של יעקב דוידוביץ (בנה .7

בכפר סחרנה. בשנת 1894, לידתו ומקום לידתו: תאריך  

אשר  צ'רנוביץ בסרביה ובעיר בעיר בלצי זבן התעסקותו:  
לוצק בעיר חולים  בבית  כפקיד ושימש  באוקראינה, 

אוקראינה.

לוצק, בעיר  ,1968 בשנת  פטירתו: ומקום  פטירתו  תאריך  
אוקראינה.

הנ"ל: הנספים של משפחתם  בני  של והכתובות  השמות
בלבד. דוידוביץ שמחה ד"ר המבקש,

בזה מתבקש הנ"ל, הנספים על ידיעות לו שיש מי כל
או דיפלומטית נציגות לכל או המשפט לבית להמציאן
אדם וכל בעל פה, ובין בכתב בין ישראל, של מדינת קונסולרית
בית לפני יתייצב המוות להצהרת להתנגד הרוצה מעוניין,
התנגדותו, את כוחו, וינמק בא ידי ואם על בעצמו אם המשפט,
או ההתנגדות, טעמי שבה יפורטו בשבועה הצהרה ימסור או
מדינת של קונסולרי או דיפלומטי  נציג  לפני הודעה ימסור
בית ייתן כן שאם לא ההתנגדות, טעמי יפרט את שבה ישראל,

בעיניו. כטוב החלטה המשפט

המשפט בית מזכירת עמר, יפעת

בית המשפט ידי על חברות בקשות לפירוק

בירושלים המחוזי המשפט בבית

4054/07 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

בע"מ. המאה תיור חברת פירוק ובעניין

נזאר עו"ד  ב"כ ע"י  ,086074028 ת"ז פקייה, וליד והמבקש:
.19239 ת"ד ירושלים, ,9 אלמסעודי רח' מחאג'נה,

לבית  בקשה 1.3.2007 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את בירושלים המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

1.6.2009 בשעה 8.30.

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור
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באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
ביום   16.00 משעה יאוחר  לא  הנ"ל המען לפי לידיו  שתגיע 

.20.5.2009

תמורת המבקש, ימסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד מחאג'נה, נזאר  
המבקש כוח בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1178/09 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

1997 בע"מ,  והשקעות ייזום לציון שובל חברת פירוק ובעניין
.52681 גן רמת ,7 דרך מנחם בגין ,51-253504-8 ח"פ

,1 אביב תל פקיד שומה הכנסה, מס אגף האוצר - והמבקש:
רנצלר עו"ד מזי ב"כ ופש"ר, ע"י כינוס נכסים היחידה לפירוק ע"י
תל ,125 בגין מנחם מדרך פאנוס, ג'ריאס ו/או שמיר אריק ו/או

.03-7633285 פקס' ,03-7633180 טל' אביב,

לבית  בקשה 28.1.2009 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

3.6.2009 בשעה 8.30.

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
ביום   13.00 משעה יאוחר  לא  הנ"ל המען לפי לידיו  שתגיע 

.27.5.2009

תמורת המבקש, ימסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד פאנוס, ג'ריאס  
המבקש כוח בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1434/09 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

ח"פ בע"מ, בנדל"ן השקעות קלי רעם חברת פירוק ובעניין
.51-184427-6

ישינובסקי, יריב שי ע"י ב"כ עו"ד החברה עצמה, והמבקשת:
.67132 אביב תל ,10 קרליבך מרח'

לבית  בקשה 25.2.2009 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

1.7.2009 בשעה 8.30.

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו על הודעה למבקשת שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשת, למסור יש ההודעה את
 8.30 משעה יאוחר  לא  הנ"ל המען לפי לידיה שתגיע  באופן 

.24.6.2009 ביום

תמורת המבקשת, תמסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד ישינובסקי, שי יריב  
המבקשת כוח בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1452/09 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

החדש בשמה ו/או בע"מ לשמן שלמה חברת פירוק ובעניין
.51-047509-8 ח"פ בע"מ, יזמות א.ה.א.י.

עו"ד ב"כ ע"י ואח', ,027763994 ת"ז קניאל, מירי והמבקשים:
.61205 אביב תל ,20609 ת"ד ,10 הארבעה מרח' הראל, אביהו

לבית  בקשה 26.2.2009 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

.8.30 בשעה ,22.6.2009

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשים, למסור יש ההודעה את
המען הנ"ל. לפי לידיהם באופן שתגיע

תמורת למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד הראל, אביהו  
כוח המבקשים בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1469/09 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

בע"מ. ובטחון האבטחה שלטונות חברת פירוק ובעניין

ע"י ב"כ עו"ד ,323617076 ת"ז פוזיורוב, ילנה .1 והמבקשות:
פקס' ,03-6761714 טל' ,52282 גן רמת ,47 מדרך נגבה אריאל טוקוב,
ע"י ב"כ עו"ד ,321694051 ת"ז קונטרובסקי, גלינה .2 .03-6761796
,3 קומה העגול, הבית ,31 עוזר חיים מרח' לרנר-קליין, מריאנה

.03-9390468 טלפקס' ,49102 פתח תקוה ,301 ת"ד

לבית  בקשה 2.3.2009 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

.8.30 בשעה ,23.6.2009

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו על הודעה למבקשות שימסור



12.5.2009 התשס"ט, באייר י"ח ,5950 הפרסומים ילקוט 3726

בדואר, לשלחה או למבקשות, למסור יש ההודעה את
 12.00 לא יאוחר משעה הנ"ל המענים לפי באופן שתגיע לידיהן

.18.6.2009 ביום

תמורת למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשות, או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד לרנר-קליין, מריאנה אריאל טוקוב, עו"ד 
                            באי כוח המבקשות

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1550/09 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

.51-312682-1 ח"פ בע"מ, חברת קבוצת בנטוניט פירוק ובעניין

ב"כ ע"י ,52-002547-9 ח"פ בע"מ, תובלה מפעלי והמבקשת:
,20 לינקולן רח' דין, עורכי ושות' מקלמנסון קלמנסון, אלון עו"ד

.67134 אביב תל

לבית  בקשה 12.3.2009 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

.8.30 בשעה ,2.7.2009

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו על הודעה למבקשת שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשת, למסור יש ההודעה את
,20.00 לא יאוחר משעה הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיה

.24.6.2009 ביום

תמורת המבקשת, תמסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד קלמנסון, אלון  
המבקשת כוח בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1551/09 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

בינלאומיות השקעות לומברד  מורגן חברת  פירוק ובעניין
אביב. תל ,82 בגין מנחם מרח' ,51-403129-3 ח"פ בע"מ,

ת"ז קדוש, רפי .2 .037628906 ת"ז עזרא, אורי .1 והמבקשים:
עו"ד יובל ע"י ב"כ ,306985359 ת"ז זימרמן, דיאנה .3 .055705784
נייד ,077-5408070 טלפקס' ,53259 גבעתיים ,1 המעגל מרח' אלון,

.052-2332179

לבית  בקשה 12.3.2009 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

.8.30 בשעה ,1.7.2009

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשים, למסור יש ההודעה את
ימי משבעה יאוחר לא הנ"ל המען לפי לידיהם שתגיע באופן

.12.00 עד השעה בבקשה, הדיון תאריך עבודה לפני

תמורת למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד יובל אלון,  
כוח המבקשים בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1567/09 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

ח"פ בע"מ, וייצוא יבוא ג. אריאל  חברת פירוק  ובעניין
.51-393965-2

וקנין, יוסף עו"ד ב"כ ע"י בע"מ, דלק שירותי נברי והמבקשת:
טל' גן, רמת ,7 מנחם בגין דרך וקנין, אביקם, דין  ממשרד עורכי

.03-6129996 פקס' ,03-6114459

לבית  בקשה 16.3.2009 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

.8.30 בשעה ,6.7.2009

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו על הודעה למבקשת שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקשת, למסור יש ההודעה את
.29.6.2009 לא יאוחר מיום הנ"ל המען שתגיע לידיה לפי

תמורת המבקשת, תמסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד וקנין, יוסף  
המבקשת כוח בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1569/09 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

ציוד ושיווק יבוא (2000) ליין סטאר חברת פירוק ובעניין
.51-294218-6 ח"פ בע"מ, למספרות וחומרים

וקנין, יוסף עו"ד ב"כ ע"י בע"מ, דלק שירותי נברי והמבקשת:
טל' גן, רמת ,7 מנחם בגין דרך וקנין, אביקם, דין  ממשרד עורכי

.03-6129996 פקס' ,03-6114459

לבית  בקשה 16.3.2009 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

.8.30 בשעה ,6.7.2009

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו על הודעה למבקשת שימסור



3727 12.5.2009 התשס"ט, באייר י"ח ,5950 הפרסומים ילקוט

באופן בדואר, לשלחה או למבקשת, למסור יש ההודעה את
.29.6.2009 לא יאוחר מיום הנ"ל המען שתגיע לידיה לפי

תמורת המבקשת, תמסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד וקנין, יוסף  
המבקשת כוח בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1603/09 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

ח"פ בע"מ, מסעדנות שירותי א.ל.ד.א חברת פירוק  ובעניין
.51-261848-9

הגבעה מרח' גל, ליטל עו"ד ב"כ ע"י סטצויק, חוויאר והמבקש:
.03-5470532 פקס' ,077-4242987 טל' השרון, רמת ,4

לבית  בקשה 19.3.2009 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

.8.30 בשעה ,7.7.2009

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

לח"מ או לשלחה בדואר, יש למסור למבקש, ההודעה את
או ובחתימתם הפירמה או האיש של והמען השם בציון

.21.6.2009 ביום ,12.00 משעה יאוחר לא כוחם, באי בחתימת

תמורת המבקש, ימסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד גל, ליטל  
המבקש כוח באת

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1668/09 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

מכירות וקידום  שיווק פרסום אס.בי.סי. חברת פירוק ובעניין 
בע"מ.

ג' ו/או הורנשטיין נ' ע"י ב"כ עו"ד החברה, עובדי והמבקשים:
,22242 ת"ד ,121 גבירול אבן מרח' הורנשטיין, ש"א ו/או הורנשטיין

.03-5270519 פקס' ,03-5220010 טל' ,61222 אביב תל

לבית  בקשה 29.3.2009 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

.8.30 בשעה ,7.7.2009

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשים, למסור יש ההודעה את
 13.00 לא יאוחר משעה הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיהם

.20.6.2009 ביום

תמורת למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד הורנשטיין, ש' אלון  
כוח המבקשים בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1703/09 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

ח"פ בע"מ, מרחבים ופיתוח בניה נ.י.ש חברת פירוק  ובעניין
.51-173954-2

ואח', שילוני אהוד עו"ד ב"כ ע"י החברה, עובדי והמבקשים:
.03-7600401 פקס' ,03-7600400 טל' השרון, רמת ,40 סוקולוב מרח'

לבית  בקשה 1.4.2009 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

.8.30 בשעה ,13.7.2009

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשים, למסור יש ההודעה את
 8.30 לא יאוחר משעה הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיהם

.6.7.2009 ביום

תמורת למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד שילוני, אהוד  
כוח המבקשים בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1711/09 אזרחי תיק

החברות ופקודת התש"ם-1980, העמותות,  חוק בעניין 
התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח

מס' העמותה ברק, בני - נדבורנה קרית עמותת ובעניין פירוק
.58-011808-1

מרח' כנרי, מירית  עו"ד ב"כ ע"י רשם העמותות, והמבקש:
.91340 ירושלים ,34071 ת"ד התאומים, בית ,15 נשרים כנפי

לבית  בקשה 1.4.2009 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
לעיל, הנזכרת העמותה את לפרק אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי

.8.30 בשעה ,13.7.2009

לתמוך הרוצה של העמותה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור



12.5.2009 התשס"ט, באייר י"ח ,5950 הפרסומים ילקוט 3728

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
עבודה ימי משבעה יאוחר לא הנ"ל  המען לפי לידיו שתגיע

.12.00 השעה עד בבקשה הדיון תאריך לפני

תמורת המבקש, ימסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד כנרי, מירית  
המבקש כוח באת

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1739/09 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

 51-348073-1 ח"פ בע"מ, חברת אסקיי יהלומים פירוק ובעניין
גן. רמת ,54 בצלאל מרח' נכסים), (בכינוס

,51-088778-9 ח"פ בע"מ, יהלומים יאדאמקס והמבקשת:
מרח' רובננקו,  גיורא עו"ד ב"כ ע"י גן, רמת  ,1 ז'בוטינסקי מרח'

.03-5276016 פקס' ,03-5276015 תל אביב, טל' ,205 דיזנגוף

לבית  בקשה 6.4.2009 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

.8.30 בשעה ,14.7.2009

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו על הודעה למבקשת שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשת, למסור יש ההודעה את
 13.00 יאוחר משעה לא  הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיה

.7.7.2009 ביום

תמורת המבקשת, תמסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד רובננקו, גיורא  
המבקשת כוח בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1767/08 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

ח"פ בע"מ, קפה בתי  ניהול סמובר חברת פירוק   ובעניין
אופרה  בית 1 (אצל אלנבי ברח' הרשום, במשרדה ,51-167263-6

.63321 אביב תל קפולסקי),

ש' עו"ד ב"כ ע"י ,312646110 ת"ז קוגן, פרידה והמבקשת:
רוזנר, ג' ו/או ד' איזק ו/או מנסור /או לוי ו/או א' לוי י' ו/או לוי
פקס' ,03-7528182 טל' גן 52575, רמת נח), 155 (בית ז'בוטינקי  מרח'

.03-7528183

לבית  בקשה 19.5.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

.8.30 בשעה ,10.6.2009

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן

לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,
זה. רצונו על הודעה למבקשת שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשת, למסור יש ההודעה את
.2.6.2009 לא יאוחר מיום הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיה

תמורת המבקשת, תמסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד דודי איזק,  
המבקשת כוח בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1785/09 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

בע"מ. מערכות חברת טידקס פירוק ובעניין

ג' ו/או הורנשטיין נ' ע"י ב"כ עו"ד החברה, עובדי והמבקשים:
,22242 ת"ד ,121 גבירול אבן מרח' הורנשטיין, ש"א ו/או הורנשטיין

.03-5270519 פקס' ,03-5220010 טל' ,61222 אביב תל

לבית  בקשה 20.4.2009 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

.8.30 בשעה ,24.11.2009

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשים, למסור יש ההודעה את
 13.00 לא יאוחר משעה הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיהם

.15.11.2009 ביום

תמורת למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד הורנשטיין, ש' אלון  
כוח המבקשים בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1801/09 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

ח"פ בע"מ, והשקעות יזום פרוז חברת פירוק  ובעניין
.51-2131718-1

ב"כ ע"י ,450755329 אפריקני ג'פרי וולף, דרכון דרום והמבקש:
.52681 גן רמת ,7 בגין מנחם רח' חריש, גיל-עד עו"ד

לבית  בקשה 21.4.2009 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

.8.30 בשעה ,25.11.2009

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור
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באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
ביום   12.00 משעה יאוחר  לא  הנ"ל המען לפי לידיו  שתגיע 

.31.10.2009

תמורת המבקש, ימסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד חריש, גיל-עד  
המבקש כוח בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

2288/08 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

ח"פ בע"מ, קואופרשיין סנג הנג חברת פירוק  ובעניין
.51-331938-4

איתי עו"ד  ב"כ ע"י  ,025728049 ת"ז לב, אלון והמבקש:
פקס' ,03-9036426 טל' העין, ראש ,10/2 הלימון פלח מרח'  חבר,

.03-9389279

לבית  בקשה 12.8.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

.8.30 בשעה ,17.6.2009

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
ביום   16.00 משעה יאוחר  לא  הנ"ל המען לפי לידיו  שתגיע 

.17.5.2009

תמורת המבקש, ימסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד חבר, איתי  
המבקש כוח בא

בחיפה המחוזי המשפט בבית

1479-03-09 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

ח"פ בע"מ, ובניו גנטוס סלימאן חברת פירוק  ובעניין
.51-288224-2

עו"ד  ב"כ ע"י ואח',  023196223 ת"ז סנא, בים והמבקשת:
.31072 חיפה ,118 מרח' מוריה שלומית שרייבר,

לבית  בקשה 2.3.2009 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת לפרק את החברה בחיפה המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

.9.00 בשעה ,7.6.2009

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו על הודעה למבקשת שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשת, למסור יש ההודעה את
 9.00 משעה יאוחר  לא  הנ"ל המען לפי לידיה שתגיע  באופן 

.4.6.2009 ביום

תמורת המבקשת, תמסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד שלומית שרייבר,  
המבקשת כוח באת

בחיפה המחוזי המשפט בבית

11780-03-09 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

.51-416595-0 ח"פ בע"מ, אביב שירותים חברת פ. פירוק ובעניין

נדב לוי ו/או עו"ד משה ב"כ ע"י פז ואח', והמבקשים: ריקי
אלקלעי ו/או עמית בר–עוז אביבית ו/או שפירא שפירא ו/או בועז
העיר מגדל בניין ,53 המגינים שד' שפירא-לוי, עו"ד ממשרד נתיב,

.04-8553007 פקס' ,04-8553006 טל' ,33265 חיפה ,(11 (קומה

לבית  בקשה 19.3.2009 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת לפרק את החברה בחיפה המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

.9.00 בשעה ,8.6.2009

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשים, למסור יש ההודעה את
 12.00 לא יאוחר משעה הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיהם

.1.6.2009 ביום

תמורת למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד משה לוי,  
כוח המבקשים בא

בחיפה המחוזי המשפט בבית

11803-03-09 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

.51-348071-5 ח"פ בע"מ, אספקה מצליח חברת פירוק ובעניין

נדב לוי ו/או עו"ד משה ב"כ ע"י פז ואח', והמבקשים: ריקי
אלקלעי ו/או עמית בר–עוז אביבית ו/או שפירא שפירא ו/או בועז
העיר מגדל בניין ,53 המגינים שד' שפירא-לוי, עו"ד ממשרד נתיב,

.04-8553007 פקס' ,04-8553006 טל' ,33265 חיפה ,(11 (קומה

לבית  בקשה 19.3.2009 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת לפרק את החברה בחיפה המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

.9.00 בשעה ,8.6.2009

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור
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בדואר, לשלחה או למבקשים, למסור יש ההודעה את
 12.00 לא יאוחר משעה הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיהם

.1.6.2009 ביום

תמורת למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד משה לוי,  
כוח המבקשים בא

שבע בבאר המחוזי המשפט בבית

5146/09 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], החברות [נוסח פקודת בעניין

.51-214471-8 ח"פ בע"מ, אברהם נגר חברת פירוק ובעניין

ע"י  כולם ו–17 אח', 67623686 ת"ז מויאל, יוסף והמבקשים:
רותם ו/או זוהר שרית ו/או תיבי עמוס ו/או הרפז משה עו"ד ב"כ
1 (בית  הסורג מרח' ארז, יהושע ו/או לבדינסקי-כץ אינה ו/או ברק

.02-6222145 פקס' ,02-6222144 טל' ,94145 ירושלים מצפה),

לבית  בקשה 4.3.2009 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
לעיל, הנזכרת החברה את לפרק שבע בבאר המחוזי המשפט
ביום בדין היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי

.9.00 בשעה ,15.7.2009

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשים, למסור יש ההודעה את
ימי משבעה יאוחר לא הנ"ל המען לפי לידיהם שתגיע באופן

.12.00 עד השעה בבקשה הדיון תאריך עבודה לפני

תמורת למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד עמוס תיבי,  
כוח המבקשים בא

שבע בבאר המחוזי המשפט בבית

5227/09 אזרחי תיק

החברות ופקודת התש"ם-1980, העמותות,  חוק בעניין 
התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח

מס' הישראלית, האנדלוסית התזמורת עמותת פירוק ובעניין
.58-025325-0 עמותה

עו"ד ע"י ב"כ אזולאי ואח', עובדי העמותה, והמבקשים: יורם
תל ,52 בגין מנחם ושות', דרך כץ אופיר ממשרד עו"ד כהן, דנה

.67137 אביב

לבית  בקשה 1.4.2009 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
לעיל, הנזכרת החברה את לפרק שבע בבאר המחוזי המשפט
ביום בדין היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי

.9.00 בשעה ,15.7.2009

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן

לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,
זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשים, למסור יש ההודעה את
ימי משבעה יאוחר לא הנ"ל המען לפי לידיהם שתגיע באופן

.12.00 עד השעה בבקשה הדיון תאריך עבודה לפני

תמורת למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד דנה כהן,  
המבקשים כוח באת

ואין המודיעים באחריות מתפרסמות אלה הודעות
על נכונותן מתן תעודה בפרסומן משום

בע"מ טל-ארט
(51-104902-5 (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
במשרד זו, בשעה 12.00, הודעה פרסום 30 ימים מיום תתכנס
הגשת דוח לשם תל אביב, ,9 אחד העם רח' אסלמן, עו"ד יורם
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

עו"ד רוזביץ, לרינה    

החברה כוח באת

חלקה (גוש 6111 מס. 36 בתסריט   דירה
בע"מ  520 בת"א)

(51-015520-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
גבירול אבן ברח' ,10.00 בשעה ,11.6.2009 ביום תתכנס הנ"ל
כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,52/2
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק עו"ד, שטורך, עפר    

בע"מ בריא עור
(51-391019-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
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יכולת תצהיר הגישו החברה שמנהלי לאחר הנ"ל, החברה של
הודעה לקבל זכותם על  ויתרו החברים שכל  ולאחר פירעון,
את  לפרק החלטה התקבלה מראש, ימים  21 של מוקדמת

החברה. למפרק כהן שחר את ולמנות מרצון החברה

מפרק שחר כהן,

בע"מ  חופשי  מדע
(51-394051-0 (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
לשם אילת, ,26 דרור ברח' ,8.00 בשעה ,15.6.2009 תתכנס ביום
הפירוק התנהל כיצד  המראה המפרק, של סופי  דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק קליימן,             רפאל
  

אחזקות אורעד יאיר
(51-329066-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,3.5.2009 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מדרך אורעד, יאיר עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק גן, רמת ,7 בגין מנחם

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, אורעד, יאיר

בע"מ בטונים טלי
(51-213728-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,29.3.2009 שהתכנסה ביום הנ"ל, החברה המנין של
מיכאל, מרח' חביב את ולמנות מרצון החברה את החלטה לפרק

למפרק החברה. מעלה אדומים, ,1 השמינית

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק מיכאל, חביב

ש.א. שינמן בע"מ
(51-301603-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

פירוק מרצון החלטת ביטול הודעה על

החברה המניות של בעלי באסיפה כי בזה הודעה נמסרת
את ההחלטה הוחלט לבטל ,20.1.2009 הנ"ל, שהתקיימה ביום
החברה, של  מרצון לפירוק בנוגע  ,4.3.2004 מיום המיוחדת

.21.3.2004 ביום החברות רשם ידי על שנרשמה

ראש יושב שוקי שינמן, ד"ר

טגל יזמות בע"מ - נאור
(51-392343-3 (ח"פ

לפירוק מרצון בקשה ביטול הודעה על

המנין מיום מן כללית שלא כי באסיפה הודעה נמסרת בזה
לפירוק מרצון של החברה  10.3.2009 הוחלט על ביטול הבקשה
על המשך פעילות  1.1.2009 וכן ביום החברות לרשם שהוגשה

החברה.

        יוסף נאור

החברה       מנהל

מלחמה" עוד ילמדו "לא העמותה
(58-015958-0 (ע"ר

מרצון) (בפירוק

פירוק עמותה הודעה על

העמותות,  לחוק  46 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל, העמותה של הסופית באסיפה כי התש"ם-1980,
את לפרק החלטה  התקבלה  ,21.3.2008 ביום שהתכנסה
רגבה, ממושב ארנשטיין, רון את ולמנות מרצון  העמותה
,04-9529719 פקס' ,04-9529032 טל' ,22804 המערבי הגליל ד"נ

העמותה. למפרק

את יגיש הנ"ל העמותה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק ארנשטיין, רון

יוניסף הישראלי למען הועד
(58-008731-0 (ע"ר

מרצון) (בפירוק

פירוק עמותה הודעה על

העמותות,  לחוק  46 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל, העמותה של הסופית באסיפה כי התש"ם-1980,
העמותה את לפרק החלטה התקבלה ,25.3.2009 ביום שהתכנסה
ירושלים ,2 הסורג מרח' שילוח, רן עו"ד את ולמנות מרצון

למפרק העמותה. ,94145

את יגיש הנ"ל העמותה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  30 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק עו"ד, שילוח, רן
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מאגרי מים עין גדי
(55-021493-6 (ש"מ

בשותפות שינויים על הודעה

השותפיות  60 לפקודת לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
ש"מ פוליאוריטן, גל עין כי התשל"ה-1975, חדש],  [נוסח
ים ד"נ גדי, קיבוץ עין הרשום הוא מענה אשר ,55-000963-3
כשותפה הצטרפה ובמקומה מהשותפות, פרשה ,86980 המלח
שמענה ,57-004433-9 אגש"ח בע"מ, גדי עין מוגבלת החזקות

.86980 ים המלח ד"נ גדי, עין קיבוץ הרשום הוא

עו"ד נילסון, רויטל    

השותפות כוח באת

הזהב גיל הדר לב
(55-021139-5 (ש"מ

בשותפות שינויים על הודעה

השותפיות  60 לפקודת לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
חברת של השתתפותה פסקה כי התשל"ה-1975, חדש], [נוסח
כשותפה ח"פ 51-296175-6, 2000 בע"מ, אחזקות הירדן אשל
כשותפה לשותפות, נוספת ובמקומה  בשותפות מוגבלת

.52-003754-0 ח"צ בע"מ, ופיתוח בניה אספן חברת מוגבלת,

עו"ד שפיגל,      יואל

השותפות כוח בא

פורס מדיה טי.אם.אף
(55-021925-7 (ש"מ

בשותפות השותפים בהרכב שינויים בדבר הודעה

השותפיות  60 לפקודת לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
בשותפות שינויים בוצעו כי התשל"ה-1975, חדש], [נוסח

כדלקמן:

המוגבל ליניאל  השותף מן השותפות 1.7.2007 פרש ביום (1)
קרמינצקי רח' שכתובתו, ,51-023673-0 0 ח"פ בע"מ, די.די.בי.

;67899 אביב תל ,14

חוטר–ישי בע"מ,  ונדר כהן 1.7.2008 הצטרף לשותפות ביום (2)
כשותף גן, רמת ,13 תובל רח' שכתובתו: ,51-369633-6 ח"פ

מוגבל.

עו"ד צנטנר,      עדי

השותפות באכוח

(ישראל) פאנד קפיטל פורטיסימו
(55-021641-0 (ש"מ

בשותפות שינויים על הודעה

השותפיות  60 לפקודת לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הזכויות  1.11.2008 הועברו ביום כי התשל"ה-1975, חדש], [נוסח

בנק המזרחי ליד מרכזית תגמולים קופת מעתיד בשותפות הנ"ל
פיטורין לפיצויי הקופה ,52-002155-1 ח"פ בע"מ, המאוחד
"תפארת" ;52-002257-5 ח"פ בע"מ, המאוחד המזרחי בנק ליד
ח"פ המאוחד, המזרחי בנק ליד מרכזית תגמולים  קופת
בנק ליד לעובדים השתלמות קרן אסף ;52-00304-9
קופת ליאור ;52-003156-8 ח"פ בע"מ, המאוחד המזרחי
ח"פ בע"מ, המאוחד המזרחי בנק ליד מרכזית  תגמולים
ח"פ בע"מ, ופיצויים לתגמולים קופה ושומרון ,52-003183-2
ח"פ בע"מ, ופנסיה גמל נשואה אקסלנס אל ,52-003311-9 

.51-302648-4

עו"ד נייער,       אורי

בא כוח השותפות

בלין וסטפן אירה שוויצר המנוחים עיזבון
לנושים הזמנה ובדבר עיזבון מנהל מינוי בדבר הודעה

התשכ"ה- הירושה, לחוק 99 סעיף הודעה, לפי בזה נמסרת
,4 שאול בר מרח' ,043453596 ת"ז ורון,  מרדכי ד"ר כי  ,1965

בית  צו לפי עיזבונות למנהל  18.3.2009 ביום נתמנה רחובות,
 109400/08 ת"ע בתיקים אביב, בתל משפחה לענייני המשפט
בלגי עיזבון המנוח שוויצר אירה, דרכון של ,109410/08 ות"ע
ושל ,8.4.2007 ביום שנפטר ,(EC 161170 (לשעבר   EF 059240
(לשעבר   EF059237 בלגי דרכון בלין, סטפה המנוחה עיזבון
היה האחרון ומענם ,6.5.2007 ביום שנפטרה ,(EC161168

בלגיה. אנטוורפן, 2018 ,19 מטסייסליי קווינטין

למנהל בכתב להודיע בזה מוזמנים הנ"ל העיזבון נושי כל
פרסום מיום חודשים שלושה בתוך תביעותיהם על העיזבון
רח' זייפמן, סלי העיזבון,  מנהל כוח בא לכתובת  זו, הודעה

.02-6223022 פקס' ,94631 ירושלים ,14 שמאי

הנ"ל המועד בתוך כאמור  תביעתו את  יגיש שלא נושה
ייענה. לא -

העיזבון מנהל ורון, מרדכי ד"ר   

נחום אליהו המנוח עיזבון
לנושים הזמנה ובדבר זמנית עיזבון מנהלת מינוי בדבר הודעה

התשכ"ה- הירושה, לחוק סעיף 99 לפי בזה הודעה נמסרת
ביום נתמנתה אביב, תל ,3 פטרסון מרח' נחום, תמר כי ,1965
בירושלים, משפחה לענייני המשפט בית צו לפי ,17.3.2009
הנ"ל, המנוח זמנית של עיזבון  למנהלת ,40290/09 בתיק ת"ע

.6.1.2009 ביום בירושלים שנפטר ,001900984 ת"ז

בכתב להודיע, בזה מוזמן הנ"ל  העיזבון של נושה כל
על דלעיל, כתובתה לפי העיזבון, למנהלת רשום, ובדואר
פרסום מיום שלושה חודשים בתוך מהעיזבון, וזאת תביעותיו

מכך. יאוחר ולא זו, הזמנה

הזמנית העיזבון מנהלת נחום, תמר   


