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מינוי מבקרי נוטריונים
לפי חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976

בתוקף סמכותי לפי סעיף 33)א( לחוק הנוטריונים, התשל"ו-
11976, אני ממנה את הרשומים מטה למבקרי נוטריונים, למעט 

לעניין המחוז המופיע לצדם2:

המאם עבאדי, ת"ז 027530146 - במחוז חיפה;

מחמיד עבדאלחלים, ת"ז 057547515 - במחוז חיפה;

עטרה מירב-ברגר, ת"ז 058343062 - במחוז חיפה;

אורן גלעדי, ת"ז 058395880 - במחוז ירושלים;

גדעון נתיב, ת"ז 001321645 - במחוז תל אביב.

מינוי קודם3 - בטל.

תוקף המינוי עד יום כ"ו בתמוז התש"ע )8 ביולי 2010(.

כ"ט בחשוון התש"ע )16 בנובמבר 2009(
)חמ 165—3( 

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1 ס"ח התשל"ו, עמ' 196.

2 מחוז - לפי החלוקה למחוזות שבסעיף 12 לחוק לשכת עורכי

  הדין, התשכ"א-1961.
3 י"פ התשס"ז, עמ' 3699.

מינוי יושבי ראש לוועדות שחרורים
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר, התשס"א-2001

על–תנאי  שחרור  לחוק   32 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ממאסר, התשס"א-12001 )להלן - החוק(, ובהסכמת נשיאת בית 
המשפט העליון לעניין יושבי ראש ועדת השחרורים, אני ממנה 

את הרשומים מטה ליושבי ראש בוועדות שחרורים:

השופט איברהים בולוס

השופט אחסאן כנעאן

השופט דבור סאאב

השופטת דלה מוסה נבילה

השופט טאהא ערפאת

השופט זבולון אבישי

השופט סבאג חנא

השופט סוהיל יוסף

השופטת שאדן נאשף אבו אחמד

השופטת תמר ניסים-שי

השופטת נדאף רים

תוקף המינוי לשנתיים.

כ"ב בחשוון התש"ע )9 בנובמבר 2009(
)חמ 101—3( 

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1 ס"ח התשס"א, עמ' 410.

הארכת מינוי יושב ראש לוועדות שחרורים
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר, התשס"א-2001

על–תנאי  שחרור  לחוק   32 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המשפט  בתי  לחוק   16 סעיף  ולפי  התשס"א-12001,  ממאסר, 

]נוסח משולב[, התשמ"ד-21984, אני ממנה את השופט בקצבה, 
השחרורים,  ועדות  ראש  ליושב   ,2418119 ת"ז  שוהם,  שלמה 

החל ביום ט"ו בטבת התש"ע )1 בינואר 2010(.

המינוי נעשה בהתייעצות עם נשיאת בית המשפט העליון 
ובהסכמתה, כנדרש מהסעיפים הנזכרים.

תוקף המינוי לשנתיים.

ט' בכסלו התש"ע )26 בנובמבר 2009(
)חמ 101—3( 

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

2 ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

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

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער )שפיטה, ענישה 
אני  ובהסכמת שר המשפטים,  טיפול(, התשל"א-11971,  ודרכי 
מטילה על שופטי בית המשפט המחוזי בחיפה, ששמם מפורט 
באותה  כהונתם  תקופת  לתום  עד  נוער  שופטי  לשמש  להלן, 

ערכאה:

ברכה בר–זיו

רון שפירא

עודד גרשון

דיאנה סלע.

י"ג בכסלו התש"ע )30 בנובמבר 2009(
)חמ 686—3( 

דורית ביניש  
נשיאת בית המשפט העליון  __________

1 ס"ח התשל"א, עמ' 134.

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

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער )שפיטה, ענישה 
אני  ובהסכמת שר המשפטים,  טיפול(, התשל"א-11971,  ודרכי 
מטילה על שופטי בית המשפט המחוזי במחוז המרכז, ששמם 

מפורט להלן, לשמש שופטי נוער:

בנימין ארנון; )1( מיכל נד"ב; 

ליאורה ברודי; אסתר שטמר;   

קלרה רג'יניאנו; אחיקם סטולר;   

אהרון מקובר. רות לורך;   

יעקב שיינמן;  

עד לתום תקופת כהונתם באותה ערכאה.  

 14( התשע"ד  בחשוון  י'  יום  עד  פלאוט,  ורדה  )2( השופטת 
באוקטובר 2013(.

ו' בכסלו התש"ע )23 בנובמבר 2009(
)חמ 686—3( 

דורית ביניש  
נשיאת בית המשפט העליון  __________

1 ס"ח התשל"א, עמ' 134.

__________
1 ס"ח התשס"א, עמ' 410.
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מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1  המסים  לפקודת   )1(2 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני ממנה את חשב הרשות הממשלתית למים ולביוב לממונה 
ברשות  וחשבונות(  )כספים  הבכיר  המרכז  ואת  הגבייה  על 
של  גבייתם  לענין  גבייה,  לפקיד  ולביוב  למים  הממשלתית 
היטלים, היטלים נטו וסכומים שעל ספק מים להשיב לחשבון 
המדינה, כאמור בסעיף 95 לחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני 
ו–2010(,   2009 לשנים  הכלכלית  התכנית  ליישום  חקיקה 
כספיים,  עיצומים  של  גבייתם  לעניין  וכן  התשס"ט-22009, 

כאמור בסעיף 105 לחוק האמור.

י"ג בכסלו התש"ע )30 בנובמבר 2009(
)חמ 18—3( 

יובל שטייניץ  
שר האוצר  __________
1  חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.

2  ס"ח התשס"ט, עמ' 157.

מינוי ממונה על הגבייה ופקידת גבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1  המסים  לפקודת   )1(2 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
שהואצלה לי2, אני ממנה את גזבר המועצה המקומית קרית 
 ,64768302 ת"ז  רוטנברג,  שמואל  המועצה(,   - )להלן  יערים 
במועצה,  הגבייה  מחלקת  עובדת  ואת  הגבייה  על  לממונה 
גבייתם  לעניין  גבייה  לפקידת   ,40602484 ת"ז  קורי,  שולמית 
במשק  ההסדרים  חוק  מכוח  המוטלת  כללית  ארנונה  של 
המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב(, התשנ"ג-31992, 
ותשלומי חובה המגיעים למועצה על פי דין, ולצורך גבייתם, 
לפי סעיף 70 לחוק העונשין, התשל"ז-41977, של קנסות שפסק 

בית משפט לעניינים מקומיים לטובת המועצה.

ו' בכסלו התש"ע )23 בנובמבר 2009(
)חמ 18—3( 

מימון גבריאל  
המנהל הכללי של משרד הפנים  __________

1 חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.

2 י"פ התשס"ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.

3 ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.

4 ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1  המסים  לפקודת   )1(2 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
שהואצלה לי2, אני ממנה את גזבר המועצה המקומית עילבון 
על  לממונה   ,057010050 ת"ז  חוסאם,  זריק  המועצה(,   - )להלן 
הגבייה לעניין גבייתם של ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק 
ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב(, 
פי  על  למועצה  המגיעים  חובה  ותשלומי  התשנ"ג-31992, 
התשל"ז- העונשין,  לחוק   70 סעיף  לפי  גבייתם,  ולצורך  דין, 

41977, של קנסות שפסק בית משפט לעניינים מקומיים לטובת 
המועצה.

ו' בכסלו התש"ע )23 בנובמבר 2009(
)חמ 18—3( 

מימון גבריאל  
המנהל הכללי של משרד הפנים  __________

4 ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

הכרזה על התאחדות בלתי מותרת
לפי תקנות ההגנה )שעת חירום(, 1945

בתוקף סמכותי לפי תקנה 84)1()ב( לתקנות ההגנה )שעת 
חירום(, 11945 )להלן - התקנות(, ולאחר שהשתכנעתי כי הדבר 
דרוש לצורך הגנה על ביטחון המדינה, שלום הציבור והסדר 
ההתאחדות  או  אדם  בני  חבר  כי  בזה  מכריז  אני  הציבורי, 
אלאקראא  "ג'מעיית  בשכם,  אלאקראא"  "אגודת  המכונה 
 - להלן   (  JAMAIYAT AL-IKRA - NABLUS נבלוס",   -
ההתאחדות(, או בכל שם אחר שתכונה בו התאחדות זו , לרבות 
כל פלגיה וכל סניף, מרכז, ועד, קבוצה או סיעה של התאחדות 

זו, היא התאחדות בלתי מותרת כמשמעותה בתקנות .

יכול להגיש את  זו,  ידי הכרזה  על  נפגע  הרואה את עצמו 
למערכת  המשפטי  היועץ  באמצעות  לפני,  בכתב  השגותיו 
הביטחון, בתוך 14 ימים מהמועד שבו הובאה הכרזה זו לידיעתו. 

ו' בכסלו התש"ע )23 בנובמבר 2009(

)חמ 1080—3( 
אהוד ברק  

שר הביטחון  __________
1  ע"ר 1945, תוס' 2, עמ' 855.

הכרזה על התאחדות בלתי מותרת
לפי תקנות ההגנה )שעת חירום(, 1945

)שעת  ההגנה  לתקנות  84)1()ב(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
חירום(, 11945 )להלן - התקנות(, ולאחר שהשתכנעתי כי הדבר דרוש 
הציבורי,  והסדר  הציבור  ביטחון המדינה, שלום  על  הגנה  לצורך 
אני מכריז בזה כי חבר בני אדם או ההתאחדות המכונה "אגודת 
אגודת  של  ליתומים  הספר  "בית  בדורא";  האיסלאמית  הצדקה 
הצדקה בדורא"; "בית ספר אלצדיק של אגודת הצדקה - דורא"; 
האיסלאמית  הצדקה  "אגודת  ביתומים";  לטיפול  דורא  "אגודת 
אלאסלאמייה  אלחירייה  "ג'מעייה  דורא";   - ביתומים  לטיפול 
דורא";    - אלאייתאם  לרעאית  אלאיסלאמייה  "ג'מעיית  דורא";   -
 DURA ISLAMIC SOCIETY; DURA ;"דאר אלאיתאם - דורא"
 ISLAMIC CHARITABLE FOR THE ORPHANS SOCIETY
)להלן - ההתאחדות(, או בכל שם אחר שתכונה בו התאחדות זו, 
לרבות כל פלגיה וכל סניף, מרכז, ועד, קבוצה או סיעה של התאחדות 

זו, היא התאחדות בלתי מותרת כמשמעותה בתקנות.

יכול להגיש את  זו,  ידי הכרזה  על  נפגע  הרואה את עצמו 
למערכת  המשפטי  היועץ  באמצעות  לפני,  בכתב  השגותיו 
הביטחון, בתוך 14 ימים מהמועד שבו הובאה הכרזה זו לידיעתו. 

ו' בכסלו התש"ע )23 בנובמבר 2009(

)חמ 1080—3( 
אהוד ברק  

שר הביטחון  __________
1  ע"ר 1945, תוס' 2, עמ' 855.

__________
1 חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.

2 י"פ התשס"ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.

3 ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.
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מינוי קצינת מבחן לנוער
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן ]נוסח חדש[, 
התשכ"ט-11969, אני ממנה את רחל ארזי שיף, ת"ז 052279395, 

לקצינת מבחן לנוער בכל הארץ.

מינויה הקודם - בטל2.

ח' בכסלו התש"ע )25 בנובמבר 2009(
)חמ 141—3( 

יצחק הרצוג  
__________                  שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א,

   עמ' 88.
2  י"פ התשס"ז, עמ' 3005.

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

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן ]נוסח חדש[, 
מטה  הרשומות  של  מינוין  את  מבטל  אני  התשכ"ט-11969, 

לקצינות מבחן לנוער, לעניין החוק האמור:

אביבה אביגיל כהן, ת"ז 2022652333 - במחוז הצפון;

לימור פורת, ת"ז 3031949563 - במחוז המרכז;

סלעית הוכמן, ת"ז 4057828717 - במחוז הצפון.

ח' בכסלו התש"ע )25 בנובמבר 2009(
)חמ 141—3(  

יצחק הרצוג  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

 1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א, 

   עמ' 88.
2  י"פ התשנ"ב, עמ' 3659

3  י"פ התשס"ז, עמ' 1299.

4  י"פ התשנ"ח, עמ' 2252.

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

בתוקף סמכותי לפי ההגדרה "קצין מעקב" שבסעיף 1 לפי 
חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל"א-11971, אני 

ממנה את הרשומים מטה לקציני מעקב:

מוריאל נחמן, ת"ז 065541971 - ראשית בכל הארץ;

שמוליק חלק, ת"ז 059623397 - במחוז ירושלים והדרום;

עידית שער, ת"ז 056005010 - במחוז המרכז;

מירי כרבי, ת"ז 052114576 - במחוז הצפון;

נסים סמדיה, ת"ז 056745086 - במחוז ירושלים והדרום;

נאוה רחמים, ת"ז 059033977 - במחוז המרכז.

ח' בכסלו התש"ע )25 בנובמבר 2009(
)חמ 141—3(  

יצחק הרצוג  
                                       שר הרווחה והשירותים החברתיים

__________
1  ס"ח התשל"א, עמ' 134; התשס"ח, עמ' 688.

מינוי מפקחים
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

המינהליות,  העבירות  לחוק  5)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ופיתוח  החקלאות  משרד  עובדי  את  ממנה  אני  התשמ"ו-11985, 
כעבירות  נקבעו  אשר  העבירות  לגבי  למפקחים  שלהלן,  הכפר 
תכנון   - מינהלי  )קנס  המינהליות  העבירות  בתקנות  מינהליות 
משק החלב בישראל(, התשס"ט-22009, וזאת לאחר שעברו הכשרה  

כאמור בסעיף 5 לחוק:

מס' זהות _____________________ֹ_ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ_________________      שם 
24852733 ניר חבר 
65112138 שלמה לוסטיג 
59560771 יצחק סמה 
31443989 טל קייל 

תוקפו של מינוי זה עד לביטולו או עד למועד שבו יחדלו 
העובדים לכהן בתפקידם, לפי המוקדם.

ב' בכסלו התש"ע )19 בנובמבר 2009(
)חמ 1923—3( 

שלום שמחון  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  __________

1 ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.

2 ק"ת התשס"ט, עמ' 1136.

מינוי חברים בוועדה המייעצת
 לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, 

התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7)ב( לחוק רישום קבלנים לעבודות 
במועצת  התייעצות  ולאחר  התשכ"ט-11969,  בנאיות,  הנדסה 
הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, אני ממנה את הרשומים מטה, 
מבין נציגיהם של מוסדות מדעיים שיש להם נגיעה לענפי הבנייה, 

לחברים בוועדה המייעצת לפי החוק האמור:

דניאל ויינברג, ת"ז 14962476;

דניאל שניידר, ת"ז 17597287.

תוקפו של המינוי, לשנה מיום פרסומו.

י"ט בכסלו התש"ע )6 בדצמבר 2009(
)חמ 485—3( 

אריאל אטיאס  
שר הבינוי והשיכון  __________

1 ס"ח התשכ"ט, עמ' 218.

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית רמת גן
 לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, 

התשל"א-1971

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)א( לחוק שירותי 
קבעתי  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים  הדת 
שהמועצה הדתית רמת גן תהיה בת תשעה חברים והרכבתי 

אותה כדלהלן:
__________

1 ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' 70.



1069 ילקוט הפרסומים 6036, ז' בטבת התש"ע, 24.12.2009

מס' זהות _____________________ֹ_ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ_________________      שם 
056035587 משה גולן 
057239188 צבי טנא 
058441312 אבנר זכאי 
004625463 משה סנס 
065269797 עובדיה גאולה 
059748228 רוני רומנו 
030089551 ציון בדש 
051328136 ישראל פתאל 
041366311 יהודה סירי 

תוקף המינוי מיום ט"ז בכסלו התש"ע )3 בדצמבר 2009(.

ט"ז בכסלו התש"ע )3 בדצמבר 2009(
)חמ 140—3( 

יעקב מרגי  
השר לשירותי דת  

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית קרית שמונה
 לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, 

התשל"א-1971
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)א( לחוק שירותי 
קבעתי  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים  הדת 
חברים  שבעה  בת  תהיה  שמונה  קרית  הדתית  שהמועצה 

והרכבתי אותה כדלהלן:

מס' זהות _____________________ֹ_ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ_________________    שם 
067742601 יצחק קקון 
022739544 יורם בוזגלו 
075357434 נתן צדיקי 
022441042 מאיר בן שימל 
069049153 יוסף ברוך 
063244859 אלון אליהו 
031958879 אילן גבאי 

תוקף המינוי מיום י"ד בכסלו התש"ע )1 בדצמבר 2009(.

י"ד בכסלו התש"ע )1 בדצמבר 2009(
)חמ 140—3( 

יעקב מרגי  
השר לשירותי דת  __________

1 ס"ח התשל"א, עמ' 130.

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית אילת
 לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, 

התשל"א-1971

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)א( לחוק שירותי 
קבעתי  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים  הדת 
והרכבתי  חברים  תשעה  בת  תהיה  אילת  הדתית  שהמועצה 

אותה כדלהלן:

מס' זהות _____________________ֹ_ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ_________________    שם 
058436312 חביב חזיזה 
054105051 דוד דהן 
 067674606 אלי ונונו 
028796530 אייל אזולאי 
068309855 שלום קסוס 

מס' זהות      שם 
034021709 שלמה פרץ 
064186216 סלומון בן חמו 
055684013 יצחק ברמי 
310320684 אלעזר ביקוב 

תוקף המינוי מיום ט"ו בכסלו התש"ע )2 בדצמבר 2009(.

ט"ו בכסלו התש"ע )2 בדצמבר 2009(
)חמ 140—3( 

יעקב מרגי  
השר לשירותי דת  

הסמכה
לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957

על  הפיקוח  לחוק  ו–32   31  ,30 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
מצרכים ושירותים, התשי"ח-11957 )להלן - החוק(, אני מסמיך את 
עובד אגף בקרה ופרויקטים במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, 
יאיר בונן, ת"ז 028122174, להיכנס לכל מקום שאינו למגורים בלבד, 
ולערוך בו חיפושים ותפישות, לדרוש מכל אדם למסור לו ידיעות, 
דוגמאות פנקסים ותעודות ולחקור כל אדם, בקשר לביצוע עבירות 

על החוק והצווים לפיו המפורטים להלן:

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסעות סיור, הסעה מיוחד  )1(
דת והשכרת רכב(, התשמ"ה-21985;

למוניות,  מונים  )רכישת  ושירותים  מצרכים  על  הפיקוח  צו   )2(
התקנתם ושירותי אחזקתם(, התשמ"ד-31984;

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסעה באוטובוסים ובמוד  )3(
ניות(, התשל"ד-41974.

משמש  ההסמכה  מקבל  עוד  כל  זו  הסמכה  של  תוקפה 
בתפקידו האמור.

כ' בכסלו התש"ע )7 בדצמבר 2009(
)חמ 593—3( 

ישראל כ"ץ  
__________                    שר התחבורה והבטיחות בדרכים

1  ס"ח התשי"ח, עמ' 24.

2  ק"ת התשמ"ה, עמ' 1164.

3  ק"ת התשמ"ד, עמ' 2479.

4  ק"ת התשל"ד, עמ' 1219.

תיקון מינוי רשויות תימרור מקומיות
לפי תקנות התעבורה, התשכ"א-1961

בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות התעבורה, התשכ"א-
11961, אני מתקן את מינוי רשויות תימרור מקומיות2 כך ש -

ת"ז  סמוכה,  "אלי  במקום  א',  בטור   ,)7( בפסקה   ,1 בסעיף   )1(
052412459" יבוא "עמיר קצנלבוגן, ת"ז 059028480";

בסעיף 2, בפסקה )12(, בטור ב', המילים "שממחלף עירון עד   )2(
למחלף אליקים ובקטע הדרך" - יימחקו.

ז' בכסלו התש"ע )24 בנובמבר 2009(
)חמ 766—3( 

אלכס לנגר  
המפקח על התעבורה  __________

1 ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.

2 י"פ התשס"ז, עמ' 3226; התשס"ח, עמ' 610 ועמ' 3985.

__________
1 ס"ח התשל"א, עמ' 130.
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 הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת
לאשראי לא צמוד הניתן לציבור

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

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

2009 היה 4.19 אחוזים.

ט' בכסלו התש"ע )26 בנובמבר 2009(
)חמ 2468—3( 

ערד מאי  
                                             מנהל היחידה למידע ולדיווח

בבנק ישראל  
 __________

1 ס"ח התשנ"ג, עמ' 174.

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

מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים 

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' 7309/ב

 שם התכנית: הרחבת דירות קיימות בבניין 
ברח' קסוטו 18, שכונת בית וגן

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבניה 
ברמה  מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים  ולבניה 
כפיפות   ,62  ,7309  ,1042 לתכניות  שינוי  7309/ב,  מס'  מפורטת 

לתכניות 5022, 5166.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רח' קאסוטו 18. 
שכונת בית וגן. קואורדינטה מערב מזרח Y-629/960, קואורדינטה 
דרום צפון X-217/850. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו 

כחול. גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 30341, חלקה במלואה: 157.

מטרת התכנית: הרחבת יח"ד, תוספת קומה.

מותרים  בניה  שטחי  הגדלת   .1 התכנית:  הוראות   עיקרי 
ו–335.81  עיקריים,  שטחים   1,065.79 שהם  ל–1,401.60  מ–1,127.06 
 .3 בניין.  קווי  שינוי   .2 קיימות.  יח"ד  הגדלת  לשם  שירות,  שטחי 
בדבר  הוראות   .4 ג'.  למגורים  מיוחד  מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי 

מבנה להריסה.

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

ירושלים,   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבניה  לתכנון   המקומית 
טל' 02-6296811.

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

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

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' 11043/א

שם התכנית: תוספות בניה, רח' בר יוחאי 15 )בלוק 106(, 
שכ' גונן ט'

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965,  כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבניה 
ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת 
מס' 11043/א, שינוי לתכניות 3395, 62, כפיפות לתכניות 5022, 

.5166

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רח' בר יוחאי 
 ,X628/900 קואורדינטה  לשעבר.   106 בלוק  ט',  גונן  שכונת   .15
קואורדינטה Y218/500. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט 
בקו כחול. גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 30199, חלקה במלואה: 

.40

קיים  בבניין  המגורים  שטחי  הרחבת  א.  התכנית:  מטרת 
ברח' בר יוחאי 15 )בלוק 106(, גונן ט' בירושלים. ב. הרחבת יח"ד 

בחזית הדרומית והצפונית, ובקומת מרתף.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד מאזור מגורים מיוחד 
קומות  בכל  בניה  לתוספת  בינוי  קביעת  ב.  ג3.  מגורים  לאזור 
הבינוי. לנספח  בהתאם  הקיימות,  יח"ד  הרחבת  לשם   הבניין, 
ג. קביעת בינוי לחפירת קומת מרתף במפלס 2.70- לשם הרחבת 
יח"ד בקומה שמעל, בהתאם לנספח הבינוי. ד. שינוי קווי בניין 
כאמור. הבניה  לתוספת  חדשים  בניין  קווי  וקביעת   קיימים 
הבניה,  הרחבות  בתחום  הקרקע  בקומת  תוספת  קביעת  ה. 
ו. הגדלת שטחי הבניה בשטח  הסוגרת חלק מהמעבר הקיים. 
וקביעתם ל–6,502.45 מ"ר, מתוכם 6,317.96 מ"ר שטחים עיקריים 
למימוש  ביצוע  שלבי  קביעת  ז.  שירות.  שטחי  מ"ר  ו–184.49 
התכנית. ח. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 
ומדרגות  גדרות  מבנה,  בגין  הוראות  קביעת  ט.  בשטח.  בניה 

להריסה. י. קביעת בינוי בגין עצים לשימור.

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

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

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

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' 11141/א

 שם התכנית: הרחבות יח"ד ברח' אברהם 
תלמודי 12, שכ' הבוכרים

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבניה 
ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת 
מס' 11141/א, שינוי לתכניות 3276, 62, כפיפות לתכניות 5022, 

.5166

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

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רח' אברהם 
הכהן  אדוניה  הרחובות  פינת  הבוכרים.  שכונת   .12 תלמודי 
ותלמודי. קואורדינטה Y633/280, קואורדינטה X220/930. הכל 
וחלקות: גושים  כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים  הגבולות  לפי 

מוסדר: גוש: 30085, חלקה במלואה: 23.

מטרת התכנית: הרחבות יח"ד ברח' אברהם תלמודי 12.

הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
לתוספות  בינוי  קביעת   .2 ג'.  למגורים  ודרך   3 מגורים  מאזור 
יחידות הדיור  ו–ג', לשם הרחבות  ב'  א',  קרקע,  בקומות  בניה 
הקיימות בהן, בהתאם לנספח בינוי. ב. קביעת בינוי לתוספת 
לנספח  בהתאם  מחסנים,  הרחבת  לשם  המרתף  בקומת  בניה 
בינוי. ג. קביעת בינוי לתוספת קומה מעל הבניין הקיים לשם 
בהתאם  שמתחתיה,  בקומה  הקיימות  הדיור  יחידות  הרחבת 
לנספח בינוי. 3. קביעת קווי בניין לבניה, כאמור. 4. הגדלת שטחי 
מ"ר   1,189.50 )מתוכם  מ"ר  ל–1,599.33  וקביעתם  הבניה בשטח 
שטחים עיקריים ו–409.83 מ"ר שטחי שירות(. 5. תוספת קומה 
רביעית מובלעת בגג הרעפים. 6. קביעת שלבי ביצוע להקמת 
תוספות הבניה, כאמור. 7. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים 

למתן היתר בניה בשטח.

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

טל' 02-6296811.

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

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

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' 11215/א

שם התכנית: שינוי תוואי כביש בשכונת א–טור
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז 
מס'  ברמה מפורטת  מיתאר מקומית  מופקדת תכנית   ירושלים 
 ,62 עמ/9,   ,2113 3092/א,   ,3092 לתכניות  שינוי   11215/א, 

עמ/211, כפיפות לתכנית 5166.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רח' א–טור.
קואורדינטה  הזיתים.  בהר  א–טור  שכונת  של  העליון   חלקה 
הגבולות  לפי  הכל   .Y223/200 קואורדינטה   ,X632/400
בשטח  רישום  וחלקות:  גושים  כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים 
לא מוסדר: גוש: 29995, חלקי חלקות: 16, 18. גוש: 29996, חלקה 

במלואה: 101, חלקי חלקות: 57, 73.

מטרת התכנית: שינוי תוואי דרך.

קרקע  ייעודי  במערך  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
כמפורט להלן: א. מאזור מגורים 5 מיוחד, לדרך חדשה, שביל 
להולכי רגל ולשצ"פ. ב. מדרך לשצ"פ. ג. משטח ציבורי פתוח, 
דרך ושביל להולכי רגל. 2. קביעת שלבי ביצוע הכביש, כאמור. 
3. קביעת הוראות ותנאים למתן היתר בניה בשטח. 4. קביעת 

הוראות בגין מדרגות וגדר להריסה.

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

ספרא 1, ירושלים, טל' 02-6296811.

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

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



ילקוט הפרסומים 6036, ז' בטבת התש"ע, 24.12.2009 1072

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' 12498/א

שם התכנית: הריסת בניין קיים והקמת בניין חדש בן 6 
קומות, רח' בית"ר 42, תלפיות

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבניה 
ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת 
מס' 12498/א, שינוי לתכניות 62, 1721, 1721/א, כפיפות לתכנית 

.5166

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רח' בית"ר 42. 
 .Y628/600 קואורדינטה   ,X221/250 קואורדינטה  תלפיות.  שכונת 
גושים  כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים  הגבולות  לפי  הכל 

וחלקות: מוסדר: גוש: 30117, חלקה במלואה: 50.

 6 בן  חדש  בניין  והקמת  קיים  בניין  הריסת  התכנית:  מטרת 
קומות.

מאזור  שטח  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
מגורים 1 למגורים ד'. ב. קביעת בינוי בעבור בניין מגורים חדש 
בן 6 קומות. ג. קביעת שטחי בניה מרביים בהיקף של 5,501.38 
 מ"ר מהם 3,061.04 מ"ר עיקריים, ו–2,440.34 מ"ר שטחי שירות.
ד. שינוי קווי הבניין וקביעת קווי בניין חדשים. ה. הגדלת מס' 
ו. קביעת מס' קומות ל–8 קומות,  יח"ד.  יח"ד ל–26  יח"ד מ–22 
מתוכם 2 קומות מתחת למפלס ±0.00 ו–6 קומות במפלס ±0.00 
קביעת  ח.  התכנית.  למימוש  ביצוע  שלבי  קביעת  ז.  ומעליו. 
תנאים למתן היתר בניה בשטח. ט. קביעת הוראות בגין בניין, 

גדרות ומדרגות להריסה. י. קביעת הוראות לשימור עצים.

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

טל' 02-6296811.

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

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

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' 12567

שם התכנית: תוספת קומה והרחבות דיור במבנה 
מגורים קיים, רח' סורוצקין 23, שכ' קומונה, רוממה

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

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

מס' 12567, שינוי לתכניות 1144, 62, כפיפות לתכנית 5166.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינטה  קומונה.  גבעת  שכונת   .23 סורוצקין   רח' 
הגבולות  לפי  הכל   .Y633/800 קואורדינטה   ,X219/550
גוש:  מוסדר:  וחלקות:  גושים  כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים 

30299, חלקה במלואה: 4.

במבנה  דיור  והרחבות  קומה  תוספת  התכנית:  מטרת 
מגורים קיים.

 2 מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
ויצירת  קיימות  מרפסות  לסגירת  בינוי  קביעת   .2 ב'.  למגורים 
מרפסות חדשות בדירוג שנוצר, הכל לשם הרחבת יח"ד קיימות 
בבניין. 3. קביעת בינוי לתוספת קומה לשם הרחבת יח"ד קיימות 
בקומה שמתחת. 4. קביעת תוספת שטחי בניה בהיקף של 478.2 
בניין  קווי  וקביעת   בניין  קווי  שינוי   .5 עיקריים.  מ"ר שטחים 
חדשים. 6. קביעת תנאים למתן היתר בניה. 7. קביעת הוראות 

בגין מבנים להריסה.

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

טל' 02-6296811.

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

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

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' 12900

שם התכנית: תוספת לבניין לשימור ברח' יפו 34
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965,  כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבניה 
ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת 

מס' 12900, שינוי לתכנית 4329, כפיפות לתכנית 5166.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רח' יפו 34. 
קואורדינטה  המלכה.  והלני  יפו  הרחובות  פינת  העיר,   מרכז 
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הגבולות  לפי  הכל   .Y221/025 קואורדינטה   ,X632/075
מוסדר: וחלקות:  גושים  כחול.  בקו  בתשריט   המסומנים 

גוש: 30051, חלקה במלואה: 13.

מטרת התכנית: שימור הבניין הקיים, ותוספת של 3 קומות 
למצב המאושר.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד הקרקע ממלונאות, 
תעסוקה  ו/או  מלונאות  ו/או  למגורים  ומסחר   משרדים 
תעסוקה  מסחר,  של  לשימושים  בינוי  קביעת  ב.  מסחר.  ו/או 
למגורים  בינוי  קביעת  ג.  ראשונות  קומות  ב–3  מלונאות  או 
ותנאים  בינוי  הוראות  קביעת  ד.  ד'-ח'.  בקומות   45% עד 
 למתן היתר בניה. ה. הגדלת מס' הקומות מ–3 קומות קיימות 
ל–8 קומות, כאשר 2 הקומות העליונות בנסיגה. ו. קביעת שטחי 
עיקריים,  מ"ר   4,627.9 מתוכם  מ"ר,   5,676.7 של  בהיקף   בניה 
1,048.8 מ"ר שטחי שירות. ז. קביעת הוראות בגין פיתוח החצר 
בגין  הוראות  קביעת  ח.  וחניה.  לגינון  הבניין  של  האחורית 
מבנים להריסה וסככות בתחום המגרש. ט. קביעת הוראות בגין 

מבנה לשימור.

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

טל' 02-6296811.

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

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

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' 12915

שם התכנית: הרחבת בניין ציבורי והקמת לשכת 
תיירות בכיכר ריבלין, רח' יפו, מרכז העיר

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

מס' 12915, שינוי לתכניות 5612, 62.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

יוסף  רח'  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
ריבלין. רח' יפו. שכונת נחלת שבעה, שטח הידוע בשמות כיכר 
ריבלין - רחבת בית יואל. קואורדינטה X632/050, קואורדינטה 
כחול. בקו  בתשריט  הגבולות המסומנים  לפי  הכל   .Y220/975
גושים וחלקות: גוש: 30035, חלקה במלואה: 23, חלקי חלקות: 

.56 ,22 - 20

מטרת התכנית: מטרת התכנית היא הגדלת מגרש בגודל 
של 145 מ"ר, כנדרש ללשכת תיירות ומידע לירושלים, ולאפשר 
של  ייעוד  קביעת  ידי  על  גגותיה,  על  הציבור  לרווחת  שטח 
לבניין  שטח  במקום  ציבור  ומוסדות  מבנים  פתוחים,  שטחים 

ציבור ועוד שטח ציבורי פתוח.

הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
משטח ציבורי פתוח לשטחים פתוחים, מבנים ומוסדות ציבור, 
מבנים  פתוחים,  לשטחים  ציבור  ומוסדות  למבנים  ומשטח 
ומוסדות ציבור. 2. קביעת בינוי לתוספת אגף לבניין קיים, לשם 
קווי  קביעת   .3 בינוי.  לנספח  בהתאם  תיירות,  לשכת  הרחבת 
4. הגדלת שטחי הבניה וקביעתם ל–145 מ"ר על קרקעי  בניין. 
בשטח. השימושים  קביעת   .5 מרתף.  בקומת  מ"ר   145  ועוד 

כאמור.  הבניה,  תוספות  להקמת  ביצוע  שלבי  קביעת   .6 
בניה  היתר  למתן  תנאים  וקביעת  בינוי  הוראות  קביעת   .7

בשטח.

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

טל' 02-6296811.

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

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

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' 2021/ב

שם התכנית: הרחבת יח"ד ברח' אביעד 2, 4, 6, 8, 10, 
שינוי ייעוד ממגורים 5 ל–ב', שכונת גבעת מרדכי

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
 ,62  ,906  ,2021 לתכניות  שינוי  2021/ב,  מס'  מפורטת  ברמה 

כפיפות לתכניות 5022, 5166.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רח' אביעד.
קואורדינטה   .10  ,8  ,6  ,4  ,2 אביעד  רח'  מרדכי.  גבעת   שכונת 
תכנית  לפי  ארעית  חלקה   .Y629/987 קואורדינטה   ,X218/775
הגבולות  לפי  הכל   .971/07 אליפסה  מס'  רישום.  לצרכי 
 ,30184 גוש:  וחלקות:  גושים  כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים 

חלקות במלואן: 70 - 72.

מטרת התכנית: הרחבת יח"ד ברח' אביעד 2, 4, 6, 8, 10.

מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
למגורים.  המותרים  השימושים  קביעת   .2 מבא"ת.  לפי   5ב 
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3. קביעת הוראות בניה: א. קביעת בינוי להרחבות דיור לדירות 
לשם  חדשה  קומה  תוספת  ב.  ב'.  א',  קרקע,  בקומות  קיימות 
הרחבות דיור קיימות בקומה ב'. ג. שינוי בקומת מרתף משטח 
ד. תוספת מחסנים בקומת מרתף בעבור  שירות לשטח עיקרי. 
 יח"ד קיימות בבניין. 4. קביעת תוספת שטחי בניה בהיקף של 
 10,117 מ"ר מתוכם 8,709 מ"ר שטח עיקרי ו–1,408 מ"ר שטח שירות.
קומות. ל–4  מ–3  קומת המרתף   5. הגדלת מספר הקומות מעל 

6. שינוי קווי הבניין וקביעת קווי בניין מרביים. 7. הנחיות בינוי. 
8. קביעת השלבים וההתניות לביצוע.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1177 עמ'  התשס"ט,   ,5883 הפרסומים  ובילקוט   12/12/2008

בתאריך 17/12/2008.

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

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
 מס' 7161

שם התכנית: קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה בתחום 
מתחם 8 לאיחוד וחלוקה מחדש, בית חנינא

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

מס' 7161, שינוי לתכנית במ/3457/א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רח' בית חנינה 
החדשה. שכונת בית חנינה, שטח ממערב לדרך רמאללה, ומדרום 
מכביש 20. שטח בין קואורדינטות אורך 221/500 - 221/750, שטח 
הגבולות  לפי  הכל   .637/375  -  637/250 רוחב  קואורדינטות  בין 
המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות:גוש: 30610, חלקה 

במלואה: 225, חלקי חלקה: 190.

מטרת התכנית: א. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה בתחום 
מס'  בתכנית  שנקבע  מחדש,  וחלוקה  לאיחוד   8 מס'   מתחם 
לאזור  מדרך   )1 הקרקע:  ייעודי  במערך  שינוי  ב.  במ/3457/א. 
מסחרי ולשטח ציבורי פתוח. 2( שינוי ייעוד מאזור מסחרי לשטח 
הקומות  מס'  המרביים,  הבניה  אחוזי  קביעת  ג.  פתוח.  ציבורי 
המרביים,  הבניין  וקווי  המרבי  הדיור  יחידות  מס'  המרביים, 
בכל אחד מהאזורים המיועדים לבניה. ד. קביעת הוראות בינוי 
ותנאים למתן היתרי בניה בשטח. ה. קביעת הוראות לפיתוח 

השטחים הציבוריים.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,856 עמ'  התשס"ח,   ,5748 הפרסומים  ובילקוט   21/03/2008

בתאריך 12/12/2007.

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

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' 7898/ב

שם התכנית: הוספת 3 יח"ד חדשות, והרחבת יח"ד 
קיימת, רח' שאולוזון 56, הר נוף

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

ברמה מפורטת מס' 7898/ב, שינוי לתכניות 5926, 3256, 7898.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

שכונת  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
הר נוף. המגרש נמצא בפינת הרחובות האדמור מרוזין מצפון 
ורח' שאולזון ממזרח. ממערב הבניין גובל בבית מגורים הנמצא 
התכנית  פתוח.  ציבורי  בשטח  גובל  ומדרום   ,107 בחלקה 
מס'  קיים  בהיתר  שמופיעים  כפי  ב'  וגוש  א'  לגוש  מתייחסת 
 .7-3 מרוז'ין  האדמו"ר  רח'   ,60-56 שאולזון  רח'   .87/0202.6
צפון  דרום  קואורדינטה   ,Y216/500 מזרח  מערב  קואורדינטה 
כחול. בקו  הגבולות המסומנים בתשריט  לפי  X632/575. הכל 

גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 30255, חלקה במלואה: 111.

והרחבת   חדשות,  דיור  יחידות   3 הוספת  התכנית:  מטרת 
יח"ד קיימת.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים 
יחידות הדיור המרבי  ב. הגדלת מס'  ג'.  מיוחד לאזור מגורים 

בחלקה ל–75 יחידות דיור.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4390 עמ'  התשס"ח,   ,5840 הפרסומים  ובילקוט   18/07/2008

בתאריך 18/08/2008.

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

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' 11776

שם התכנית: יצירת מסגרת תכנונית, הכשרת בניין 
קיים בשכונת א–טור, ותוספת 3 יח"ד

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
ברמה מפורטת מס' 11776, שינוי לתכנית 3085, כפיפות לתכניות 

.5166 ,5022

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

שכונת  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
מזרח  מערב   Y קואורדינטה  ענבר.  שייח  רחוב   א–טור, 
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632/475, קואורדינטה X דרום צפון 223/950. הכל לפי הגבולות 
המסומנים בתשריט בקו כחול.

בניין  להכשרת  תכנונית  מסגרת  יצירת  התכנית:  מטרת 
מגורים קיים בשטח.

מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
וקביעתם  בשטח  הבניה  שטחי  הגדלת  ב.  ב1.  למגורים   5 
ל–1,080 מ"ר )מתוכם 896 מ"ר שטחים עיקריים ו–184 מ"ר שטחי 
דיור. יחידות  ל–9  מ–6  דיור  יחידות  מס'  הגדלת  ג.   שירות(. 

ד. קביעת שלבי ביצוע לתוספת בניה. ה. קביעת הוראות בינוי 
וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח. ו. קביעת הוראות בגין 

מבנה/מדרגות/גדרות להריסה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2660 עמ'  התשס"ט,   ,5925 הפרסומים  ובילקוט   06/03/2009

בתאריך 05/03/2009.

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

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
 מס' 12006

שם התכנית: תוספת 3 קומות חדשות לבניין מגורים, 
 הקמת גינה ציבורית, גבעת שאול, הרחובות 

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

מס' 12006, שינוי לתכנית 1726.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רח' גבעת 
קורדוברו,  הרחובות  בין  מתחם  שאול.  גבעת  שכונת  שאול. 
החדשה: ישראל  רשת  לפי  קואורדינטות  וגראייבסקי.  ראובני 
לבין   633/000 בין  רוחב   ,218/100 לבין   218/010 בין   אורך 
כחול. בקו  בתשריט  המסומנים  הגבולות  לפי  הכל   .633/050

גושים וחלקות: גוש: 30168, חלקות במלואן: 11, 12.

 3 מגורים  מאזור  שטח  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  מטרת 
תוספות   .2 ולדרך.  פתוח  ציבורי  לשטח  מיוחד,  מגורים  לאזור 
בניה ותוספת 3 קומות חדשות לבניין מגורים מאושר, והקמת 
להלן:  כמפורט  בניה  לתוספת  בינוי  קביעת   .3 ציבורית.   גינה 
א. קביעת בינוי לתוספת בניה בקומות: חניה תחתונה במפלס 
 ,-3.15 במפלס  קרקע   ,-7.33 במפלס  עליונה  חניה   ,-9.93
ראשונה במפלס ±0.00, שניה במפלס 3.12+ לשם תוספת חניה 
ומחסנים, הרחבות יח"ד קיימות באותן הקומות במגרש החדש.
2 קומות עליונות באגפים מערביים  בינוי לתוספת  ב. קביעת 
חדשות.  יח"ד   16 תוספת  לשם  מזרחיים,  באגפים  קומות  ו–3 
תוספת  קביעת   .4 בינוי.  לנספח  בהתאם  לעיל  האמור  כל 
של  בהיקף   1 מס'  החדש  במגרש  מגורים  לבניין  בניה   שטחי 
2,459.17 מ"ר, מהם 1,539.65 מ"ר שטחים עיקריים ו–919.52 מ"ר 
חדשים  בניין  קווי  וקביעת  בניין  קווי  שינוי   .5 שירות.  שטחי 
החדש  במגרש  שימושים  קביעת   .6 כאמור.  הבניה,  לתוספת 
במפלס  קומות  מ–2  הקומות  מס'  הגדלת   .7 למגורים.   1 מס' 

ה–±0.00 ומעליו, ו–3 קומות מתחת למפלס ה–±0.00 ל–5 קומות 
ה–±0.00.  למפלס  מתחת  קומות  ו–3  ומעליו  ה–±0.00   במפלס 
8. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. 9. קביעת תנאים למתן 
להריסה.  בניינים  בגין  הוראות  קביעת   .10 בניה בשטח.   היתר 

11. איחוד וחלוקה חדשה בהסכמה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2209 עמ'  התשס"ח,   ,5784 הפרסומים  ובילקוט   29/02/2008

בתאריך 10/03/2008.

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

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' 12087/א

 שם התכנית: הקמת שני מבני מגורים חדשים, 
64 יח"ד, שכ' בית וגן, רח' סלמן מוצפי 1

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

ברמה מפורטת מס' 12087/א, שינוי לתכניות 3773, 62.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

הרב  רח'  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
סלמן מוצפי 1. שכונת בית וגן. בין הרחובות סלמן מוצפי למשה 
הכל   .Y629/925 קואורדינטה   ,X217/827 קואורדינטה  זילברג. 
וחלקות: גושים  כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים  הגבולות  לפי 

מוסדר: גוש: 30192, חלקות במלואן: 124, 125.

מטרת התכנית: א. הקמת שני מבני מגורים חדשים במגרש, 
סך הכל 64 יח"ד על גבי קומות מסד וחניה משותפים. ב. הקצאת 

שטח לשצ"פ. ג. הקצאת שטח לשפ"פ. ד. הקצאת שטח לדרך.

הקרקע  ייעודי  מערך  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
כמפורט להלן: שינוי ייעוד משטח למוסד למגורים ד', לשצ"פ, 
ייעוד משטח  שינוי   .2 רגל.  הולכי  למעבר  הנאה  וזיקת  שפ"פ 
רגל.  הולכי  למעבר  הנאה  וזיקת  לשצ"פ  לדרך,  ציבור  למבנה 
3. קביעת ההוראות לשני מבני מגורים חדשים. 9 קומות קומה 
עליונה בנסיגה מעל ה–±0.00 + 2 קומות מתחת לקומת הכניסה 
לשימוש מחסנים ומגורים, ו–3 קומות חניה, סך הכל 5 קומות 
של  בהיקף  למגורים  בניה  שטחי  קביעת   .4 ל–±0.00.   מתחת 
16,106 מ"ר, מהם 7,176 מ"ר שטחים עיקריים ו–8,930 מ"ר שטחי 
שירות. 5. קביעת מספר יח"ד מרבי בשטח מגרש חדש מס' 1 ל–64 
יח"ד )36 יח"ד במבנה אחד ו–28 יח"ד במבנה השני(. 6. קביעת 
התכנית. למימוש  ביצוע  שלבי  קביעת   .7 חדשים.  בניין   קווי 
להריסה. ומדרגות  גדרות  בניינים,  בגין:  הוראות  קביעת   .8 

9. קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתרי בניה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,819 עמ'  התשס"ט,   ,5876 הפרסומים  ובילקוט   10/10/2008

בתאריך 04/12/2008.
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המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים 
91010, טל' 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים, טל' 02-6296811, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' 12203

 שם התכנית: הרחבה של בניין בן 24 יח"ד ליד 
ישיבת סלונים, רח' שמואל סלנט 15, מאה שערים

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

ברמה מפורטת מס' 12203, שינוי לתכניות 1270, 999, 62.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

הרב  רח'  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
למבנה  סלונים  ישיבת  בין  שערים,  מאה  שכונת   .15 סלנט 
מגורים ישן. קואורדינטה Y מערב מזרח 632/525, קואורדינטה 
X דרום צפון 221/125. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט 

בקו כחול.גושים וחלקות: גוש: 30062, חלקה במלואה: 32.

מטרת התכנית: הרחבת יח"ד ותוספת קומה.

עיקרי הוראות התכנית:1. הגדלת שטחי בניה מותרים לשם 
הגדלת יח"ד קיימות.2. הגדלת מספר קומות מ–3 ל–6 .3. שינוי 

קווי בניין.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2660 עמ'  התשס"ט,   ,5925 הפרסומים  ובילקוט   27/02/2009

בתאריך 05/03/2009.

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

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' 12756

שם התכנית: בניית 121 יח"ד שכונת גילה בצומת  
הרחובות יפה רום וצביה ויצחק

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
 ,7636  ,62  ,1905 לתכניות  שינוי   ,12756 מס'  מפורטת  ברמה 

כפיפות לתכנית 5166.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

יפה  רח'  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
ויצחק. וצביה  רום  יפה  הרחובות  בצומת  גילה,  שכונת  רום. 

קואורדינטה Y מערב מזרח 626/725, קואורדינטה X דרום צפון 
כחול. בקו  בתשריט  המסומנים  הגבולות  לפי  הכל   .217/825

28051, חלקות  גוש:  רישום בשטח לא מוסדר:  וחלקות:  גושים 
במלואן: 77, 78.

ושלושה  גבוה,  בבניין  יח"ד   121 בניית  התכנית:  מטרת 
בניינים מדורגים, והגדרת שצ"פ.

הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
ד1. מגורים  לאזור  מיוחד   2 מגורים  מאזור  א.  להלן:   כמפורט 

פתוח  ציבורי  משטח  ג.  לשצ"פ.  מיוחד   2 מגורים  מאזור  ב. 
גבוה  מבנה  מבנים:   4 להקמת  בינוי  קביעת   .2 ד1.   למגורים 
בן 12 קומות מעל 3 קומות בעבור חדר כושר, מחסנים וחניה 
מעל  קומות   4 בני  מדורגים  מבנים  ושלושה  המגרש,  בדרום 
מפלס הכביש, ו–7-5 קומות מדורגות וחניות מתחתיו. 3. קביעת 
מספר יחידות הדיור באזור למגורים לסך הכל 121 יחידות דיור 
4. קביעת שטחי בניה בהיקף של סך הכל  בארבעת הבניינים. 
מ"ר  ו–15,075  עיקריים  שטחים  מ"ר   15,115 מהם  מ"ר,   30,190
6. קביעת  5. קביעת השימושים בעבור מגורים.  שטחי שירות. 
להקמת  ביצוע  שלבי  קביעת   .7 חדשים.  למבנים  בניין  קווי 

המבנים. 8. קביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4008 עמ'  התשס"ט,   ,5955 הפרסומים  ובילקוט   10/04/2009

בתאריך 24/05/2009.

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

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' 12949

 שם התכנית: הרחבות דיור, רח' קצנלבוגן 68, 
שכ' הר נוף, ירושלים

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
ברמה מפורטת מס' 12949, שינוי לתכניות 5166, 3028, 3738, 62.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

הרב  רח'  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
מערב   Y קואורדינטה  נוף.  הר  שכונת   .68 קצנלבוגן  רפאל 
לפי  הכל   .632/200 צפון  דרום   X קואורדינטה   ,216/815 מזרח 
 הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: מוסדר:

גוש: 30265, חלקה במלואה: 87.

מטרת התכנית: הרחבות דיור ליחידות דיור קיימות כולל 
תוספת קומה.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעוד מאזור מגורים 1 לאזור 
מגורים ד', על ידי: א. קביעת בינוי במפלסים 14.50-, 11.60-, 
יח"ד  8.87+, להרחבת   ,+5.97  ,+3.07  ,0.00  ,-2.90  ,-5.80  ,-8.70
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הקיימות בהן, בהתאם לנספח הבינוי. ב. קביעת בינוי לתוספת 
קומה במפלס 11.77+ להרחבת יח"ד קיימות שמתחתיה, בהתאם 
לנספח הבינוי. ג. קביעת בינוי לניצול חללים קיימים במפלסים 
11.60- ו–8.70-, בהתאם לנספח הבינוי. ד. קביעת בינוי לצירוף 
שטחי מרפסות פנימיות לשטח הדירות, בהתאם לנספח הבינוי. 
מ"ר   1,575 תוספת  ו.  כאמור.  לבניה,  בניין  קווי  קביעת  ה. 
ו–11 מ"ר לשטח שירות, סך הכל שטח לתוספת   לשטח עיקרי, 
1,586 מ"ר. ז. הגדלת שטחי הבניה בשטח, וקביעתם ל–4,016 מ"ר 
ו–841 מ"ר שטחי שירות(.  3,175 מ"ר שטחים עיקריים   )מתוכם 
בניה  היתר  למתן  תנאים  וקביעת  בינוי  הוראות  קביעת  ח. 
בשטח. ט. קביעת הוראות בגין עצים לעקירה. י. קביעת שלבי 

ביצוע למימוש התכנית.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3101 עמ'  התשס"ט,   ,5935 הפרסומים  ובילקוט   27/02/2009

בתאריך 26/03/2009.

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

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' 13017

שם התכנית: הרחבת גן החיות התנכ"י בירושלים
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
ברמה מפורטת מס' 13017, שינוי לתכנית 5322, כפיפות לתכניות 

3730, מי/200, תמא/35, אישור לפי תמא/8, תמא/3, תמא/23.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. אזור בדרום 
מערב ירושלים, השטח מדרום לגבעת משואה ובגבול המערבי 
קואורדינטה   ,X628/000 קואורדינטה  התנכ"י.  החיות  גן   של 
כחול. בקו  בתשריט  הגבולות המסומנים  לפי  הכל   .Y216/000
גוש:   .5 חלקה:  חלקי   ,29919 גוש:  מוסדר:  וחלקות:  גושים 
 29920, חלקי חלקות: 1 - 4, 14. גוש: 30425, חלקי חלקות: 1, 2.
.4 חלקה:  חלקי   ,30430 גוש:   .2 חלקה:  חלקי   ,30426  גוש: 
 ,20 במלואה:  חלקה   ,30433 גוש:   .5 חלקה:  חלקי   ,30431 גוש: 
חלקי חלקות: 1 - 4, 15. גוש: 30451, חלקי חלקות: 1 - 5, 12, 13.

לטובת  נועדה  התנכ"י  החיות  גן  הרחבת  מטרת התכנית: 
תיירותית  חינוכית,  לפעילות  מגוונות  אפשרויות  של  יצירה 
וקהילתית בתחומי שמירת הטבע ואיכות הסביבה, תוך בילוי 
באתר גדול ומגוון המציע מרחב פעילות מטופח לבעלי החיים 

ולמבקרים כאחד.

התנכ"י  החיות  גן  הרחבת   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
הקיים מ–260 דונם ל–398 דונם. 2. שינוי מערך ייעודי הקרקע 
יישוב  יער,  פתוח,  ציבורי  משטח  התכנית  בשטח  המאושרים 
 עירוני ודרך לגן חיות, חניון, דרך נופית ודרך ו/או טיפול נופי.
3. קביעת השימושים, הפעילויות והתכליות המותרות בשטח 
גן החיות,  ולפיתוח בשטח  4. קביעת הוראות לבינוי  התכנית. 

בהתאם לנספח הבינוי.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4170 עמ'  התשס"ט,   ,5960 הפרסומים  ובילקוט   08/05/2009

בתאריך 03/06/2009.

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

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר ביטול הודעת אישור תכנית מיתאר 
מקומית והודעה מתוקנת בדבר אישור תכנית מיתאר 

 מקומית מס' 11066
שם התכנית: הריסת מבנה ובניית חדש בן 5 קומות  

לשם יצירת 28 יח"ד, שכ' מקור חיים
תכנית  אישור  על  הודעה  ביטול  בדבר  הודעה  בזה  נמסרת 
בתאריך  בעיתונים  שפורסמה   11066 מס'  מקומית   מיתאר 
 02/05/2008  ובילקוט הפרסומים 5822, התשס"ח, עמ' 3533, בתאריך 
והבניה,  התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  וכי   ,23/06/2008
התשכ"ה-1965, נמסרת בזה הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר 

מקומית מס' 11066, שינוי לתכנית 3045.

מקור  רח'  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
ישראל  רשת  לפי  קואורדינטות  חיים.  מקור  שכונת   .38 חיים 
 -  629/050 בין  רוחב   ,220/150  -  220/000 בין  אורך  החדשה: 
כחול. בקו  בתשריט  המסומנים  הגבולות  לפי  הכל   .629/100

גושים וחלקות: גוש: 30141, חלקה במלואה: 34.

מטרת התכנית: א. הריסת מבנה קיים ובניה במקומם, מבנה 
בן 5 קומות )קומה חמישית חלקית( מעל מפלס הכביש ברחוב 
מקור חיים, וקומת חניה ומחסנים מתחת למפלס 0.00 לשם יצירת 
1 לאזור מגורים  ייעוד שטח מאזור מגורים  ב. שינוי  יח"ד.   28
קיימים  מבנים  הריסת  בשטח:  הבא  הבינוי  קביעת  ג.  מיוחד. 
ובניה במקומם, מבנה בן 5 קומות )קומה חמישית חלקית( מעל 
מפלס הכביש ברחוב מקור חיים, וקומת חניה ומחסנים מתחת 
למפלס 0.00 לשם יצירת 28 יח"ד חדשות, הכל בהתאם לנספח 
של  תוספת  ה.  כאמור.  לבניה,  בניין  קווי  קביעת  ד.   הבינוי. 
של  בסך  מרביים  בניה  שטחי  וקביעת  עיקרי,  שטח  מ"ר   946 
4,070 מ"ר )מתוכם 2,240 מ"ר שטחים עיקריים ו–1,830 מ"ר שטחי 
דיור.  יחידות  ל–28  מרבי  דיור  יחידות  מס'  קביעת  ו.   שירות(. 
הוראות  קביעת  ח.  התכנית.  למימוש  ביצוע  שלבי  קביעת  ז. 
קביעת  ט.  בשטח.  בניה  היתר  למתן  תנאי  וקביעת  בינוי 
בגין  הוראות  קביעת  י.  להריסה.  וסככה  מבנים  בגין  הוראות 
עצים לעקירה.יא. שינוי הוראות תכנית מיתאר ירושלים בדבר 
 גובה חניה עד 3.50 מ' קומות החניה תחושבנה כשטח שירות. 

יב. קביעת הוראות בגין נטיעת עצים בוגרים.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3382 עמ'  התשס"ז,   ,5686 הפרסומים  ובילקוט   17/06/2007

בתאריך 28/06/2007.

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

פתוחים לקהל.
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מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
 מס' מי/989

 שם התכנית: קביעת גבולות, הוראות לפעילויות 
מותרות, מוקדי תיירות ועוד. יערות צרעה-צלפון-ישעי

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

מי/989, שינוי לתכנית מי/200.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: צרעה, צלפון, ישעי. 
מרכזי   נ.צ  הנמוכה.  יהודה  ושפלת  הגבוהה  יהודה  שפלת 
633.000/196.000 לפי רשת ישראל החדשה. קואורדינטת אורך 
בין 190/500 לבין 636/000, קואורדינטת רוחב בין 628/500 לבין 
כחול. בקו  בתשריט  המסומנים  הגבולות  לפי  הכל   .636/000

חלקי   ,4563 גוש:   .29616 בשלמות:  גושים  וחלקות:  גושים 
 חלקות: 10, 21 - 28, 30 - 32, 44 - 46, 48, 54, 55, 66, 69, 71, 72. 
 גוש: 4564, חלקי חלקות: 1, 21, 39, 40, 63 - 68, 73, 74, 77, 78, 
 ,63  -  60  ,51  -  49 במלואן:  חלקות   ,4565 גוש:   .82  -  80 
 .71  ,64  ,59  -  52  ,47  ,45  -  40 חלקות:  חלקי   ,70  -  65 
 גוש: 4566, חלקות במלואן: 36 - 40, חלקי חלקות: 24 - 26, 28, 35, 
42 - 44. גוש: 4866, חלקי חלקות: 34, 80 - 83. גוש: 4868, חלקי 
חלקות: 7 - 9. גוש: 4869, חלקות במלואן: 37 - 39, חלקי חלקות: 
חלקות   ,4870 גוש:   .44  -  40  ,36  -  34  ,20  -  15  ,10  -  8  ,2  ,1
 ,16  ,15  ,12  ,11  ,8  -  1 72, חלקי חלקות:   - 58  ,53  ,44 במלואן: 
20, 23, 24, 26 - 29, 33 - 39, 46, 54, 55, 57. גוש: 4955, חלקה 
 ,46  ,45  ,35  -  20  ,10  ,9 4957, חלקי חלקות:  גוש:   .31  במלואה: 
51, 52, 58, 59, 64, 65, 78 - 81, 87, 90, 92, 93, 107. גוש: 5049, 
חלקה במלואה: 3, חלקי חלקות: 5, 6. גוש: 5050, חלקי חלקה: 
 4. גוש: 5052, חלקות במלואן: 9, 15, 73 - 80, 95, 97 - 100, 110, 
 ,81  ,43  -  38 5052, חלקי חלקות:  גוש:   .127  -  121  ,119  -  115
 96, 101 - 106, 109, 111 - 113, 120. גוש: 5053, חלקות במלואן: 
.118  -  114  ,97  ,94  -  92  ,88 חלקות:  חלקי   ,96  ,90  ,46  -  41 
 גוש: 5057, חלקי חלקה: 11. גוש: 5058, חלקי חלקות: 1, 4 - 7.
במלואן:  חלקות   5060 גוש:   .3  -  1 במלואן:  חלקות   5059  גוש: 
חלקה:  חלקי   ,5070 גוש:   .2 במלואה:  5069, חלקה  גוש:   .4  -  1
2. גוש: 5072, חלקי חלקות: 4, 5, 8. גוש: 5077, חלקות במלואן: 
במלואן:  חלקות   ,5120 גוש:   .7 חלקה:  חלקי   ,14  ,6  ,5  ,1 
 61 - 73, חלקי חלקות: 59, 60. גוש: 5125, חלקות במלואן: 35 - 38, 
49 - 56, חלקי חלקות: 39 - 48, 57, 60 - 62. גוש: 5166, חלקה 
 ,2  ,1 במלואן:  חלקות   ,5184 גוש:   .4 חלקה:  חלקי   ,5  במלואה: 
במלואן:  חלקות   ,5185 גוש:   .4 חלקה:  חלקי   ,14  -  11  ,9  -  5 
1 - 3, 9, 10, חלקי חלקה: 6. גוש: 5186, חלקה במלואה: 2, חלקי 
חלקי   ,5191 גוש:   .1 חלקה:  חלקי   ,5190 גוש:   .9  ,3  ,1 חלקות: 
.11  ,10 חלקות:  חלקי   ,5192 גוש:   .14  ,11  -  9  ,7  -  4  חלקות: 

גוש: 5193, חלקה במלואה: 6, חלקי חלקות: 4, 5, 7. גוש: 5197, 
חלקי חלקות: 1, 2. גוש: 5472, חלקה במלואה: 2. גוש: 5473, חלקי 
חלקות   ,5476 גוש:   .4  ,1 במלואן:  חלקות   ,5475 גוש:   .2 חלקה: 
במלואן: 4, 5, 8. גוש: 5477, חלקות במלואן: 1 - 3. גוש: 29610, 
חלקה   ,29611 גוש:   .11 חלקה:  חלקי   ,9  ,8  ,1 במלואן:  חלקות 
במלואן:  חלקות   ,29612 גוש:   .5  ,2 חלקות:  חלקי   ,1  במלואה: 
.24  ,18  -  16  ,13  -  5  ,2 במלואן:  חלקות   ,29613 גוש:   .4  -  1 
חלקי   ,21  -  19  ,15  -  9  ,7  -  4 במלואן:  חלקות   ,29614 גוש: 
 חלקות: 3, 8, 18. גוש: 29617, חלקה במלואה: 2, חלקי חלקה: 1.
 .7 חלקה:  חלקי   ,6  ,5  ,2  ,1 במלואן:  חלקות   ,29626  גוש: 

גוש: 29627, חלקי חלקות: 5, 7. גוש: 34349, חלקה במלואה: 3.

מטרת התכנית: א. קביעת הגבולות המדויקים והשימושים 
העיקריים ליער, לפי הוראות תמא22. ב. קביעת שטחים לייעודי 
יער שאינם בתמא22, על ידי שינוי ייעוד מאזור חקלאי א' לפי 
מי/200 לשטחי יער, דרך יער ראשית ואתר הנצחה, שינוי ייעוד 
ממלונאות לפי מי/200 לשטחי יער, שינוי ייעוד ממוסדות לפי 
מי/200 לשטחי יער ואתר קולט קהל, ושינוי ייעוד מדרך קיימת 
לפי מי/200 לדרך יער. ג. יצירת מסגרת תכנונית לפיתוח יערות 
תוך  הטבע,  ובחיק  ביער  נופש  לשימושי  צרעה-צלפון-ישעי 
שמירה על ערכי טבע, נוף ומורשת. ד. קביעת הוראות לשטחי  
גישה,  דרכי  היערנית,  הפעילות  בדבר  הוראות  ובכללן  היער, 
אתרים וחניונים ביער ופעילות פנאי. ה. קביעת ופירוט התכליות 

המותרות בשטחי היערות. ו. התוויית מערכת דרכים.

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

יהודה, טל' 02-9900888.

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

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

מרחב תכנון מקומי הראל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' הל/548

שם התכנית: סגירת קומה מפולשת וחלוקת הבניין 
ל–3 יח"ד, הקמת מדרגות חיצוניות, רח' הארזים, 

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

מס' הל/548, שינוי לתכנית מי/במ/113/א.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

רח'  גוש.  אבו  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
הארזים 6. קואורדינטה מערב מזרח X634/475, קואורדינטה 
דרום צפון Y210/180. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט 
חלקה   ,29535 גוש:  מוסדר:  וחלקות:  גושים  כחול.  בקו 

במלואה: 9.

וחלוקת  מרפסות,  מפולשת,  קומה  סגירת  התכנית:  מטרת 
הקמת  ידי  על  נפרדות,  כניסות  ביצוע  כולל  יח"ד  ל–3  הבניין 

מדרגות חיצוניות ומחסן בחצר.

מ–50%  בניה  זכויות  תוספת   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
 = תב"ע  לפי  מאושר  שטח  כדלקמן:  עיקריים  שטחים  ל–76% 
תב"ע  לפי  מאושר  למרתף  שטח  העברת  מ"ר,   281.50  -  50%
 = זו  תכנית  לפי  מבוקש  שטח  תוספת  מ"ר,   67.56  -  12%  =
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 14% - 78.82 מ"ר, סך הכל שטח עיקרי = 76% - 427.88 מ"ר. 
מרפסות  הגדלת   .3 קרקע.  במפלס  מפולשת  קומה  סגירת   .2
קיימות בקומות ראשונה ושניה. 4. חלוקת הבניה ל–3 יח"ד בכל 
ידי גרם  קומה יח"ד, כאשר ליח"ד בקומה עליונה הגישה על 

מדרגות חיצוני.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ולבניה מחוז ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים 91010, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290222 טל' 
המקומית לתכנון ולבניה הראל, שד' החוצבים 2, מבשרת ציון, 

טל' 02-5333125.

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

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

רות יוסף 	
יושבת ראש הוועדה המחוזית 	
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים  

מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי תל–אביב–יפו

 הודעה בדבר הכנת תכנית מיתאר מקומית 
 מס' תא/3856

שם התכנית: מתחם קרית ספר
לחוק  ו–78   77 לסעיפים  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מיתאר  תכנית  הכנת  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה,  התכנון 

מקומית והגבלת הוצאת היתרי בניה, מס' תא/3856.

גבולות  הלוי.  יהודה  רח'  תל–אביב–יפו.  התכנית:  תחום 
התכנית: מצפון - רח' עמרם גאון, ממזרח - רח' סעדיה גאון, 
מדרום - הרחובות הנשיא וילסון ולינקולן, ממערב - רח' יהודה 

הלוי. גושים וחלקות: גוש: 7103, חלקה במלואה: 46.

ציבור  מבני   - ציבוריים  ייעודים  המוצעים:  השינויים 
ושצ"פ.

יותרו  ולא  בניה  היתר  יוצא  לא   :78 סעיף  לפי  תנאים 
שימושי חניה.

תוקף התנאים: תקופה של שנה.

מרחב תכנון מקומי תל–אביב–יפו

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
 מס' תא/3419

שם התכנית: מתחם ניבה, חיזוק וחידוש המסחר 
בדרך יפו

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

מס' תא/3419, שינוי לתכניות תא/216, תא/1200, תא/44.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל אביב–יפו. גבולות 
)תוואי המסילה( ובהמשך רחוב  התכנית: בצפון - רחוב 3817 
נחלת  רחוב   - במזרח   .6925 בגוש  ו–132   22 חלקות  רימון,  גת 
בנימין. בדרום - דרך יפו. במערב - חלקות 48, 49 בגוש 6925 
רחוב גת רימון. גושים וחלקות: גוש: 6925, חלקות במלואן: 29, 
 -  148  ,140  -  136  ,134  ,133  ,121  ,110  ,50  ,47  -  42  ,39  -  33
.29 חלקה:  חלקי   ,8982 גוש:   .135  ,128  ,127 חלקות:  חלקי   ,154 

גוש: 8983, חלקי חלקה: 36.

מטרת התכנית: חיזוק, פיתוח וחידוש המסחר בדרך יפו, על 
ידי הגדלת זכויות הבניה למסחר, תעסוקה ומגורים, כל זאת על 
ידי: 1. קביעת מתחמי בניה כלהלן: מתחם א' - הכולל את חלקות 
50, 29, 133 ו–134 בגוש 6925. מתחם ב' - הכולל את חלקות 33-
39, 47-42, 110, 121, 136, 137 )חלק(, 138 )חלק(, 139, 140, 148-

154 בגוש 6925. 2. שינוי ייעוד הקרקע בתחומי התכנית למרכז 
עסקים ראשי )מע"ר( ושצ"פ במקום מרכז מסחרי, מסחרי 2, דרך 
וקביעת שטח פרטי פתוח, כל זאת על ידי: א. קביעת תכליות, 
עד  של  הבניה  גובה  קביעת  ב.  בניה.  והוראות  בניה   זכויות 
21 מ' מעל מפלס הכניסה הקובעת ונוסף עוד 2 קומות בנסיגה 
עד לגובה של 28 מ' מעל מפלס הכניסה הקובעת. גובה המגדל 
113 מ' מעל מפלס הכניסה הקובעת. ועד  30 קומות   יהיה עד 
וקביעת  פתוח,  ציבורי  כשטח  רימון  גת  דרך  תחום  קביעת  ג. 
גישות לשטח הציבורי הפתוח והרחבת מדרכות, על ידי קביעת 
זיקת הנאה לציבור בתחומי המגרשים. ד. קביעת הוראות לבניית 
חניה במרתפים בגובה של עד 6 קומות; קביעת אפשירות מעבר 
לחניה מתחת לשטח הציבורי הפתוח, קביעת אפשירות בניית 
חניה מתחת לשטח הפרטי הפתוח, וקביעת זיקת הנאה למעבר 
רכב בין מרתפי החניה במתחמים השונים. 3. קביעת הוראות 
למגרשי  הבניה בהתאמה  חלקות  וחלוקה מחדש של  לאיחוד 
44 אשר הודעה למתן  4. שינוי תכנית מס'  הבניה במתחמים. 
תוקף לה פורסמה בעיתון הרשמי מס' 1142, מיום 20.11.1941, 
פורסמה  לה  תוקף  מתן  על  הודעה  אשר   216 תכנית  ושינוי 
בילקוט הפרסומים 158, עמ' 847, מיום 6.4.1951, ושינוי תכנית 
1200 אשר הודעה על מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים 

2123, מיום 6.7.1975.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2737 עמ'  התשס"ח,   ,5793 הפרסומים  ובילקוט   21/03/2008

בתאריך 09/04/2008.

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

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

  
מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' בב/811

שם התכנית: בניין למגורים ומסחר ברח' ז'בוטינסקי
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
ברמה מפורטת מס' בב/811, שינוי לתכניות בב/569, בב/105/א, 

בב/105/ב, בב/365, כפיפות לתכנית תממ/1/5.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק. רח' אוסישקין 
1. בני ברק רח' ז'בוטינסקי 113, 115. גבולות התכנית: מצפון - 
חלקה 242, מדרום - רח' ז'בוטינסקי, ממערב - רח' אוסישקין, 
ממזרח - חלקה 265. גושים וחלקות: גוש: 6195, חלקות במלואן: 

.799 ,798

מטרת התכנית: א. שינוי ייעוד מאזור מיוחד )לשימוש בנק( 
בניה  והוראות  בניה  זכויות  קביעת  ב.  ומסחר.  מגורים  לאזור 

לשימוש המסחרי. ג. קביעת תנאים למתן היתר.

השימושים  מגוון  הרחבת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
למסחר,  זכויות  תוספת  ב.  לבנק.  מעבר  המותרים  המסחריים 

בסך הכל 238.9 מ"ר.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,830 עמ'  התשס"ט,   ,5876 הפרסומים  ובילקוט   29/12/2008

בתאריך 04/12/2008.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה   התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, דרך בגין 125, תל–אביב–יפו 67012, 
ה',  ג',  א',  בימים  המחוזית  בוועדה  קהל  קבלת   .03-7632586 טל' 
בשעות 14.00-11.00, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
בני ברק, רח' דוד המלך 11, בני ברק, טל' 03-5776579, וכל מעוניין 
פתוחים  ובשעות שהמשרדים האמורים  בימים  לעיין בה  רשאי 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר הכנת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' רג/1472/א

שם התכנית: תל יהודה, התחדשות עירונית
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיפים 77 ו–78 לחוק התכנון 
מקומית  מיתאר  תכנית  הכנת  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 

ברמה מפורטת, והגבלת הוצאת היתרי בניה מס' רג/1472/א.

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

רח'   ,25-1 מס'  יוסף  המלך  רח'  גן.  רמת  התכנית:  תחום 
מס'  שלום  יד  רח'   ,25-1 מס'  רוחמה  רח'   ,27-1 מס'   אלרועי 
22-1, רח' דוד בן גוריון מס' 201, 203, 207, 209, 211, 213, 215, 
וחלקות: גושים   .12  ,10  ,8  ,6  ,4  ,2 מס'  אלישיב  רח'   ,219  ,217 

 גוש: 6157, חלקות במלואן: 9, 24, 25, 27, 28, 31 - 34, 36 - 39, 
 ,590 ,589 ,586 - 583 ,98 - 93 ,91 ,89 ,85 - 72 ,70 - 45 ,42 ,41
 ,754 ,752 ,745 ,744 ,740 ,736 ,735 ,629 ,628 ,614 ,613 ,594 ,593

758 - 762, 764, 766, 767, חלקי חלקות: 18, 633.

על  תל–יהודה,  שכונת  התחדשות  המוצעים:  השינויים 
ידי הגדלת זכויות הבניה והצפיפות תוך כדי קביעת הוראות 
בינוי ועיצוב אדריכליים לשמירה על אופי השכונה. על ידי: 1. 
שינוי ייעוד המגורים למגורים ג' לאורך הרחובות המלך יוסף, 
למגורים  המגורים  ייעוד  שינוי   .2 שלום.  ויד  רוחמה  אלרואי, 
המלך  רחובות  ייעוד  שינוי   .3 גוריון.  בן  דוד  דרך  לאורך  ד' 
יוסף ואלרועי מדרך לדרך משולבת. 4. הסדרת מערך הדרכים 
וחלוקה  איחוד   .5 בפועל.  הקיים  למצב  שיתאים  כך  בשכונה 
מחדש. 6. קביעת זכויות בניה, הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי, 

קומות, קווי בניין, זיקות הנאה, והוראות פיתוח לחזיתות.

תנאים לפי סעיף 78: לא יינתן כל היתר בניה, והיתר הריסה 
מתן  יותר   .1 האלה:  למקרים  פרט  התכנית,  בתחום  למבנים 
2. הוועדה המקומית  לפי תמא/38.  לחיזוק מבנים  בניה  היתר 
תיידע כל מגיש בקשה להיתר בניה בדבר הכנתה של התכנית 

האמורה.

תוקף התנאים: 24 חודשים מיום הפרסום.

מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' רג/1370

שם התכנית: מגדל מגורים, מתחם שד' הילד
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  אביב  תל  מחוז  ולבניה 
ולבניה רמת גן מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת 
רג/מק/340/ג/11,  רג/340/ג/3,  לתכניות  שינוי  רג/1370,  מס' 
רג/מק/340/ לתכניות  כפיפות  רג/340/ג/1,  רג/340/ג,  רג/340, 

רג/מק/340/ג/17,  תממ/1/5,  תמא/34/ב/4,  תמא/23/א,  ג/16, 
רג/340/ג/15, רג/מק/340/ג/1/16, רג/340/ג/21.

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

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת גן. רח' שד' הילד. 
גבולות התכנית: המתחם שבין רחוב ז'בוטינסקי מצפון ושדרות 
במלואן:  חלקות   ,6127 גוש:  וחלקות:  גושים  ממזרח.   הילד 

.319 ,318

ואזור  א'  מסחרי  אזור  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  מטרת 
מגורים ג' לייעוד מעורב של מגורים, מסחר ותעסוקה. ב. קביעת 
 זכויות בניה והוראות בינוי. ג. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

ד. קביעת הנחיות סביבתיות והוראות לפיתוח השטח. ה. קביעת 
לאיחוד  הוראות  קביעת  ו.  הקלה.  הרכבת  בנושא  הוראות 

וחלוקה מחדש בכל תחום התכנית.

א'  מסחרי  אזור  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ותעסוקה. מסחר  מגורים,  של  מעורב  לייעוד  ג'  מגורים  ואזור 

למגורים  המותרים  השטחים  סך   .1 בניה:  זכויות  קביעת  ב. 
3,909 מ"ר, מתוכם 528 מ"ר למרפסות. 2. סך השטחים למסחר 
 .3 לגלריה.  הבניה  שטחי  את  הכוללים  מ"ר   483 ותעסוקה: 
 מספר יחידות הדיור לא יעלה על 44 יח"ד, שטח יח"ד לא יקטן 
ייכלל שטח המרפסות  )לצורך החישוב  מ–80 מ"ר שטח עיקרי 
הכניסה  מעל  הבניין  גובה   .4 העיקריים(.  השטחים  במניין 
הקובעת לא יעלה על 73.5 מ'. 5. קווי בניין: 5.א. קווי בניין מעל 
ז'בוטינסקי -   הכניסה הקובעת: לשדרות הילד - 3 מ', לרחוב 
מ'.   3  -  320  ,479  ,321 חלקות  עם  המגרש  גבול  לאורך  מ',   0 
5.ב. קווי בניין למרתפים: לשדרות הילד - 3 מ' בקטע הצפוני 
של החזית, מרחוב ז'בוטינסקי ועד 12 מ' ממנו. ביתרת החזית 
קו בניין 0 מ'. לרחוב ז'בוטינסקי - 3 מ' לאורך כל החזית. לאורך 
גבול המגרש עם חלקות 321, 479, 320 - 0 מ'. ג. קביעת הוראות 
והנחיות בינוי. ד. קביעת תנאים למתן היתרי בניה. ה. קביעת 
הנחיות סביבתיות והוראות לפיתוח השטח. ו. קביעת הוראות 
בנושא הרכבת הקלה. ז. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה מחדש 

בכל תחום התכנית.



1081 ילקוט הפרסומים 6036, ז' בטבת התש"ע, 24.12.2009

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 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
תל–אביב–יפו   ,125 בגין  דרך  אביב,  תל  מחוז  ולבניה  לתכנון 
בימים  המחוזית  בוועדה  קהל  קבלת   .03-7632586 טל'   ,67012
א', ג', ה', שעות 14:00-11:00. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 
 ,26 המעגל  רח'  גן,  רמת  ולבניה  לתכנון  המקומית   הוועדה 

רמת גן, טל' 03-6753515.

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

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

מרחב תכנון מקומי רמת השרון

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' רש/214/ב/1

שם התכנית: בין הרחובות הנביאים, הושע, וכבישים 
ארציים מס' 5 ומס' 4

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
רש/במ/1,  לתכניות  שינוי  רש/214/ב/1,  מס'  מפורטת  ברמה 

רש/369/א, רש/210/א, רש/246/א.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת השרון. גבולות 
ארציים  וכבישים  הושע,  הנביאים,  הרחובות  בין   התכנית: 
 ,28 במלואה:  6341, חלקה  גוש:  וחלקות:  גושים   .4 ומס'   5 מס' 
 ,135  -  120  ,42 במלואן:  חלקות   ,6547 גוש:   .167 חלקה:  חלקי 
 .17  ,1 במלואן:  חלקות   ,6549 גוש:   .137 חלקה:  חלקי   ,140  ,138 
 ,212  ,208  ,206  ,203  ,200  ,196  ,137 6550, חלקות במלואן:  גוש: 
222. גוש: 6551, חלקה במלואה: 274. גוש: 6862, חלקות במלואן: 

31, 46 - 48, 50 - 55, 57, חלקי חלקות: 37, 49, 56.

ואזור  א'  ממגורים  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  מטרת 
 לתכנון בעתיד למגורים, לאזור מגורים מיוחד מ–5 קומות עד 
וחלוקה  איחוד  ב.  לדרך.  חקלאית  מקרקע  ושינוי  קומות,   13
חדשה בהסכמת בעלים לפי פרק ג', סימן ז' לחוק. ג. קביעת אזור 
תעשיה/תעסוקה בגובה עד 7 קומות. ד. קביעת אזור מלאכה 
 ותעשיה בגובה עד 7 קומות. ה. שינוי מערכת הדרכים כדלקמן:
תוואי  שינוי   .2 השרון.  לרמת  מורשה  צומת  חיבור  הסדרת   .1
לגינון  רצועה  עם  מ'  ל–25  מ'  מ–16  והרחבתו  החרושת  רחוב 
מ'(   30 מינימום  הכל  סך  )כלומר,  מ'   5 מינימום  של  צמודה 
והמשכת התוואי מזרחה. 3. קביעת דרכים חדשות. 4. הפיכת 
רח' הנביאים לדרך משולבת, והסדרת התנועה באופן שתופרד 
והתנועה  העוברת  מהתנועה  למגורים  התנועה  זה  בקטע 
מצפון  התעשיה  למגרשי  שירות  דרך  קביעת   .5 לתעשיה. 
 לרח' החרושת, כך שלא תהיה נגישות ישירה מרח' החרושת.
ו.  בתשריט.  כמסומן  ומתוכננות  קיימות  דרכים  ביטול   .6
 קביעת שטח ציבורי פתוח ושינוי מפרטי פתוח לציבורי פתוח. 
להריסה  מבנים  קביעת  ח.  ציבור.  לבנייני  שטח  קביעת  ז. 
 בתחום דרך, שטחים ציבוריים פתוחים, ובתחום מגרשי בניה. 

של  ומניעה  לצמצום  אמצעים  לקביעת  הנחיות  קביעת  ט. 
מטרדים ומפגעים סביבתיים. י. שינוי והשלמת תכנית רש/במ/1, 
המגורים. אזור  והשלמת  החרושת  רח'  תוואי  הסטת  ידי   על 

יא. קביעת קווי בניין במגרשים. יב. קביעת הוראות לתכנית בינוי 
ועיצוב לעת הכנת תכנית בינוי ועיצוב אדריכלי למתחמים.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3525 עמ'  התשס"א,   ,5009 הפרסומים  ובילקוט   06/07/2001

בתאריך 09/08/2001.

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

לקהל.

גילה אורון 	
יושבת ראש הוועדה המחוזית 	
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב  

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' חפ/558/ג
שם התכנית: הסדרת בניה קיימת, ותוספת זכויות 

בניה, רח' אילת 10
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
חיפה מופקדת תכנית מפורטת מס' חפ/558/ג, שינוי לתכניות 

חפ/229/ה, חפ/558, כפיפות לתכניות חפ/229/י, חפ/558/ב.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה. רח' אילת 10. 
שכונת נוה שאנן. גושים וחלקות: גוש: 11211, חלקה במלואה: 

72, חלקי חלקה: 84.

בדירת קיימת  בניה  תוספת  הסדרת  א.  התכנית:   מטרת 
משפ' רוט ומשפ' פלג בקומת הקרקע של הדירות. ב. הסדרת תוספת 
בניה קיימת בדירת משפ' כהן, והוספת זכות בניה למשפ' בן–חיים. 

ג. הוספת זכות בניה למשפ' זהבי ומשפ' אביקם.

בקומת  עיקרי  שטח  תוספת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
משפ'  ובדירת  מ"ר,   21.46 של  בשטח  רוט  משפ'  דירת  הקרקע: 
פלג בשטח של 23.87 מ"ר, מעבר לשטחי הבניה שאושרו בהיתר 
הבניה למבנה. תוספת שטח עיקרי בקומה שניה: דירת משפ' 
בדירת  מ"ר   7 של  בניה  זכות  והגדלת  מ"ר,   7 של  בשטח  כהן 
הבניה  בהיתר  שאושרו  הבניה  לשטחי  מעבר  בן–חיים,  משפ' 
משפ'  דירת  שלישית:  בקומה  בניה  זכויות  הגדלת  למבנה. 
זהבי לסגירת מרפסת בשטח של 3.9 מ"ר, ולדירת משפ' אביקם 
לסגירת מרפסת בשטח של 3.9 מ"ר. ב. תוספת שטחי שירות תת–
קרקעיים של כ–180 מ"ר המשמשים את החניון הקיים בפועל.

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 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
טל'  חיפה,   ,15 הפלי"ם  שד'  חיפה,  מחוז  ולבניה   לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-8633448
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טל'  חיפה,   ,3 ביאליק  רח'  חיפה,  ולבניה  לתכנון   המקומית 
.04-8356807

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

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

מרחב תכנון מקומי חיפה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 מס' חפ/1006/יג

שם התכנית: מרכז תרבות, רמת הדר
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מק/ מק/חפ/1400/יב/1,  לתכניות  שינוי  חפ/1006/יג,  מס' 

חפ/1006/יד, חפ/1006/ז, חפ/1006/ד, חפ/1006/ב, חפ/1400/יב, 
חפ/1400, חפ/229.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה. רמת הדר, על 
וצומת  סנש  חנה  בלום,  ליאון  הרחובות  בין  התחומה  גבעה 
הרחובות וינגייט-קיש-ליאון בלום. גושים וחלקות: גוש: 10870, 
)לשעבר   83  ,82  ,79  ,49  ,44 חלקות:  חלקי   ,81 במלואה:  חלקה 

חלקי חלקות 44, 49, 59 בגוש 10870(.

מטרת התכנית: הרחבת מרכז תרבות עירוני שישמש למבני 
הציבורי  משטח  חלק  סיווג  שינוי  ידי  על  ורווחה,  חינוך  תרבות, 
הפתוח לאתר לבניין ציבורי, ושינוי חלק מהשימושים והייעודים, 
הקצאת  למגרשים,  גישה  דרכי  הסדרת  גובלות,  דרכים  הרחבת 
שטחים להולכי רגל, קביעת הוראות הבניה, הסדרי תנועה וחניה, 

ומתן אפשירות חניה מתחת לחלק מהשטח הציבורי הפתוח.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1851 עמ'  התשס"א,   ,4967 הפרסומים  ובילקוט   19/01/2001

בתאריך 01/03/2001.

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

לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי קרית טבעון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' טב/224
שם התכנית: רמת הדסה, קרית טבעון

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

טב/224.

רח'  טבעון.  קרית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
השקדים. כפר הנוער רמת הדסה. גושים וחלקות: גוש: 10593, 
חלקה במלואה: 299. גוש: 10594, חלקות במלואן: 11, 77, חלקי 

חלקה: 80.

מטרת התכנית: א. לקבוע הוראות והנחיות לתכנית הבינוי 
השימור והפיתוח של כפר הנוער רמת הדסה בהתאמה לתכנית 
המיתאר טב/34. ב. שינוי ייעוד )חלק מחלקה 77( מקרקע חקלאית 
למוסד ציבורי/חינוכי וגריעתו מתמא/22. ג. שינוי ייעוד )חלק 
לחורש  שטחים  הגדרת  ד.  ליער.  חקלאית  מקרקע   )77 מחלקה 

טבעי לשימור, בתחום ייעוד המוסד החינוכי.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
5547, התשס"ו, עמ' 3987, בתאריך 02/07/2006.

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

לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' חכ/25/ה
שם התכנית: קיבוץ שדות ים

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965,  כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
שינוי  חכ/25/ה,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  הכרמל  חוף 

לתכניות משח/39, חכ/25, כפיפות לתכנית חכ/25/ו.

גושים  ים.  שדות  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
חלקות   ,10626 גוש:   .19 במלואה:  חלקה   ,10625 גוש:  וחלקות: 
במלואן:  חלקות   ,10636 גוש:   .27  -  23  ,18  -  13  במלואן: 
11 - 22. גוש: 10637, חלקות במלואן: 3 - 8, 13, חלקי חלקות: 9, 11, 

12, 14. גוש: 10638, חלקות במלואן: 16 - 20, חלקי חלקה: 21.

מטרת התכנית: א. הרחבת הקיבוץ והסדרה תכנונית של 
 400 של  ליעד  הקיבוץ,  בתחום  לבניה  המאושרים  השטחים 
יח"ד. ב. קביעת מסגרת תכנונית, על ידי קביעת ייעודי קרקע 
ושימושי קרקע. ג. קביעת זכויות בניה, הוראות בניה ופיתוח, 
והנחיות  הוראות  קביעת  ד.  בניה.  היתרי  למתן  והוראות 
שמירת  לצורך  הים  חוף  בתחום  לפיתוח  והוראות  סביבתיות, 

הסביבה החופית.

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

.04-8136213

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

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

מרחב תכנון מקומי עירון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ענ/620
שם התכנית: תחנת תדלוק, זלפה

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

ענ/620, שינוי לתכנית חפאג/701.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מעלה עירון )זלפה(. 
גושים וחלקות: גוש: 20397, חלקי חלקות: 18, 19, 27.
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לתחנת  חקלאית  קרקע  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  מטרת 
תדלוק מדרגה א' תוך קביעת הוראות בניה. ב. הרחבת דרך.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
14/08/2003 ובילקוט הפרסומים 5203, התשס"ג, עמ' 3264, בתאריך 

.07/07/2003

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   ,04-6351789 טל'   ,30025 ערערה  עארה,  עירון, 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי שומרון

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

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

ש/22/כו, שינוי לתכניות ש/22, ש/11.

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

חלקה במלואה: 120.

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

מעבר לציבור.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3703 עמ'  התשס"ט,   ,5950 הפרסומים  ובילקוט   27/03/2009

בתאריך 12/05/2009.

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

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי שומרון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ש/1268
שם התכנית: שינוי ייעוד ממגרש מגורים ג' מיוחד 

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

ש/1268, שינוי לתכניות תרשצ/2/28/13, ש/385.

רח'  עקיבא.  אור  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
הנביאים 11. גושים וחלקות: גוש: 12310, חלקה במלואה: 206.

מטרת התכנית: שינוי ייעוד של מגרש ממגורים ג' מיוחד 
למגורים א'.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד של מגרש ממגורים 
ג' מיוחד למגורים א' בן 2 יחידות דיור. ב. קביעת תנאים למתן 

היתרים ופיתוח.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4411 עמ'  התשס"ט,   ,5965 הפרסומים  ובילקוט   12/06/2009

בתאריך 17/06/2009.

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

לקהל.

יוסף משלב 	
יושב ראש הוועדה המחוזית 	
לתכנון ולבניה מחוז חיפה  

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי מחוזי - מחוז המרכז

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
 מס' מח/75

שם התכנית: פרויקט קו מים 4 לירושלים
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
 והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

מס' מח/75.

תכנית מס' מח/75.  .1

התכנית היא: תכנית מיתאר מקומית.  .2

יבוצע  לירושלים אשר   4 מים  קו  פרויקט  מטרת התכנית:   .3
מים  להוליך  מיועד  בע"מ.  מים  מקורות  חברת  ידי  על 
משפלת לוד לערים ירושלים ומודיעין, כדי להבטיח פיתוח 

העתידי.

ירושלים- מחוז המרכז.  מקומית-מחוזית  מקום התכנית:   .4
מודיעין.

חלקי   ,4002 גוש:  ירקון:  קידוחי  מאסף  וחלקות:  גושים 
חלקות: 23 - 28, 64. גוש: 4004, חלקי חלקות: 2, 7. גוש: 4021, 
א'-  קטע   .10 חלקה:  חלקי   ,4022 גוש:   .8  ,6  ,5 חלקות:  חלקי 
דניאל-גשר שעלבים. גוש: 4004, חלקי חלקות: 8, 9, 10, 11, 13. 
: 15, 16, 17. גוש: 4006, חלקי חלקות:   גוש: 4005, חלקי חלקות 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. גוש: 4455, חלקי חלקות : 53, 69, 73, 75, 
 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87. גוש: 4627, חלקי חלקות: 
 , 76 ,77 ,120 ,125 ,119 ,126 ,127 ,128 ,129 ,130 ,78 ,111 ,92 ,15
79, 80, 83, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 109. גוש: 4629, חלקי חלקות: 
16, 15, 14, 13, 12, 1, 11. גוש: 4468, חלקי חלקות: 15, 16, 17, 21, 
 ,48 ,53 ,52 ,51 ,50 ,33 ,34 ,35 ,36 ,28 ,27 ,26 ,20 ,25 ,24 ,23 ,22
 ,109  ,108  ,112  ,113  ,73  ,72  ,71  ,70  ,129  ,130  ,132  ,131  ,62  ,49
 .96 ,97 ,98 ,99 ,100 ,101 ,102 ,103 ,104 ,105 ,106 ,107 ,111 ,110 
 .18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,1 :  גוש: 4644, חלקי חלקות 
גוש: 4643, חלקי חלקות : 9, 10, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
 .89 ,90 ,91 ,92 ,62 ,108 ,107 ,106 ,105 ,104 ,102 ,112 ,113 ,114 ,115 
גוש: 4642, חלקי חלקות: 172, 171, 170, 169, 168, 167, 157, 156, 
חלקי   ,4640 גוש:   .119  ,118  ,122  ,128  ,129  ,152  ,153  ,154  ,155
 ,4640 גוש:  ב' - גשר שעלבים-לטרון.  126. קטע   ,127  : חלקות 
חלקי חלקות: 127, 123, 122, 115, 116, 117, 119, 120. גוש: 4639, 
חלקי חלקות: 65, 66, 69, 70, 71, 73, 72. גוש: 4638, חלקי חלקות: 
 ,110  ,100  ,111  ,112  ,113  ,114  ,115  ,116  ,117  ,119  ,121  ,126
חלקי   ,4872 גוש:   .101  ,102  ,103  ,104  ,105  ,106  ,107  ,108  ,109
חלקות: 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. גוש: 4967, חלקי חלקות: 13-1. גוש: 
.13-5 חלקי חלקות:   ,4169 גוש:   .27  ,26  ,2 חלקות:  חלקי   ,4170 

גוש: 4182, חלקי חלקות: 8, 9. גוש: 4174, חלקי חלקות: 28, 29, 30, 
 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31
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49, 50, 59, 78, 77, 76, 80, 81. גוש: 4175, חלקי חלקות: 2, 3, 8, 10, 
1. גוש: 5776, חלקי חלקות: 1, 3. גוש: 5786, חלקי חלקה: 2

 ,4051 הפרסומים  ובילקוט  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
התשנ"ג, עמ' 254, בתאריך 29/10/1992.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'   ,72430 רמלה   ,91 ולבניה מחוז המרכז, שד' הרצל  לתכנון 
לתכנון  המקומית-מחוזית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,08-9788409
בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  המרכז,  מחוז  ולבניה 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי כפר סבא

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
 מס' כס/8/84/ה

שם התכנית: רח' רופין, מגורים
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  המרכז  מחוז  ולבניה 
ולבניה כפר סבא מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' כס/8/84/
כס/מק/1/1/ לתכניות  כפיפות  כס/8/84/א,  לתכנית  שינוי  ה, 

כס/1/1/גג/א,  כס/מק/1/1/דג,  כס/1/1/מ/ב,  כס/1/1/גז,  גג/ג, 
כס/1/1/גג, כס/1/1.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא. רח' רופין 
10, 12. מצפון - רחוב רופין מול הקצה הדרומי של רחוב העמק. 
וחלקות: גושים  מיוחד.  מגורים  אזור   - ומערב  מזרח   מדרום, 

גוש: 6437, חלקות במלואן: 36, 37.

  26 בעל  אחד  מגורים:  בנייני  שני  הקמת  התכנית:  מטרת 
יחידות דיור והשני בעל 25 יחידות דיור.

לאזור  ב'  מגורים  אזור  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
למתן  ותנאים  בניה,  וזכויות  הוראות  קביעת   .2 ד'.  מגורים 
היתרי בניה. 3. קביעת הוראות לפיתוח השטח. 4. שינוי ייעוד 
שטח  ייעוד  שינוי   .5 פתוח.  ציבורי  לשטח  ציבורי  בניין  שטח 

בניין ציבורי לחניה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבניה   לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-9788409 טל' 
כפר סבא   ,135 ויצמן  רח'  כפר סבא,  ולבניה  לתכנון  המקומית 

44100, טל' 09-7649175.

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

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

מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 מס' פת/1602/ב

שם התכנית: מגורים רמת סיב
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' פת/1602/ב, שינוי לתכניות פת/בת/17/1233/א, פת/2000, 

פת/10/2000, פת/מק/17/1233/ב/1.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה. רח' שחם. 
והשחם. הסיבים  הרחובות  בין  תחום  סיב  רמת  הסיבים.  רח' 

 ,46  ,45  ,43  ,24 במלואן:  חלקות   ,6393 גוש:  וחלקות:   גושים 
בהתאם   102 מגרשים:   .25  ,8  -  5  ,3 חלקות:  חלקי   ,53  -  48
פת/ לתכנית  בהתאם   107-103 פת/בת/17/1233/א.  לתכנית 

פת/מק/17/1233ב/1.  לתכנית  בהתאם   110 מק/17/1233ב/1. 
111 בהתאם לתכנית פת/מק/17/1233ב/1. 501 בהתאם לתכנית 
פת/מק/17/1233ב/1. 801 בהתאם לתכנית פת/מק/17/1233ב/1. 
803 בהתאם לתכנית פת/מק/17/1233ב/1. 807 בהתאם לתכנית 
פת/מק/ לתכנית  בהתאם   905-901  פת/מק/17/1233ב/1. 

17/1233ב/1.

מיתאר  תכנית  לשנות  באה  זו  תכנית  התכנית:  מטרת 
תעשיה  מאזור  ייעוד  שינוי  א.  כדלקמן:  תקוה  פתח  מקומית 
יח"ד   591  - פתוח  פרטי  ולשטח  מיוחד  מגורים  לאזור  מיוחד 
לבנייני  ולשטח  פתוח  ציבורי  לשטח  קומות   13 עד  בבניה 
ציבור. ב. שינוי ייעוד מאזור ספורט ונופש ושטח ציבורי פתוח 
פרטי  ולשטח  מיוחד,  מגורים  לאזור  ציבור,  לבנייני  למגרשים 
הסכמת  ללא  מחדש  וחלוקה  איחוד  בדבר  הוראות  ג.  פתוח. 

בעלים לפי פרק ג', סימן ז' לחוק.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3820 עמ'  התשס"ו,   ,5542 הפרסומים  ובילקוט   08/06/2006

בתאריך 19/06/2006.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבניה   לתכנון 
טל' 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
פתח תקוה, רח' העליה השניה 1, פתח תקוה 49100, וכל מעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

 הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית 
 מס' פת/754

שם התכנית: קביעת קווי בניין, קביעת שטח ציבורי 
פתוח לתעלת ניקוז, להפריש שטח להרחבת הדרך

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מקומית  מיתאר  דחיית תכנית  בדבר  והבניה, התשכ"ה-1965, 
בילקוט  פורסמה  הפקדתה  דבר  על  שהודעה  פת/754,  מס' 

הפרסומים 2057, התשל"ה, עמ' 286, בתאריך 07/11/1974.
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רח'  תקוה.  פתח  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גרינשטיין 11. גושים וחלקות: גוש: 6376, חלקה במלואה: 57.

מטרת התכנית: 1. קביעת קווי בניין. 2. קביעת שטח ציבורי 
לתעלת ניקוז. 3. להפריש שטח להרחבת הדרך.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'   ,72430 רמלה   ,91 ולבניה מחוז המרכז, שד' הרצל  לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,08-9788409
וכל   ,49100 תקוה  פתח   ,1 השניה  העליה  רח'  תקוה,  פתח 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

 הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית 
 מס' פת/869

שם התכנית: קביעת אחוזי בניה להשלמת מבנה קיים
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מקומית מיתאר  דחיית תכנית  בדבר   והבניה, התשכ"ה-1965, 

בילקוט  פורסמה  הפקדתה  דבר  על  שהודעה  פת/869,  מס' 
הפרסומים 2840, התשמ"ב, עמ' 2592, בתאריך 05/08/1982.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה. רח' לוחמי 
הגיטו 37. גושים וחלקות: גוש: 6712, חלקה במלואה: 255.

מטרת התכנית: קביעת אחוזי בניה להשלמת מבנה קיים.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבניה   לתכנון 
טל' 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
פתח תקוה, רח' העליה השניה 1, פתח תקוה 49100, וכל מעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

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

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

מס' פת/11/1233, שינוי לתכניות פת/2000, פת/2/1233.

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

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

לחוק התכנון והבניה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3217 עמ'  התשס"ח,   ,5811 הפרסומים  ובילקוט   16/05/2008

בתאריך 22/05/2008.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'   ,72430 רמלה   ,91 ולבניה מחוז המרכז, שד' הרצל  לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,08-9788409

וכל   ,49100 תקוה  פתח   ,1 השניה  העליה  רח'  תקוה,  פתח 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ראש העין

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' רנ/280/א
שם התכנית: מתחם F שכונת מגורים

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  המרכז  מחוז  ולבניה 
רנ/280/א,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  העין  ראש  ולבניה 

.r-6 שינוי לתכנית

 .F השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראש העין. שכונה
גושים וחלקות: גוש: 5499, חלקי חלקות: 1 - 3.

שכונת  להקמת  תכנונית  מסגרת  יצירת  התכנית:  מטרת 
ידי  על  יח"ד,   610 בהיקף של  העין  ראש  בעיר  מגורים חדשה 
שינוי   .1 ציבור:  ושטחי  מגורים  לאזור  חקלאית  מקרקע  שינוי 
ייעוד קרקע מאזור חקלאי למגורים, מבני ציבור, מסחר, שטחים 
נופית  וטיילת  עירוני  לפארק  שטח  דרכים,  פתוחים,  ציבוריים 
היתר  למתן  ותנאים  בניה  זכויות  קביעת   .2 התכנית.  בדרום 
בניה. 3. הקצאת יחידות דיור נגישות והסדרת נגישות לאנשים 

עם מוגבלות בסביבה הבנויה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
טל'   ,72430 רמלה   ,91 ולבניה מחוז המרכז, שד' הרצל   לתכנון 
08-9788409. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המקומית 
 ,48036 העין  ראש   ,21 שילה  רח'  העין,  ראש  ולבניה   לתכנון 

טל' 03-9007289.

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

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

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
 מס' רצ/1/8/67/1

שם התכנית: מעוין שורק, ראשון לציון
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מקומית  מיתאר  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 

מס' רצ/1/8/67/1, שינוי לתכניות רצ/67/1, רצ/2/67/1.

שטח  לציון.  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
בדרום מערב העיר ראשון לציון, מזרחית למחלף חולות, ומערבית 
לצומת עין הקורא. שכ': אזור תעסוקה מעוין שורק. רחובות גובלים: 
 כביש מס' 4 ממערב ומצפון, כביש מס' 42 ממזרח. גושים וחלקות:

במלואן:  חלקות   ,5419 גוש:   .12  -  7 במלואן:  חלקות   ,5418  גוש: 
בהתאם   12-1 מגרשים:   .15  ,12  ,11 חלקות:  חלקי   ,20  -  16  ,13

לתכנית רצ/2/67/1.
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השימושים  מסגרת  והרחבת  הסבת  א.  התכנית:  מטרת 
מתעשיה   )2 מס'  שטח  )תא  התכנית  מתחום  בחלק  המותרים 
אזוריים, בלא שינוי בשטחי  ומסחר בעל מאפיינים על  לתעשיה 
והתאמת  בהתאם,  הבינוי  שינוי  תוך  הקיימים,  המגרשים 
 הוראות הבניה לשימושים אלה, בהתאם לתכליות המותרות לפי 
זכויות למסחר בעל מאפיינים על אזוריים  ב. קביעת  תממ/21/3. 
.1 מס'  שטח  בתא  למסחר  זכויות  קביעת  ג.   .2 מס'  שטח   בתא 
ד. עדכון השימושים המותרים בתחום התכנית. ה. קביעת מגבלות 
בקרבת  ומכונים  מרפאות  מעבדות,  מסחר,  של  לשימושים  בניה 

מאגרי הקולחים.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד הקרקע בתא שטח מס' 
2 בתחום התכנית מאזור תעשיה לאזור המיועד למסחר ותעשיה.

מאפיינים  בעל  ולמסחר  לתעשיה  יהיו  זה  בייעוד  השימושים 
 על אזוריים. ב. קביעת שימושים מותרים, הוראות וזכויות בניה. 
ג. שינוי התכסית המרבית המותרת בכל המגרשים )תאי השטח( 
שינוי  ד.  ל–65%.  מ–45%  ותעשיה  ולמסחר  לתעשיה  המיועדים 
גובה מרבי לבניה במגרשים )תאי שטח( מס' 12-3 מ–15 מ' ל–25 מ'.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על   הודעה 
20/11/2008 ובילקוט הפרסומים 5897, התשס"ט, עמ' 1631, בתאריך 

.08/01/2009

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז המרכז, שד' הרצל 91, רמלה 72430, טל' 08-9788409, 
וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון, רח' 
הכרמל 20, ראשון לציון 75264, טל' 03-9547577, וכל מעוניין רשאי 

לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 מס' רח/2003/ב/6

 שם התכנית: הרחבות דיור למתחם הורוביץ, 
קרית משה, רחובות

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' רח/2003/ב/6, שינוי לתכנית רח/2003/ב, כפיפות לתכניות 

רח/2000/ב/1, רח/2000/ג, רח/מק/2000/ב/3, תמא/2/4.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות. שכונת קרית 
משה. הרחובות: טוכמן, גבריאלוב. מתחם הורוביץ, קרית משה: 
מצפון אזור מגורים צמודי קרקע, ממזרח - רח' ששת הימים, 
גושים  הורוביץ.  רח'   - ממערב  הכיפורים,  יום  רח'   - מדרום 
חלקי   ,138  ,137  ,55  -  48 במלואן:  חלקות   ,3653 גוש:  וחלקות: 

חלקה: 184.

ללא  למתחם  דיור  הרחבות  הסדרת  א.  התכנית:  מטרת 
ציבורי  לשטח  מדרך  ייעוד  שינוי  ב.  דיור.  ביחידות  תוספת 

פתוח. ג. שינוי ייעוד ממגורים ג' לשטח ציבורי פתוח.

1. תוספת  בניה:  קביעת הוראות  עיקרי הוראות התכנית: 
בניינים. גובה  שינוי   .3 בניה.  מרווחי  שינוי   .2 בניה.   זכויות 

4. הנחיות בינוי. 5. הנחיות לעיצוב אדריכלי.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,375 עמ'  התשס"ט,   ,5866 הפרסומים  ובילקוט   12/10/2008

בתאריך 18/11/2008.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבניה   לתכנון 
טל' 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
2, רחובות 76442, וכל מעוניין רשאי לעיין  רחובות, רח' ביל"ו 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי רעננה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
 מס' רע/568/1

שם התכנית: תוספת שטח עיקרי בקומת עליות גג 
על ידי סגירת חללים קיימים

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

מס' רע/568/1, שינוי לתכניות רע/292/1/א, רע/מק/383/1.

שלום  רח'  רעננה.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
עליכם. שלום  ברח'  ברעננה  משותף  מגורים  בניין   .4 עליכם 
קואורדינטה X675/950, קואורדינטה Y188/300. גושים וחלקות:

גוש: 6586, חלקה במלואה: 892.

מטרת התכנית: תוספת שטח עיקרי 66 מ"ר בקומת עליות 
גג על ידי סגירת חללים.

מ"ר   66 עיקרי  שטח  תוספת  התכנית:  הוראות   עיקרי 
ל–4 דירות בקומת עליות הגג, נוסף ל–100 מ"ר המותרים.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3108 עמ'  התשס"ט,   ,5935 הפרסומים  ובילקוט   13/03/2009

בתאריך 26/03/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'   ,72430 רמלה   ,91 ולבניה מחוז המרכז, שד' הרצל   לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,08-9788409
רעננה, רח' השוק 6, רעננה 43604, טל' 09-7610516, וכל מעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי דרום השרון

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 מס' שד/18/118

שם התכנית: תחנת תדלוק ושירותי דרך, ניר אליהו
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 

מס' שד/18/118, שינוי לתכניות שד/10/118, משמ/66.

תחנת  אליהו.  ניר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינטה   ,X677.850 קואורדינטה  אליהו.  ניר   הדלק 
גושים   .13 חלקה:  חלקי   ,7579 גוש:  וחלקות:  גושים   .Y195.700

ישנים: גוש נוכחי: 7579 - גוש ישן: 7538.

מטרת התכנית: א. חלוקת מגרש תחנת הדלק ושירותי דרך 
ומגרש  דרך  ושירותי  דלק  מגרש תחנת  מגרשים:  לשני  הקיים 
לשימוש מסחרי, וקביעת זיקת הנאה למעבר בין שני המגרשים.

ב. הגדרת תוספת זכויות בניה בשטח המסחרי.

בלא  המגרש  וחלוקת  איחוד   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
הסכמת בעלים. 2. תוספת שטחי בניה למסחר. 3. קביעת זיקת 
 הנאה למעבר כלי רכב בין מגרשים 3 ו–4. 4. שינוי קווי בניין.

5. שינוי בתכסית. 6. תותר חניית אורחים בשפ"פ.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3290 עמ'  התשס"ט,   ,5939 הפרסומים  ובילקוט   27/03/2009

בתאריך 06/04/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'   ,72430 רמלה   ,91 ולבניה מחוז המרכז, שד' הרצל   לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,08-9788409
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מעוניין  וכל   ,03-9000500 טל'   ,45100 ירק  נוה  השרון,  דרום 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי חוף השרון

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
 מס' חש/5/10/יג

שם התכנית: הגדלת זכויות הבניה למטרות עיקריות, 
הגדלת שטחי שירות תת–קרקעיים לפי תכסית מותרת

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

מס' חש/5/10/יג, שינוי לתכניות חש/5/10/ט, חש/5/10/א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ארסוף. רח' מול הים 7. 
גושים וחלקות: גוש: 6680, חלקה במלואה: 292.

מטרת התכנית: 1. הגדלת זכויות הבניה למטרות עיקריות 
יח"ד אחת בתחום  ל–207 מ"ר, סך הכל  ב–42 מ"ר, מ–165 מ"ר 
קומת  היקף  למלוא  תת–קרקעיים  שטחים  הגדלת   .2 התכנית. 
וקביעת שטחי שירות  ל–120 מ"ר,  הקרקע לפי תכסית מותרת 

עיליים בסך של 13 מ"ר.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,749 עמ'  התשס"ח,   ,5744 הפרסומים  ובילקוט   30/11/2007

בתאריך 27/11/2007.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבניה   לתכנון 
טל' 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
חוף השרון, שפיים 60990, טל' 09-9596505, וכל מעוניין רשאי 
פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
 מס' ממ/1/5157

שם התכנית: גני סביון
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
ממ/1/5157,  מס'  מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  אפק  מצפה 

שינוי לתכנית פת/2000, כפיפות לתכנית תמא/2/4.

גני  שכ'  תקווה.  גני  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
סביון. מדרום לדרך התקווה ולגבול המוניציפאלי בין המועצה  
וממזרח  דרום השרון,  האזורית  למועצה  תקווה  גני  המקומית 
לרחוב הנגב. גושים וחלקות: גוש: 6717, חלקות במלואן: 13, 14, 

16, 17, 20, 63, 64, 80 - 88, חלקי חלקה: 93.

יחידות   400 בניית מתחם מגורים המונה  מטרת התכנית: 
המשך  המהווה  ציבורי,  ומוסד  פתוח  ציבורי  שטח  סביב  דיור 

לרצף האורבני הבנוי מדרום.

בלא  מחדש  וחלוקה  איחוד   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
והבניה. התכנון  לחוק  ז'  סימן  ג',  פרק  לפי  הבעלים   הסכמת 
2. שינוי ייעוד הקרקע משטח חקלאי לייעודים מגורים ד', שטח 
 400 קביעת   .3 ודרכים.  ציבור  מוסדות  מבנים,  פתוח,  ציבורי 
דיור,   ליחידת  120 מ"ר  דיור בשטח עיקרי ממוצע של  יחידות 

בבניינים בני 24-22 קומות  )מעל קומת קרקע + קומת מיתקנים 
טכניים וחדרי מכונות(. 4. קביעת תכליות ושימושים. 5. קביעת 

זכויות והוראות בניה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
טל'   ,72430 רמלה   ,91 ולבניה מחוז המרכז, שד' הרצל   לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-9788409
המקומית לתכנון ולבניה מצפה אפק, רח' גליס 9, פתח תקוה 

49277, טל' 03-9302051.

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

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

מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
 מס' ממ/5159

שם התכנית: גני תקוה, מערב
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
מצפה אפק מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' ממ/5159, שינוי 
לתכנית פת/2000, כפיפות לתכניות ממ/5114, ממ/מק/1/5114, 

תמא/2/4.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גני תקווה. רח' בקעת 
הירדן. רח' דרך הים. מתחם בצפון שכונת נוף סביון בגני תקווה.

חלקי   ,91  ,53  ,51 במלואן:  חלקות   ,6717 גוש:  וחלקות:  גושים 
חלקה: 60.

יחידות   543 בניית מתחם מגורים המונה  מטרת התכנית: 
דיור, הכולל שטחים לבנייני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים.

עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד הקרקע משטח חקלאי 
לייעוד מגורים, שטח ציבורי פתוח, שטח בנייני ציבור ודרכים. 2. 
איחוד וחלוקה מחדש בלא הסכמת הבעלים לפי פרק ג', סימן ז' 
לייעודי  בניה  והוראות  זכויות  3.קביעת  והבניה.  התכנון  לחוק 
דיור בשטח  יחידות   543 קביעת   .4 בתכנית.  הקרקע המופיעים 
 19-6 בני  בבניינים  דיור,  ליחידת  מ"ר   120 של  ממוצע  עיקרי 
קומות. 5. קביעת תכליות ושימושים לייעודי הקרקע המופיעים 

בתכנית. 6. קביעת דרכים חדשות והרחבת דרכים קיימות.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
טל'   ,72430 רמלה   ,91 ולבניה מחוז המרכז, שד' הרצל   לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-9788409
המקומית לתכנון ולבניה מצפה אפק, רח' גליס 9, פתח תקוה 

49277, טל' 03-9302051.
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בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבניה  התכנון  לתקנות 

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

מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
 מס' ממ/1517/א

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

מס' ממ/1517/א, שינוי לתכנית ממ/825.

גבולות  יעקב.  באר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
רכבת,                מסילת   - מדרום   ,4313 מס'  כביש   - מצפון  התכנית: 
יוהנה  הנוער  כפר   - ממערב  ממ/במ/1492,  תכנית   - ממזרח 
ז'בוטינסקי ואזורים חקלאיים. גושים וחלקות: גוש: 3633, חלקי 
חלקה: 73. גוש: 3784, חלקי חלקה: 1. גוש: 3785, חלקי חלקה: 1. 
 גוש: 4041, חלקות במלואן: 4 - 8, 29, 30, 31, 33, 35 - 37, 39, 
42 - 48, 50 - 54, 63 - 65, 67, 68, 71 - 75, 78, 79, 81 - 83, חלקי 

חלקה: 22. גוש: 4245, חלקי חלקה: 2.

מטרת התכנית: א. שינוי לתכנית מיתאר מקומית ממ/825.
מגורים  אזור  האלה:  לייעודים  חקלאי  קרקע  ייעוד  שינוי  ב. 
מיוחד,  מגורים  ג',  מגורים  ב',  מגורים  מיוחד,  א'  מגורים   א', 
למיתקן  אזור  לדרכים,  לשצ"פ,  אזור  לשב"צ,  אזור  מיוחד,  ג' 
תדלוק. לתחנת  אזור  עלמין,  לבית  אזור  לספורט,  אזור   הנדסי, 
המתחמים.  בין  איזון  קביעת  ג'-יג',  למתחמים  חלוקה   ג. 
ד. קביעת תכליות, שימושים, שטחיהם וזכויות בניה במתחמי    
לפי  מפורטות  תכניות  להכנת  הוראות  קביעת  ה.  התכנית. 
חדשות.ז.  דרכים  וקביעת  קיימות  דרכים  הרחבת  ו.  מתחמים. 
קביעת קו בניין 70 מ' לציר מסילת הברזל )במתחם י'(. ח. קביעת 
מגבלות והוראות סביבתיות, לרבות מניעת רעש תחבורה מדרך 

4313. ט. קביעת הוראות בדבר הכנת תכניות לאיחוד וחלוקה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2776 עמ'  התשס"ג,   ,5194 הפרסומים  ובילקוט   23/05/2003

בתאריך 16/06/2003.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבניה   לתכנון 
טל' 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
מצפה אפק, רח' גליס 9, פתח תקוה 49277, טל' 03-9302051, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי עמק חפר

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
 מס' עח/9/70

שם התכנית: אתר לתיירות חקלאית בקיבוץ בחן
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965,  כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
עמק חפר מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' עח/9/70, שינוי 

לתכניות עח/3/70, עח/200, כפיפות לתכנית עח/מק/3/70.

בחלקו  בחן.  קיבוץ  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
המערבי של קיבוץ בחן בסמוך לכניסה ליישוב. גושים וחלקות:

גוש: 8631, חלקי חלקות: 3, 4, 5, 12. גוש: 8632, חלקה במלואה: 
29, חלקי חלקות: 26, 37. גושים ישנים: מס' גוש 8631. מס' גוש 

ישן 8640. מס' גוש 8632. מס' גוש ישן 8640.

מטרת התכנית: פיתוח תיירות חקלאית לגן סחלבים.

חקלאית  קרקע  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
)תיירות חקלאית( לשטח חקלאי מיוחד,  לאטרקציה תיירותית 
אחד  בכל  והמגבלות  השימושים  קביעת   .2 ולחניון.  לדרך 
איחוד   .4 בניה.  ומגבלות  הוראות  קביעת   .3 הקרקע.  מייעודי 
התו"ב. לחוק  ז'  סימן  ג',  פרק  לפי  בעלים  בהסכמת   וחלוקה 

5. הסדרת נושאי גישה וחניה באתר.

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 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבניה   לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-9788409 טל' 
 ,40250 רופין  מדרשת  חפר,  עמק  ולבניה  לתכנון   המקומית 

טל' 09-8981556.

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

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

מרחב תכנון מקומי שורקות

 הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית 
 מס' בר/15/198

שם התכנית: גאליה, שכונת הרחבה
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מקומית מיתאר  דחיית תכנית  בדבר   והבניה, התשכ"ה-1965, 

בילקוט  פורסמה  הפקדתה  דבר  על  שהודעה  בר/15/198,  מס' 
 ,14/06/2007 בתאריך   ,3157 עמ'  התשס"ז,   ,5680 הפרסומים 

שינוי לתכניות בר/1/198, משמ/140.

ההרחבה  גאליה.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 .3 חלקה:  חלקי   ,2650 גוש:  המושב.  של  מערבי  הצפון  בקצה 

גושים וחלקות: גושים בחלקיות: 2654-2650.

מטרת התכנית: תכנון שכונת הרחבה למושב גאליה של 
16 יח"ד.

חקלאית  מקרקע  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ייעוד מקרקע  ב. שינוי  יח"ד(.   16 )צמודי קרקע -  א'  למגורים 
ייעוד מקרקע חקלאית לשטח ציבורי  ג. שינוי  חקלאית לדרך. 

פתוח. ד. שינוי ייעוד משטח פרטי פתוח לדרך.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבניה   לתכנון 
טל' 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
שורקות, גבעת ברנר, גבעת ברנר 60948, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

שוקי אמרני 	
יושב ראש הוועדה המחוזית 	
לתכנון ולבניה מחוז המרכז  
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מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי עכו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
 מס' ג/17856

שם התכנית: שכונת מגורים אגרוף, דרום עכו
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
עכו  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
ג/17856, שינוי לתכניות  מס'  מופקדת תכנית מיתאר מקומית 
לתכניות  כפיפות  ג/15798,  ג/14506,  ג/14507,  ג/12042,  ג/849, 

תממ/9/2, תמא/34/ב/4, אישור לפי תמא/35, תמא/23.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עכו. גושים וחלקות:
גוש: 18004, חלקי חלקות: 31, 32, 68, 75, 90. גוש: 18019, חלקות 
במלואן: 163 - 168, 171, 175, 179 - 181, 186, 189 - 191, חלקי 
חלקות: 5, 15, 17, 21. גוש: 18105, חלקות במלואן: 64, 121, חלקי 

חלקות: 12, 63, 110, 120, 122.

מטרת התכנית: א. קביעת מסגרת להקמת שכונת מגורים, 
וקביעת  ייעוד שטחים לשימושי קרקע,  ידי  יח"ד, על   228 בת 
ושטחים  ציבור  בנייני  מסחר,  מגורים,  לאזורי  בניה  זכויות 
פתוחים. ב. יצירת תנאים להקמה ולשיווק מיידיים של שכונה 
חדשה של בניינים צמודי קרקע )בנה ביתך(. ג. קביעת עקרונות 
ושבילים  דרכים  ירוקה של  ד. התוויית מערכת  ועיצוב.  בינוי 
להולכי רגל. ה. הקצאת יחידות דיור נגישות והסדרת נגישות 

לאנשים עם מוגבלות בסביבה הבנויה.

קרקע. ייעודי  וקביעת  שינוי  א.  התכנית:  הוראות   עיקרי 
ועיצוב  בינוי  הנחיות  קביעת  ג.  בניה.  מגבלות  קביעת  ב. 
אדריכלי. ד. התוויית דרכים. ה. קביעת הוראות לפיתוח השטח, 
שטחים  לפיתוח  הנחיות  קביעת  ו.  ושירותים.  תשתיות  כולל 

ציבורים פתוחים. ז. איחוד וחלוקה מחדש של מגרשים.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6508555 טל'   ,17511
עכו,   ,35 ויצמן  רח'  עכו,  ולבניה  לתכנון  המקומית   הוועדה 

טל' 04-9956118.

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

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

מרחב תכנון מקומי עפולה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ/18145
שם התכנית: נופי רוני, שינוי בזכויות הבניה ואחוזי 

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

גנ/18145, שינוי לתכנית  עפולה מופקדת תכנית מפורטת מס' 
ג/11861.

גושים  עפולה.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 16657, חלקות במלואן: 71, 72, חלקי חלקה: 132.

המפורט  לפי  הבנייה  בזכויות  שינוי  א.  התכנית:  מטרת 
בניה  באחוזי  התאמות  יח"ד,  תוספת  הכולל  הזכויות  בטבלת 
לדרך  הרחבה  של  מ"ר   3 מזערי  שטח  ביטול  ושירות,  עיקרי 
בניין.  בקווי  שינוי  ב.  מיוחד.  מגורים  לייעודו  השטח   והחזרת 

ג. קביעת הוראות ותנאים להוצאת היתרים.

עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי בזכויות הבניה הכוללים 
 תוספת שטח עיקרי והפחתת שטחי שירות. 2. תוספת 3 יח"ד.

4. קביעת הוראות  3 מ"ר.  3. ביטול הרחבת דרך בשטח מזערי 
ותנאים להוצאת היתרים. 5. שינוי בקווי בניין.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
 ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טל' 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6508555
 המקומית לתכנון ולבניה עפולה, רח' יהושע חנקין 47, עפולה, טל' 

.04-6520344

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

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט - 1989.

מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג/17531
שם התכנית: הגדלת שטח מגורים ושצ"פ, ראש פינה

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
שינוי  ג/17531  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  הגליל  אצבע 

לתכנית ג/7447.

גושים  פינה.  ראש  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 13942, חלקה במלואה: 67, חלקי חלקות: 76, 81.

מטרת התכנית: התאמה למצב הקיים.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד משטח פרטי פתוח 
למגורים א'. ב. הגדלת אחוזי בניה מ–31.34% ל–41%.

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

טל' 04-6800077.
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בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבניה  התכנון  לתקנות 

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

מרחב תכנון מקומי גולן

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
 מס' ג/16950

שם התכנית: מסחר, תעסוקה ומלונאות, קדמת צבי
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
שינוי  ג/16950,  מס'  מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  גולן 
לתכנית ג/5287, כפיפות לתכניות ג/13224, תממ/3/2, תמא/35, 

תמא/34/ב/4.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קדמת צבי. רח' קדמת 
צבי. גושים וחלקות: גוש: 201000, חלקי חלקה: 2.

מטרת התכנית: הקמת חוות יין.

לדרך,  חקלאית  קרקע  ייעוד   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
משצ"פ  שינוי  מיוחדות,  הוראות  עם  חקלאית  קרקע  וקביעת 
קרקע.  ייעוד  לכל  המותרות  התכליות  קביעת   .2  לדרך. 
הוראות  קביעת   .4 בניה.  ומגבלות  זכויות  הוראות,  קביעת   .3
ביוב,  דרכים,   : כגון  ושירותים  תשתיות  כולל  השטח  לפיתוח 
 ניקוז, תקשורת, חשמל, וכ'ו. 5 הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
סביבתיות  הנחיות  הסביבה,  איכות  בדבר  הוראות  קביעת   .6

וטיפול 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 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6508555 טל'   ,17511
טל'   ,12900 קצרין  גולן,  ולבניה  לתכנון  המקומית   הוועדה 

.04-6969712

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

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

מרחב תכנון מקומי גולן

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג/17035
שם התכנית: קידוח מנצורה 2, סמוך לדרך אזורית 959, 

מרום גולן
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
לתכנית  שינוי  ג/17035,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  גולן 

ג/14749.

גושים  גולן.  מרום  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 202000, חלקי חלקות: 7, 13, 30.

מטרת התכנית: א( הקצאת שטח בעבור מיתקנים הנדסיים 
ברכב  למעבר  הנאה  זיקת  וקביעת  מקורות,  של  מים  קידוחי 
בקרקע חקלאית כדי לאפשר גישה למיתקנים. ב( קביעת מגבלות 
בניה בתחומי רדיוסי המגן של הקידוחים. ג( בקשת הקלה בקו 
בניין מציר דרך אזורית 959, מ–80 מ' ל–20 מ' להתחברות זיקת 

הנאה למעבר ברכב, ול–30 מ' למיתקנים ההנדסיים.

לייעודים  שטחים  קביעת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
השונים. ב( הקצאת שטח למיתקנים הנדסיים. ג( קביעת זיקת 
למיתקנים. גישה  לאפשר  כדי  חקלאית,  בקרקע  ברכב   הנאה 

ד( קביעת הוראות למתן היתרי בניה בתחום התכנית.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6508555 טל'   ,17511
טל'   ,12900 קצרין  גולן,  ולבניה  לתכנון  המקומית   הוועדה 

.04-6969712

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

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

מרחב תכנון מקומי גולן

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג/17490
שם התכנית: שיקום מחצבת אביטל מזרח, עין זיון

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

גולן מופקדת תכנית מפורטת מס' ג/17490.

גושים  זיון.  עין  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 202000, חלקי חלקות: 13, 14, 22.

מטרת התכנית: א( שיקום מחצבת אביטל מזרח. ב( הקמת 
הוולקנית  הגאולוגיה  )הנושא:  חינוכי  נושאי  לטיול  פארק 
באתר(. ג( אישור תכנית בתחום רצועה לתכנון של דרך אזורית 
המועצה  אישור  ד(   .3 לתמא   80 תיקון  לפי   ,982 מס'  מוצעת 

הארצית לשינוי ייעוד המוצע לפי תמא 35 כשמורת טבע.

ייעודי קרקע מוצעים  עיקרי הוראות התכנית: א( הגדרת 
ב( קביעת התכליות  בתכנית: שצ"פ דרך מוצעת, דרך קיימת. 

המותרות לכל ייעוד קרקע.

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 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6508555 טל'   ,17511
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טל'   ,12900 קצרין  גולן,  ולבניה  לתכנון  המקומית   הוועדה 
.04-6969712

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

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

מרחב תכנון מקומי חבל אשר

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג/17330
שם התכנית: חלוקה והגדלת זכויות, מגרש 112, 

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

ג/17330, שינוי לתכניות ג/בת/214, ג/1541.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פארק תעשיה בר לב. 
גושים וחלקות: גוש: 18508, חלקי חלקות: 22, 30, 36.

שבתחום  בשטח  בניה  אחוזי  הגדלת  א(  התכנית:  מטרת 
תכנית ג/1541 והתאמתם לאחוזי הבניה שבתכנית ג/בת/214. 

ב( חלוקה למגרשים. ג( תוספת שפ"פ.

מגרשים  גבולות  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
לתכנית  בניה  זכויות  התאמת  ב(  בשטח.  למצב   והתאמתם 

ג/בת/214. ג( הגדרת שפ"פ כשטח גישה למגרש תעשיה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2677 עמ'  התשס"ט,   ,5925 הפרסומים  ובילקוט   20/02/2009

בתאריך 05/03/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
וכל   ,04-9879621 טל'  מערבי,  גליל  ד"נ  אשר,  מטה  ולבניה 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג/14937
שם התכנית: יער מגידו

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבניה, 
ג/8093,  ג/6831,  ג/4736,  תממ/2,  לתכניות  שינוי  ג/14937, 

ג/4248, פירוט לתכנית תמא/22.

נ.צ. צפון - 222400;  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 4316 יער  בתחום  הכלולים  היערות   .168200  - מזרח  נ.צ. 
 .66 מס'  לכביש  וממערב   65 מס'  לכביש  מצפון  תמא/22,  לפי 
 ,20291  ,20290  ,11856  ,11854 גושים בשלמות:  וחלקות:  גושים 
 20299, 20309, 20318, 20392, 20393. גוש: 11429, חלקי חלקה: 2.
 ,3 חלקות:  חלקי   ,11838 גוש:   .25 חלקה:  חלקי   ,11837  גוש: 
 ,102  ,53  ,52  ,48  -  35  ,33 במלואן:  חלקות   ,11853 גוש:   .8  ,7
105, 107 - 113, 117, 119, 123, 127, חלקי חלקות: 34, 100, 101, 
 126. גוש: 11857, חלקות במלואן: 11 - 16, 20 - 24, 26, 28, 29, 
 ,11  ,10 חלקות:  חלקי   ,11858 גוש:   .19 חלקה:  חלקי   ,33  ,32 
21, 32. גוש: 11934, חלקות במלואן: 9, 16, חלקי חלקות: 8, 10, 
18, 35. גוש: 11936, חלקי חלקה: 11. גוש: 20279, חלקי חלקות: 7, 

8. גוש: 20287, חלקות במלואן: 1 - 7, 10 - 13, 18. גוש: 20288, 
 חלקות במלואן: 34, 37, חלקי חלקות: 1, 23 - 25, 27, 29 - 33.
 גוש: 20289, חלקות במלואן: 4, 7, 10, 11, חלקי חלקות: 14, 15.
.7 חלקה:  חלקי   ,10  ,8  ,6  ,4  ,1 במלואן:  חלקות   ,20292  גוש: 
.17  -  14 חלקות:  חלקי   ,5  -  1 במלואן:  חלקות   ,20293  גוש: 

גוש: 20294, חלקה במלואה: 5, חלקי חלקות: 12, 15. גוש: 20295, 
חלקי חלקה: 1. גוש: 20297, חלקי חלקה: 3. גוש: 20298, חלקות 
.8  ,7 חלקות:  חלקי   ,20316 גוש:   .1 חלקה:  חלקי   ,3  ,2  במלואן: 
.11  ,10  ,8  ,1 חלקות:  חלקי   ,9 במלואה:  חלקה   ,20317  גוש: 
חלקות:  חלקי   ,10  -  8  ,6  ,4  ,2  ,1 במלואן:  חלקות   ,20319 גוש: 
 .3 חלקה:  חלקי   ,5  ,4  ,1 במלואן:  חלקות   ,20322 גוש:   .7  ,5  ,3 
גוש: 20328, חלקות במלואן: 6, 8, 11, 13, 14, חלקי חלקות: 10, 
12, 20, 22, 23, 26. גוש: 20347, חלקה במלואה: 15, חלקי חלקה: 
במלואן:  חלקות   ,20349 גוש:   .3 חלקה:  חלקי   ,20348 גוש:   .16 
5 - 7, חלקי חלקה: 4. גוש: 20359, חלקות במלואן: 20, 30, חלקי 
 ,11  -  6 במלואן:  חלקות   ,20391 גוש:   .34  ,33  ,31  ,28 חלקות: 
 .42  -  40  ,35  ,33  ,31  ,12  ,5  -  1 חלקות:  חלקי   ,24  ,22  ,20  ,14 
גוש: 20421, חלקי חלקה: 5. גוש: 20431, חלקי חלקות: 5, 10, 12, 

19. גוש: 20438, חלקי חלקות: 2, 3, 5. גושים בחלקיות: 20420.

בכפוף  היער  מתחמי  ודיוק  פירוט  א(  התכנית:  מטרת 
ביחס  לתמא/22  עדכון/התאמה/תיקונים  תמא/22,  להוראות 
טבע.  לשמורת  שטח  קביעת  ב(  ומאושר.  קיים  תכנוני   למצב 
ג( הגדרה וקביעה של אתרים קולטי קהל. ד( מתן לגיטימציה 

למיתקנים הנדסיים באזור נחל קיני.

מתחמי  של  מדויקת  קביעה  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
היערות, כולל הוספת שטחי יער ושינוי שטחי יער לפי תמא22 
בשטח המצב  לפי  היערות  סוגי  דיוק  וכן  חקלאיים,   לשטחים 

קביעה  ג.  טבע.  שמורת  לשטח  חקלאית  קרקע  ייעוד  שינוי  ב. 
קביעת  ד.  היערות.  בשטחי  המותרות  התכליות  של  ופירוט 
תנאים לביצוע התכנית. ה. מתן הוראות בנושא ממשק היערני, 

פעולות מותרות ביער וכדומה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2293 עמ'  התשס"ט,   ,5913 הפרסומים  ובילקוט   16/01/2009

בתאריך 05/02/2009.

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

לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג/16009
שם התכנית: יער גבעת עוז

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

ג/16009, שינוי לתכניות ג/4736, ג/8903, ג/5171.

גושים  עוז.  גבעת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
.50  -  46  ,32  ,30  ,24  ,8 חלקות:  חלקי   ,20284 גוש:   וחלקות: 
חלקות:  חלקי   ,20298 גוש:   .10  ,8 חלקות:  חלקי   ,20285  גוש: 
 ,20395 גוש:   .35 חלקה:  חלקי   ,20359 גוש:   .14  -  12  ,10  -  8
 חלקי חלקות: 19, 30, 35. גוש: 20398, חלקי חלקות: 6, 8 - 10, 
12 - 15. גוש: 20719, חלקי חלקות: 5, 13, 14, 15, 26. גוש: 20720, 
.10  ,2 חלקות:  חלקי   ,20729 גוש:   .15  ,12  ,8  -  4 חלקות:   חלקי 

גוש: 20813, חלקי חלקות: 7, 8, 11.
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מטרת התכנית: פירוט ודיוק תמא 22.

מתחמי  של  מדויקת  קביעה  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בשטחי  המותרות  התכליות  של  ופירוט  קביעה  ב(  היערות. 
היערות.ג( קביעת תנאים לביצוע התכנית. ד( שינוי ייעוד מיער 

לקרקע חקלאית ולהיפך.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2678 עמ'  התשס"ט,   ,5925 הפרסומים  ובילקוט   20/02/2009

בתאריך 05/03/2009.

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

לקהל.

מרחב תכנון מקומי לב הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג/17664
שם התכנית: שכונת בית ספר תיכון, עראבה

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965,  כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
לב הגליל מופקדת תכנית מפורטת מס' ג/17664, שינוי לתכניות 

ג/3546, ג/4014, כפיפות לתכניות ג/7240, ג/6761, ג/12907.

גושים  עראבה.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
19354, חלקה  גוש:   .38  ,37 19353, חלקי חלקות:  גוש:  וחלקות: 

במלואה: 8, חלקי חלקות: 6, 9. גוש: 19356, חלקי חלקה: 3.

והסדרת  בהסכמה  למגרשים  חלוקה  התכנית:  מטרת 
נגישות בחלקות מבונות חלקית בבעלות המדינה, תוך שינוי 
שטח  הקצאת  לביצוע,  הנדסי  תכנון  לפי  גובלת  דרך  תוואי 

ציבורי פתוח וביטול דרך.

בהסכמת  חדשה  חלוקה  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
דרך  ורוחב  תוואי  שינוי  ג(  חדשה.  דרך  קביעת  ב(  הבעלים. 
פתוח  ציבורי  לשטח  מגורים  שטח  ייעוד  שינוי  ד(  מאושרת. 

ולשבילים.

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 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
הממשלה,  קרית  דרך  הצפון,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית 
נצרת עילית 17511, טל' 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא 
סח'נין,  הגליל,  לב  ולבניה  לתכנון  הוועדה המקומית   למשרדי 

טל' 04-6746740.

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

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

מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג/16504
שם התכנית: שינוי הגדרות ממגרשים לנחלות, 

מושב נטועה
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
שינוי  ג/16504,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  הגליל  מעלה 
לתכניות ג/5409, ג/13148, כפיפות לתכניות ג/12094, תממ/9/2, 

תמא/35, תמא/34/ב/4.

גושים  נטועה.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,6  ,5 חלקות:  חלקי   ,7 במלואה:  חלקה   ,19692 גוש:   וחלקות: 
8, 9, 11 - 14, 16. גוש: 19693, חלקה במלואה: 39, חלקי חלקות: 
.3  ,1 חלקות:  חלקי   ,19694 גוש:   .68  ,66  ,41  ,35  -  26  ,23  ,7  ,6 

 גוש: 19716, חלקי חלקות: 1, 5, 6. גוש: 19717, חלקי חלקות: 1, 
4, 5, 8, 9. גוש: 19718, חלקי חלקה: 1. גוש: 19727, חלקות במלואן: 

2 - 9, חלקי חלקה: 1. גוש: 19729, חלקי חלקות: 1 - 3.

מטרת התכנית: שינוי ייעוד קרקע למגורים ביישוב כפרי 
)נחלות( כדי לאפשר שינוי הגדרה של 25 מגרשים ל–25 נחלות. 

ממגורים  קרקע  ייעוד  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
התכליות  קיבוע  ב(  הכפרי.  ביישוב  ומגורים  א'  למגורים 

המותרות לכל ייעוד קרקע. ג( קביעת הוראות בניה.

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

הגליל, מעונה, טל' 04-9979659.

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

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

מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ/17781
שם התכנית: הגדלת מס' יח"א ושטח הבניה בנחלה 39, 

צוריאל
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
שינוי  גנ/17781,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  הגליל  מעלה 

לתכניות ג/10298, ג/9953, ג/14833.

גושים  צוריאל.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 19901, חלקי חלקות: 4, 19, 20.
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עם  חקלאית  לקרקע  שטח  ייעוד  א.  התכנית:  מטרת 
לצורך  צוריאל,  במושב   39 מס'  בנחלה  מיוחדות  הנחיות 
הקמת 6 יחידות אירוח, בלא הגדלת השטח המיועד למגורים, 
קודמות.  בתכניות  שהוגדרו  כפי  הבניה  זכויות  שמירת   תוך 
וכן  אירוח,  יחידות  לבניית  המותר  השטח  הגדלת  לאפשר  ב. 
יחידות  מארבע  לבניה  המותרות  האירוח  יחידות  מספר  את 
ג. לאפשר הקמת מבנה למשרד קבלה/טרקלין/  יחידות.  לשש 
משרד לבעל מקצוע חופשי )פל"ח( באזור הקרקע החקלאית עם 
הנחיות מיוחדות. ד. לאפשר הקמת בריכת שחיה פרטית באזור 

המגורים.

מאזור  קרקע  ייעוד  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
מגורים לקרקע חקלאית, משטח למבני משק למגורים ביישוב 
מיוחדות.  הנחיות  עם  חקלאית  וקרקע  חקלאית  קרקע   כפרי, 
ב( קביעת השימושים המותרים בכל תא שטח. ג( קביעת זכויות 

והוראות בניה.

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

הגליל, מעונה, טל' 04-9979659.

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

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

מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ/17707
 שם התכנית: הוספת שימושים וזכויות בניה 

במגרש 146, כפר הורדים
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 

גנ/17707, שינוי לתכניות 2/60/5, ג/4826.

גושים  ורדים.  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 18709, חלקה במלואה: 96, חלקי חלקה: 8.

שחיה  ובריכת  מבנים  של  מצבם  הסדרת  התכנית:  מטרת 
פרטית הקיימים במגרש מס' 146 בכפר ורדים.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים 
א' למגורים א' עם הנחיות מיוחדות. ב( הוספת השימוש בריכת 
הגדלת  ד(  המאושרים.  הבניין  בקווי  שינוי  ג(  פרטית.  שחיה 

השטח המותר לבניה. ה( הגדלת הגובה המותר לבניה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4423 עמ'  התשס"ט,   ,5965 הפרסומים  ובילקוט   12/06/2009

בתאריך 17/06/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 

17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה מעלה הגליל, ד"נ מעלה הגליל, מעונה, טל' 04-9979659, 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל 

האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מעלה חרמון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ/16823
שם התכנית: שינוי מיקום דרך משולבת מס' 304, 

שינוי לתכנית ג/9858, מג'דל שמס
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 

גנ/16823, שינוי לתכנית ג/9858.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מג'דל שמס.

 305 מס'  משולבת  דרך  בתוואי  שינוי  א(  התכנית:  מטרת 
צדי  בניין  קו  הקטנת  ב(  רגל(.  להולכי  )דרך  לשביל  והפיכתה 

ל–0 מ'.

שינוי  ב(  הבניה.  הוראות  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ייעוד קרקע מדרך משולבת לשביל )דרך להולכי רגל( ומגורים ב'.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1761 עמ'  התשס"ט,   ,5899 הפרסומים  ובילקוט   09/01/2009

בתאריך 12/01/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
וכל   ,04-6981677 טל'   ,12439 מסעדה  החרמון,  מעלה  ולבניה 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מעלה חרמון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ/16824
שם התכנית: שינוי ייעוד משטח חקלאי ומבני משק 
לאזור מסחרי ותעשיה קלה ומלאכה, מג'דל שמס

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

גנ/16824, שינוי לתכנית ג/6192.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מג'דל שמס.

מטרת התכנית: הרחבת אזור תעשיה מאושר לפי תכנית 
ג/6192

עיקרי הוראות התכנית: מהווה שינוי ייעוד משטח חקלאי 
ומבני משק לאזור מסחרי ותעשיה קלה ומלאכה ושצ"פ.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2684 עמ'  התשס"ט,   ,5925 הפרסומים  ובילקוט   20/02/2009

בתאריך 05/03/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
וכל   ,04-6981677 טל'   ,12439 מסעדה  החרמון,  מעלה  ולבניה 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.
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מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג/17811
 שם התכנית: שינוי הוראות בניה והתוויית דרך,

גוש חלב
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
שינוי  ג/17811,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  נפתלי  מעלה 

לתכניות ג/4124, ג/912.

גושים  חלב.  גוש  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 וחלקות: גוש: 14109, חלקה במלואה: 10, חלקי חלקות: 11, 12, 
75, 76, 87. גוש: 14112, חלקות במלואן: 78 - 80, חלקי חלקות: 

.83 - 81

מטרת התכנית: א( שינוי תוואי דרך מס' 6. ב( לגיטימציה 
למצב קיים.

ב( שינוי   .6 עיקרי הוראות התכנית: שינוי תוואי דרך מס' 
לדרך.  מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי  ג(  למגורים.  דרך   ייעוד 
ד( שינוי ייעוד ממבנה ציבור לדרך. ה( הגדלת אחוזי בניה ותכסית 

קרקע לתא שטח 61 באזור מגורים. ו( הגדלת כיסוי קרקע.

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  לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המחוזית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת 
עילית  נצרת  הממשלה,  קרית  דרך  הצפון,  מחוז  ולבניה  לתכנון 
17511, טל' 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה 
מעלות   ,1 האורנים  רח'  נפתלי,  מעלה  ולבניה  לתכנון  המקומית 

תרשיחא, טל' 04-9978030.

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

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

מרחב תכנון מקומי עמק המעיינות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג/15153
שם התכנית: שמורת טבע עין אור

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965,  כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
שינוי  ג/15153,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  המעיינות  עמק 

לתכניות תממ2, ג/8806.

גושים  אור.  נווה  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
חלקה   ,22660 גוש:   .51 חלקה:  חלקי   ,22632 גוש:  וחלקות: 

במלואה: 107, חלקי חלקות: 58, 114, 192.

חוק  לפי  טבע  לשמורת  השטח  לייעד   .1 התכנית:  מטרת 
גנים לאומיים ושמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, 
התשכ"ה-1965.  והבניה,  התכנון  חוק  ולפי   התשנ"ח-1998, 
הקלה   .3 הטבעי.  במצבם  ודומם  הצומח  החי,  על  לשמור   .2
מתמא22 לשינוי ייעוד מיער טבעי לשימור לייעוד שמורת טבע, 

לפי סעיף 9ד, לתמא22.

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

טל' 04-6065850.

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

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

מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
 מס' ג/13372

 שם התכנית: שינוי ייעוד לשטח חקלאי מיוחד 
ודרך בינוח

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

מס' ג/13372, שינוי לתכנית ג/6238.

גושים  ינוח-ג'ת.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 18719, חלקי חלקות: 63, 72, 154.

מטרת התכנית: לאפשר הקמת חוות לולים בכפר ינוח.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי ייעוד קרקע מחקלאי/נוף 
כפרי פתוח לשטח חקלאי מיוחד, דרך חקלאית ושטח עם זיקת 
הנאה למעבר ברכב. ב( קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד 
קרקע. ג( קביעת הוראות בניה. ד( קביעת הנחיות בינוי ועיצוב 
הנחיות  קביעת  ו(  סביבתיות.  הנחיות  קביעת  ה(  אדריכלי. 

לפיתוח תשתיות הנדסיות.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2683 עמ'  התשס"ט,   ,5925 הפרסומים  ובילקוט   20/02/2009

בתאריך 05/03/2009.

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

האמורים פתוחים לקהל.

מרחבי תכנון מקומיים עמק הירדן והגליל העליון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג/16225
שם התכנית: יער כורזים

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

ג/16225, שינוי לתכניות ג/4682, ג/5698.

גושים  כורזים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
.9  ,2  ,1 6, חלקי חלקות:  גוש: 13577, חלקה במלואה:   וחלקות: 
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חלקות:  חלקי   ,13633 גוש:   .8  ,6  ,1 חלקות:  חלקי   ,13578  גוש: 
חלקה:  חלקי   ,13928 גוש:   .4 חלקה:  חלקי   ,13635 גוש:   .6  ,4  ,1
 ,6  ,4 3. גוש: 14077, חלקי חלקות:  2. גוש: 13934, חלקי חלקה: 
 8 - 13, 15, 16, 18 - 23, 29. גוש: 14078, חלקי חלקות: 4, 5, 7, 
חלקות   ,15641 גוש:   .3 חלקה:  חלקי   ,15640 גוש:   .28  ,23  ,22
9. גוש: 15642, חלקות   - 7 ,3  ,2 6, חלקי חלקות:  במלואן: 4 - 
במלואן: 2 - 4, חלקי חלקה: 1. גוש: 15643, חלקות במלואן: 1, 
3, חלקי חלקה: 2. גוש: 15644, חלקי חלקות: 1 - 3. גוש: 15645, 
.24  ,22  ,20  ,12 28, חלקי חלקות:   ,26  ,15  ,9  ,4  חלקות במלואן: 
חלקי   ,42  ,40  ,34  ,23  ,21  ,17  ,12 במלואן:  חלקות   ,15646 גוש: 
15647, חלקות במלואן:  גוש:   .39  ,25  ,19  ,18  ,14  ,13  ,1  חלקות: 
חלקי   ,15648 גוש:   .17  ,15  ,8  ,5  ,4  ,2  ,1 חלקות:  חלקי   ,14  -  9
חלקה: 3. גוש: 15649, חלקות במלואן: 4, 30, 37, 39, 40, 48, חלקי 
חלקות: 1, 32, 35, 38, 42, 44, 46, 54. גוש: 15659, חלקי חלקה: 5.

מטרת התכנית: א( פירוט ודיוק שטחים לפי תמא22 לשטחי 
יער לסוגיו. ב( גריעת שטחי יער מתמא22 כדי להתאים לתנאים 
לשטחים  יער  שטחי  והפיכת  טכניים,  תיקונים  מקומיים, 
חקלאיים. ג( ייעוד שטחים ליער בר–קיימא לשימוש רב–תכליתי 

לרווחת הציבור.

המותרות  התכליות  קביעת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
לכל ייעוד קרקע. ב( שינוי יער פארק מוצע ליער טבעי לשימור, 
שטח  שינוי  ג(  מוצע.  פארק  ליער  לשימור  טבעי  יער  ושינוי 
ולגן  לאומי  לגן  לשימור  טבע  ליער  מוצע,  פארק  ליער  חקלאי 

ציבורי/פארק.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2291 עמ'  התשס"ט,   ,5913 הפרסומים  ובילקוט   16/01/2009

בתאריך 05/02/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
נצרת  הממשלה,  קרית  דרך  הצפון,  מחוז  ולבניה  לתכנון 
עילית 17511 טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית 
לתכנון ולבניה עמק הירדן, טל' 04-6757636, ובמשרדי הוועדה 
המקומית לתכנון ולבניה הגליל העליון, ראש פינה 12100, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

יוסף ברון 	
יושב ראש הוועדה המחוזית 	
לתכנון ולבניה מחוז הצפון  

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אבו בסמה

הודעה בדבר זכות להגיש התנגדות לתכנית מפורטת 
מס' 109/02/08, יישוב קבע בדואי חדש - מולדה

נמסרת בזאת הודעה לפי חוק התכנון והבניה התשכ"ה-
1965, כי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, ביום 
21/09/2009, החליטה לשקול עריכת שינויים בהחלטתה מיום 
מס'  תכנית  לפיצול  התנגדויות,  שמיעת  בעקבות   ,18/5/2009
109/02/8 ואישור חלק ממנה הכולל את שטחי הציבור לצורך 

בניית מוסדות החינוך ביישוב.

עיקרי השינויים המוצעים בתכנית: צירופם של שני תאי 
בתכנית  שייעודם   ,02D-1–ו  11 מס'  מגרשים  נוספים,  שטח 
ההנדסיים,  המיתקנים  שטחי  ושל  ציבור,  ומוסדות  מבנים 
וכן  המאושרת,  מהתכנית  לחלק   ,182  ,181  ,180 מס'  מגרשים 

קביעת זכויות בניה בשטחים אלה.

אחר  תכנוני  פרטי  בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  כל 
רשאי  כאמור,  השינויים  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רח' התקוה 4, באר שבע 84100, טל' 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263795
 ,11 רגר  יצחק  שד'  בסמה,  אבו  ולבניה  לתכנון   המקומית 

באר שבע 84100, טל' 08-6202540.

התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב 
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן 

היא מסתמכת.

אבי הלר 	
יושב ראש הוועדה המחוזית 	
לתכנון ולבניה מחוז הדרום  

מרחב תכנון מקומי אילת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 מס' 241/03/2

שם התכנית: אלמוג, מגורים לעובדי בתי מלון באילת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
לתכנית  שינוי   ,241/03/2 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  אילת 

.47/101/02/2

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

אילת  צפון  אילת.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
התמרים,  לשד'  ומערבית  סמוך  הימים,  ששת  לרח'  בצמוד 
6. קואורדינטה מערב מזרח Y386/600, קואורדינטה  שכונת מ 
גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו   .X194/725 דרום צפון 
כחול רצוף. גושים וחלקות: גוש: 40027 לא מוסדר. גוש: 40069, 

לא מוסדר.

מטרת התכנית: א. תוספת זכויות בניה במגרש 120, ותוספת 
דיור. יחידות  תוספת  ב.  וספורט.  פנאי  רווחה,   שימוש לשטחי 

נספח  של  שינוי  ד.  בתכנית.  הקבועים  בניין  בקווי  שינוי  ג. 
בינוי.

עיקרי הוראות התכנית: א. תוספת זכויות בניה. ב. תוספת 
של 136 יחידות דיור. ג. קביעת הוראות בניה, ותוספת שימוש 
בקומה העליונה לספורט, רווחה ופנאי. ד. שינוי קו בניין קדמי 
בניין  קו  שינוי  ה.  מ'.  ל–8  מרפסות  בעבור  הימים,  לרח' ששת 
 צדי מ–5 מ' ל–3 מ'. ו. קו בניין צדי בעבור מרפסות יהיה 1.5 מ'.
ח.  מ'.   0.0  11 מס'  מגרש  לכיוון  מרפסות  בעבור  בניין  קו  ז. 
התאמת החניות למספר יחידות הדיור. ט. קביעת הוראות בינוי 

ופיתוח.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
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הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263795 טל' 
אילת,   ,1 הנגב  חטיבת  רח'  אילת,  ולבניה  לתכנון   המקומית 

טל' 08-6367114.

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

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

מרחב תכנון מקומי אילת

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
 מס' 2/218/03/2

שם התכנית: מוסדות ציבור ברובע 9, שחמון, אילת
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, 
 ,2/218/03/2 מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, 

שינוי לתכנית 218/03/2, כפיפות לתכנית 73/101/02/2.

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

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אילת. שחמון. רובע 9. 
קואורדינטה מערב מזרח - Y192,600, קואורדינטה דרום צפון 
- X384,100. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. 
גושים וחלקות: גוש: 40077, חלקי חלקה: 1. גוש: 40120, חלקות 
במלואן: 21, 22, חלקי חלקות: 31 - 33, 35, 37. מגרשים: 900, 901 

בהתאם לתכנית 218/03/2.

מוסדות  להקמת  תכנונית  מסגרת  יצירת  התכנית:  מטרת 
ציבור ושטח ציבורי פתוח.

עיקרי הוראות התכנית: א. הגדרת שטחים למוסדות ציבור 
ולשטחים ציבוריים פתוחים. ב. הגדרת שטחים לחניה. ג. קביעת 

הנחיות, זכויות ומגבלות בניה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4426 עמ'  התשס"ט,   ,5965 הפרסומים  ובילקוט   31/05/2009

בתאריך 17/06/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
טל' 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
אילת, רח' חטיבת הנגב 1, אילת, טל' 08-6367114, וכל מעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי אשקלון

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
 מס' 127/101/02/4

שם התכנית: רח' כצנלסון, מגדל אשקלון
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 

מס' 127/101/02/4, שינוי לתכניות 87/101/02/4, 2/101/02/4.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשקלון. רח' כצנלסון 7, 
שכונת מגדל. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. 

גושים וחלקות: גוש: 1249, חלקה במלואה: 24, חלקי חלקה: 47.

אזור  להקמת  תכנונית  מסגרת  יצירת  התכנית:  מטרת 
לאזור  מגורים  מאזור  קרקע  בייעודי  שינויים  ידי  על  מסחרי, 

מסחרי, וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1637 עמ'  התשס"ט,   ,5897 הפרסומים  ובילקוט   02/01/2009

בתאריך 08/01/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
טל' 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
אשקלון, רח' הגבורה 7, אשקלון, טל' 08-6792355, וכל מעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 מס' 52/103/03/5

שם התכנית: בית אור נס
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965,  כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבניה 
 ,52/103/03/5 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  באר שבע  ולבניה 

שינוי לתכניות 29/103/03/5, 44/103/03/5/א.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

רחבת  שבע.  באר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
נהריים. קואורדינטה X180,750, קואורדינטה Y572,650. גבולות 
וחלקות: גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט  כמסומן   התכנית: 

גוש: 38015 מוסדר, חלקי חלקות: 7, 8, 17.

 .26 במגרש  הבניה  זכויות  הגדלת  א.  התכנית:   מטרת 
ב. שינוי מגבלות בניה, הוראות בניה ובינוי במגרש 26. ג. מתן 
תת– חניון  עם   26 במגרש  תת–קרקעי  חניון  לחיבור  אפשירות 

קרקעי במגרש 15.

עיקרי הוראות התכנית: במגרש 26: 1. שינוי זכויות בניה 
לשטח עיקרי מ–150% ל–350%, לשטח שירות מ–40% ל–415% 
מחולקים ל–95% מעל הכניסה הקובעת, ו–320% מתחת לכניסה 
הקובעת. 2. שינוי במס' קומות מ–5 קומות ל–6 קומות מעל מפלס 
 הכניסה הקובעת, ו–4 קומות מתחת למפלס הכניסה הקובעת.

3. שינוי בקווי בניין.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263795 טל' 
באר   ,2 בגין  מנחם  רח'  שבע,  באר  ולבניה  לתכנון  המקומית 

שבע, טל' 08-6463807.
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בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבניה  התכנון  לתקנות 

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

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
מס' 37/169/03/5

שם התכנית: מגרש מגורים ברחוב חז''ל 19, שכונה ב'
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, 
התשכ"ה-1965,  כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
באר  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
שבע מופקדת תכנית מפורטת מס' 37/169/03/5, שינוי לתכנית 

14/169/03/5, כפיפות לתכניות 6/169/03/5, 36/169/03/5.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

רח'  שבע.  באר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינטה  שבע.  באר  ב',  שכונה  גרץ,  רח'  פינת   חז"ל, 
כמסומן  התכנית:  גבולות   .Y574.075 קואורדינטה   ,X180.350
מוסדר,   38070 גוש:  וחלקות:  גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט 

חלקה במלואה: 28, חלקי חלקות: 77, 83, 84.

בניין  בקווי  ושינוי  בניה,  זכויות  הגדלת  התכנית:  מטרת 
בבית מגורים ברחוב חז''ל 19, שכונה ב', באר שבע.

עיקרי הוראות התכנית: בעבור בית מס' 19 )תא שטח מס' 
בניה  תוספת  ידי  על  עיקרית  למטרה  שטח  הגדלת  א.   :)a10
קביעת  ב.  מ''ר.  ל–306  מ''ר  מ–140  א'  ובקומה  קרקע  בקומת 
תכסית קרקע מרבית. ג. קביעת שטחי שירות. ד. קביעת תנאים 
 b10 'למתן היתר בניה. ה. שינוי בקווי בניין. בעבור תא שטח מס
זכויות הבניה נשארות בלא שינויים בהתאם לתכנית התקפה. 

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 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רח' התקוה 4, באר שבע 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263795 טל'   ,84100
 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה באר שבע, רח' מנחם בגין 2, 

באר שבע, טל' 08-6463807.

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

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

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
מס' 46/203/03/5

שם התכנית: מגרש מס' A127, שכונת רמות, באר שבע
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבניה, 

46/203/03/5, שינוי לתכניות 5/במ/7/6, 5/במ/1/6, 5/במ/4/6.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

שטח  שבע.  באר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 .19 הלל  בר  יהושע  רח'  רמות.  בשכונת  נמצא  התכנית 
קואורדינטה X181.435, קואורדינטה Y575.460. גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: גוש: 38160, 

חלקות במלואן: 151, 152.

 A127 מגורים  למגרש  בניה  הגדלת שטח  התכנית:  מטרת 
ברחוב יהושע בר הלל 19, שכונת רמות, באר שבע.

עיקרי הוראות התכנית: א( הוספת שטח לבניה תוך הגדלת 
זכויות בניה במגרש )תא שטח( מס' A127 המיועד לאזור מגורים  
א' )חד–משפחתי עם קיר משותף( למטרה עיקרית, מ–130 מ"ר 
ל–160 מ''ר. ב( קביעת קווי בניין למחסן. ג( קביעת תנאים למתן 

היתרי בניה. ד( קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5043 עמ'  התשס"ט,   ,5979 הפרסומים  ובילקוט   02/07/2009

בתאריך 22/07/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
טל' 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
2, באר שבע, טל' 08-6463807, וכל  באר שבע, רח' מנחם בגין 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי נתיבות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 מס' 9/112/03/22

שם התכנית: רחוב בן גוריון 21, שינוי אחוזי בניה 
וקווי בניין, נתיבות

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבניה 
 ,9/112/03/22 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  נתיבות  ולבניה 

שינוי לתכנית 112/03/22.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

מס'  מגרש  נתיבות.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
118 בסמוך לרחבת התמרון ברח' בן גוריון. קואורדינטה מערב 
גבולות   .X161,175 צפון  דרום  קואורדינטה   ,Y592,875 מזרח 
וחלקות: גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט  כמסומן   התכנית: 
חלקה  מוסדר,   39579 גוש:   .6 חלקה:  חלקי  מוסדר,   39572 גוש: 

במלואה: 14, חלקי חלקה: 48.

מטרת התכנית: תוספת אחוזי בניה ושינוי קווי בניין בתא 
שטח מס' 118.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי קווי בניין הפונים לדרך 
ב.  בתשריט.  המסומן  הבניין  לקו  מ'  מ–3  התמרון,  ולרחבת 
תכסית  קביעת  ג.  קיימת.  לבניה  בהתאם  בניה  אחוזי  תוספת 

מרבית בתא שטח מס' 118. ד. קביעת הנחיות ומגבלות בניה.
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ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263795 טל' 
נתיבות   ,4 ירושלים  רח'  נתיבות,  ולבניה  לתכנון  המקומית 

80200, טל' 08-9938735.

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

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

מרחב תכנון מקומי ערד

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 מס' 18/104/03/24

 שם התכנית: מתחם תעשיה ומסחר במבואות 
הדרומיים של העיר ערד

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה    
ערד מופקדת תכנית מפורטת מס' 18/104/03/24, שינוי לתכניות 

24/מק/2032, 104/03/24, 24/מק/2024.

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

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

העיר.  מבואות  ערד.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
אזור תעשיה ערד. רחוב שמיר/דרך ערד - ים המלח. מצפון: כביש 
 .23 ,4  ,3 מגרשים  מדרום: שצ"פ 2009. ממזרח:  ים המלח.   - ערד 
 .Y975,572 קואורדינטה ,X700,218 ממערב: דרך מס' 26. קואורדינטה
 גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: 
 ,46 גוש: 38203 מוסדר, חלקות במלואן: 30, 31, 44, חלקי חלקות: 

.53 ,52

מטרת התכנית: 1. הוספת ייעוד מסחר ותעשיה למגרשים 
תעשיה  מאזור  קרקע  בייעוד  שינוי   .2 קיים.  תעשיה  באזור 
תשתית  לקווי  מעבר  זכות  וקביעת  ותעשיה,  למסחר  ושצ"פ 
איחוד   .3 המגרשים.  שבין  הגבול  על  ותעשיה  מסחר  באזור 
וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים. 4. קביעת זכויות בניה לאזור 
מסחר ותעשיה. 5. אישור הקלה בקו בניין מדרך ראשית מס' 31 

- רוחב הכביש מצירו הינו 50 מ' לקו בניין.

עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד מתעשיה לתעשיה 
ומסחר. 2. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים. 3. שינוי 

קווי 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 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 

 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263795 טל' 

המקומית לתכנון ולבניה ערד, ערד, טל' 08-9951712.

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

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

מרחב תכנון מקומי קרית גת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 מס' 38/104/03/9

שם התכנית: מגרש 28 באזור תעשיה קרית גת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבניה 
 ,38/104/03/9 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  גת  קרית  ולבניה 

שינוי לתכנית 1/104/03/9.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

אזור  גת.  קרית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
בקו  בתשריט  כמסומן  התכנית:  גבולות   .28 מגרש  התעשיה. 

כחול רצוף. גושים וחלקות: גוש: 5845, חלקה במלואה: 14.

תוספת  ידי  על  קיימים  מפעלים  הרחבת  התכנית:  מטרת 
אחוזי בניה למבני שירות.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263795 טל' 

המקומית לתכנון ולבניה קרית גת, טל' 08-6885698.

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

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

מרחב תכנון מקומי קרית גת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 מס' 8/107/03/9

שם התכנית: מגרש מס' 36 בשכונת מלכי ישראל
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבניה 
 ,8/107/03/9 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  גת  קרית  ולבניה 

שינוי לתכניות 5/41/1 תרשצ, 2/107/03/9.

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

שכונת  גת.  קרית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 .X177.100 קואורדינטה   .111 בית  יהושפט,  רח'  ישראל,  מלכי 
קואורדינטה Y614.125. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו 
כחול רצוף. גושים וחלקות: גוש: 1780 מוסדר, חלקה במלואה: 

42, חלקי חלקות: 9, 84.

בניה,  זכויות  הגדלת  מאפשרת  התכנית  התכנית:  מטרת 
קביעת מס' קומות מרבי, וגובה מבנה במגרש מס' 36.

עיקרי הוראות התכנית: 1. תותר סגירת קומת עמודים עם 
גמר זהה לבית הקיים למטרות עיקריות ושירות )מחסן ומרחב 
לא  יהיה  העיקריים  השטחים  של  פנים  שגובה  בתנאי  מוגן(, 
)שלישי(  ב'  בקומה  מרפסות  סגירת  תותר   .2 מ'.  מ–2.50  פחות 
3. תותר בניית  זהה למבנה הקיים.  למטרות עיקריות עם גמר 
שלוש קומות מעל מפלס הכניסה הקובעת. 4. חניה לרכב תהיה 
בתחום המגרש עם כניסה מרחוב יושפט, וקווי בניין צדי וקדמי 
יהיו 0.00 כמסומן בתשריט. תותר כיסוי החניה בקירוי קל. גובה 
פנים של הכיסוי לא יעלה מעל 2.20 מ', וניקוז הגג יהיה לכיוון 
המגרש. 5. גובה מרבי של המבנה יהיה 9.78 מ' הנמדד ממפלס 

0.00 של הבית.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263795 טל' 

המקומית לתכנון ולבניה קרית גת, קרית גת, טל' 08-6885698.

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

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

מרחב תכנון מקומי חבל אילות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 מס' 8/137/03/12

שם התכנית: דרך גישה לבית ספר מעלה שחרות
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה    
8/137/03/12, שינוי  חבל אילות מופקדת תכנית מפורטת מס' 
לתכניות 7/137/03/12 )מש"ד 6 לקיבוץ יטבתה(, 5/137/03/12, 

.3/137/03/12

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קיבוץ יטבתה. צפונית 
גבולות  אילות.  חבל  אזורית  מועצה  בתחום  יטבתה.  לקיבוץ 
וחלקות: גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט  כמסומן   התכנית: 

גוש: 39112, חלקי חלקה: 7. גוש: 39113 חלקי חלקה: 1.

מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית להתוויית דרך גישה 
לבית ספר תיכון אזורי, על ידי שינויים בייעודי הקרקע וקביעת 
שטח  ייעוד  שינוי  א.  להלן:  כמפורט  הדרך  לביצוע  הוראות 
חקלאי, שטח מוסד חינוכי ושטח לייעור, לדרכים, לתעלת ניקוז 
היתרים  להוצאת  והנחיות  תנאים  קביעת  ב.  הגנה.  וסוללות 
בין  ג. התחום  הניקוז.  והסדרת  הדרך  סלילת  עבודות  לביצוע 
הדרך לקווי הבניין: בתחום זה הכולל את ייעודי הקרקע, שטח 
חקלאי, יער טבעי לשימור יחולו כל הוראות התכניות התקפות 
וייתווספו אליהן מגבלות קווי הבניין של תכנית. ד. הקטנת קו 

הבניין של דרך 90 באזור המעבר התחתי.

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 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה   לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263795 טל' 
המקומית לתכנון ולבניה חבל אילות, אילות, טל' 08-6355819.

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

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

מרחב תכנון מקומי להבים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
 מס' 5/101/02/16

שם התכנית: תכנית מיתאר חדשה, להבים
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' 5/101/02/16, שינוי לתכנית 101/02/16, כפיפות לתכניות 
תמא/22,   ,6/101/02/16 7/במ/205,  תתל/9/4/3/א,   ,37/14/4

.4/101/02/16 ,103/03/16 ,1/101/02/16 ,3/188/03/7

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

גושים  להבים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש 100222/1, חלקי חלקות 2, 3, 16, 18. גוש 100223/1, 
חלקי חלקה 1. גוש 100224/1, חלקי חלקה 1. גוש 100227/1, חלקי 
חלקות   ,100412 גוש   .158-2 חלקות   ,100411 גוש   .5  ,4  חלקות 
 85-2. גוש 100413, חלקות 125-2. גוש 100414, חלקות 163-2.

גוש 100415, חלקות 176-2. גוש 100463, חלקות 2, 3, 36-5, 42-40, 
 45, 53-49. גוש 100464, חלקות 219-2. גוש 100465, חלקות 149-2 
חלקות   ,100466 גוש   .223-209  ,206-199  ,195  ,193-151 
173-2. גוש 100467, חלקות 38-2, 88-40, 180-90, 209-183, 211, 

218-216. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

ליישוב  תכנונית  מסגרת  יצירת  א(  התכנית:  מטרת 
וקביעת  הקרקע,  בייעודי  שינויים  ידי  על  להבים,  הקהילתי 
מהאזורים.  אחד  בכל  בניה  והוראות  הנחיות  לפיתוח,  תנאים 
ב( דיוק שטחי יער לפי תמא22 והוספת שטחי יער, וכן הגדרת 

התכליות והשימושים המותרים בשטחים אלו.
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בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,26 עמ'  התשס"ח,   ,5719 הפרסומים  ובילקוט   17/08/2007

בתאריך 19/09/2007.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
טל' 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
להבים, להבים, טל' 08-6517465, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ערבה תיכונה

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

 מפורטת מס' 5/178/03/30
שם התכנית: שטח מבני משק מושב פארן

נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית 
מפורטת ברמה מפורטת מס' 5/178/03/30, שפורסמה בעיתונים 
עמ'  התשס"ו,   ,5467 הפרסומים  ובילקוט   16/11/2005 בתאריך 
747, בתאריך 08/12/2005, וכי בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  מופקדת  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבניה  לתכנון 
לתכנון ולבניה ערבה תיכונה תכנית מפורטת מס' 5/178/03/30, 

שינוי לתכנית 178/03/10.

איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים. 

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

מבני  אזור  פארן.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
משק. נ.צ. מרכזי 474700, 215200. מושב פארן. גבולות התכנית:

כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: גוש: 39083, 
חלקי חלקה: 1.

מטרת התכנית: א. הגדלת שטח והוספת שימושים לשטח 
בעלים. בהסכמת  מגרשים  וחלוקת  איחוד  ב.  משק.   מבני 
ג. הסדרת בניה ודרך קיימת על ידי ביטול דרכים, ושינוי ייעודי 
ציבורי  לשטח  משק  מבני  ושטח  דרכים  חקלאי,  מאזור  קרקע 
זכויות  הנחיות,  קביעת  ד.  ודרכים.  משק  מבני  שטח  פתוח, 
ומגבלות בניה. ה. קביעת קווי בניין בעבור השטח למבני משק.

ו. קביעת תנאים, לרבות תנאים סביבתיים למתן היתרי בניה.

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

ד"נ ערבה, טל' 08-6592216.

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

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

מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 מס' 8/382/03/7

 שם התכנית: הגדלת זכויות בניה במגרש 36 
בשכונה 3 בחורה

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבניה 
 ,8/382/03/7 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  שמעונים  ולבניה 

שינוי לתכניות 382/03/7, 6/177/02/7.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

 .3 שכונה  חורה.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים   השטחים 
בית מס' 36. קואורדינטה מערב מזרח Y578/000, קואורדינטה 
גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו   .X194/125 דרום צפון 
כחול רצוף. גושים וחלקות: גוש: 100407 מוסדר, חלקות במלואן: 

37, 38. גוש: 400015 לא מוסדר, חלקה במלואה: 1 ארעי.

מטרת התכנית: הגדלת זכויות בניה במגרש 36 והכולל 4 
יח"ד.

עיקרי הוראות התכנית: 1. הגדלת זכויות בניה ל–750 מ''ר, 
מתוכם 550 מ"ר המהווים שטחים עיקריים למגורים. 2. קביעת 
התכליות והשימושים. 3. שינוי קווי הבניין במגרש. 4. קביעת 
הוראות לתשתיות ועיצוב אדריכלי. 5. קביעת התנאים למתן 

היתרי בניה ושלבי ביצוע התכנית.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263795 טל' 

המקומית לתכנון ולבניה שמעונים, טל' 08-6899696.

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

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

מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 מס' 9/382/03/7

שם התכנית: הגדלת אחוזי בניה ושינוי קווי בניין 
במגרש 29, שכונה 3 בחורה

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965,  כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבניה 
 ,9/382/03/7 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  שמעונים  ולבניה 

שינוי לתכניות 382/03/7, 6/177/02/7.
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איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חורה. שכונה 3. בית 
מס' 29. קואורדינטה מערב מזרח Y577/950, קואורדינטה דרום 
גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול   .X194/125 צפון 
רצוף. גושים וחלקות: גוש: 100407 מוסדר, חלקה במלואה: 23. 

גוש: 400015 לא מוסדר, חלקה במלואה: 1.

מטרת התכנית: א( הגדלת זכויות הבניה ושינוי קווי בניין 
יח"ד  ל–6  יח"ד  מ–2  דיור  יחידות  תוספת  ב(   .29 מס'  במגרש 

במגרש.

עיקרי הוראות התכנית: 1. הגדלת זכויות בניה ל–1,050 מ''ר, 
קביעת התכליות   .2 עיקריים.  מ''ר המהווים שטחים  מתוכם 800 
הוראות  קביעת   .4 אחורי.  בניין  בקוו  שינוי   .3 והשימושים. 
לתשתיות ועיצוב אדריכלי. 5. קביעת התנאים למתן היתרי בניה 

ושלבי ביצוע התכנית.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263795 טל' 

המקומית לתכנון ולבניה שמעונים, טל' 08-6899696.

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

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

מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 536/03/7
שם התכנית: חורשת מעון

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבניה 
ולבניה שמעונים מופקדת תכנית מפורטת מס' 536/03/7, שינוי 
לתכנית 2/123/03/7, כפיפות לתכניות תמא/34/ב/3, תמא/22, 

תממ/14/4.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בניה  היתרי 
היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית )שטחי יער(.

לקיבוץ  דרומית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
נירים, בתחום מועצה אזורית אשכול. קואורדינטה מערב מזרח 
- 582.000, קואורדינטה דרום צפון - 143.500. גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: גוש: 100322 
מוסדר, חלקי חלקות: 5, 29. גוש: 100327 מוסדר, חלקי חלקות: 

.59 ,44 ,20

מטרת התכנית: דיוק ופירוט יער קיים מס' יק 44 בהתאם 
להוראות ס' 5 ב', ג' לתמא/22.

שינוי  ב.  שטח.  תנאי  קביעת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ייעוד קרקע מאזור חקלאי ומשטח, ללא ייעוד ליער נטע אדם 
קיים לפי תמא/22. ג. קביעת שימושים מותרים בתנאי השטח 
השונים, הנחיות ומגבלות בניה. ד. קביעת תנאים למתן היתרי 
בניה והוראות פיתוח בתחום היער. ה. קביעת הנחיות ומגבלות 

בניה באזור עתיקות מוכרז בית כנסת מעון.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263795 טל' 

המקומית לתכנון ולבניה שמעונים, טל' 08-6899696.

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

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

מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
 מס' 5/202/03/7

שם התכנית: איחוד וחלוקת מגרשים, מגרש 71, 
מושב ברוש

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבניה, 
5/202/03/7, שינוי לתכנית 202/03/7, כפיפות לתכניות 3/202/03/7, 

.4/202/03/7

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

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

 71 מגרש  ברוש.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 במושב ברוש בתחום מועצה אזורית בני שמעון. קואורדינטה 
כמסומן  התכנית:  גבולות   .Y586.680 קואורדינטה   ,X165.070
חלקי   ,100390 גוש:  וחלקות:  גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט 
בהתאם   71 מגרש:   .1 חלקה:  חלקי   ,100392 גוש:   .1 חלקה: 

לתכנית 202/03/7.

א', על חשבון  מגורים  יצירת שני מגרשי  מטרת התכנית: 
זכויות ומגבלות בניה בכל תחום  משק עזר, וקביעת הוראות, 

התכנית, מס' יח"ד יגדל ל–202 יח"ד במקום 201 יח"ד.

7111 עם מגרש  א( איחוד מגרש  עיקרי הוראות התכנית: 
למגורים  עזר  ממשקי  ייעוד  שינוי  ב(  מחדש.  וחלוקתם   7121
א' ולשטח ציבורי פתוח. ג( תוספת יחידת דיור אחת, והגדלת 
קביעת  ד(   .)201 )במקום  יח"ד  ל–202  במושב  הכולל  המספר 
זכויות והוראות בניה. ה( קביעת קווי בניין במגרשים למגורים.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5048 עמ'  התשס"ט,   ,5979 הפרסומים  ובילקוט   03/07/2009

בתאריך 22/07/2009.
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המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
טל' 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
שמעונים, שדרות, טל' 08-6899696, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
 מס' 4/337/03/7

שם התכנית: הגדלת זכויות בניה, ושינוי קווי בניין 
מגרש 101, שכונה 31

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

4/337/03/7, שינוי לתכניות 337/03/7.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כסייפה. בפניה לצומת 
קואורדינטה   ,X207.950 קואורדינטה   .312 מס'  כביש   שליד 
Y572.425. גושים וחלקות: גוש: 100076/3 רשום, חלקי חלקה:  1. 
חלק מגוש: 100076 בהסדר. גוש: 12 מלחתה שומה, חלקי חלקה: 
20. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. מגרש: 

101 בהתאם לתכנית 337/03/7.

מטרת התכנית: הגדלת זכויות בניה, ושינוי בקווי הבניין 
למגורים א' במגרש מס' 101, שכונה 31, כסייפה.

עיקרי הוראות התכנית: א( קביעת שטחי הבניה המרביים 
 ,126  + ל–87%  א'(  מגורים  )אזור   101 מס'  במגרש  המותרים 
עיקריים.  שטחים  המהווים  א'  מגורים  למטרת   59%  מתוכם 
ב( שינוי קווי הבניין המרביים במגרש. ג( קביעת 6 יחידות דיור. 
ד( קביעת התכליות, השימושים, והנחיות כלליות לתשתיות. 
ו( קביעת שלבי ביצוע  ה( קביעת התנאים למתן היתרי בניה. 

התכנית.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5591 עמ'  התשס"ט,   ,5994 הפרסומים  ובילקוט   27/07/2009

בתאריך 03/09/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
טל' 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
שמעונים, שדרות, טל' 08-6899696, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 531/03/7
 שם התכנית: הגדלת זכויות בניה, מגרש 94, 

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

531/03/7, שינוי לתכנית 7/במ/19/א.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

ומקומם: שגב שלום. בחלקה  השטחים הכלולים בתכנית 
שכונה  גבול  על  הנמצאת  ד'  שכונה  של  המערבית  הצפונית 
 .Y567.000 קואורדינטה ,X184.670 ג' בשגב שלום. קואורדינטה
גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט  כמסומן  התכנית:  גבולות 
וחלקות: גוש: 39772, חלקי חלקה: 17. מגרש: 94 בהתאם לתכנית 

7/במ/19/א.

 94 מס'  במגרש  הבניה  זכויות  הגדלת  התכנית:  מטרת 
בשכונה ד' שגב שלום.

עיקרי הוראות התכנית: א( קביעת שטחי הבניה המרביים 
המותרים במגרש מס' 94 )אזור מגורים א'( ל–82% + 196 מ"ר, 
עיקרים.  שטחים  המהווים  א'  מגורים  למטרת   60%  מתוכם 
השימושים  התכליות,  קביעת  ג(  במגרש.  יח"ד   6 קביעת  ב( 
היתרי  למתן  התנאים  קביעת  ד(  לתשתיות.  כלליות  והנחיות 

בניה. ה( קביעת שלבי ביצוע התכנית.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4610 עמ'  התשס"ט,   ,5971 הפרסומים  ובילקוט   03/07/2009

בתאריך 29/06/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
טל' 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
שמעונים, שדרות, טל' 08-6899696, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי שקמים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
 מס' 3/186/03/6

שם התכנית: הרחבת היישוב אמציה
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבניה, 
פירוט   ,1/186/03/6  ,2/186/03/6 לתכניות  שינוי   ,3/186/03/6

לתכניות תמא/22, תממ/14/4, תמא/35.

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

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

יישוב אמציה. בתחום  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
גבולות   .Y604.600  ,X191.800 קוארדינטות  לכיש.  אזורית  מועצה 
וחלקות:  גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט  כמסומן   התכנית: 
גוש: 3118, חלקי חלקות: 5, 6, 12, 14. גוש: 3121, חלקי חלקות: 2, 
 9, 12, 16, 17, 20, 22, 23, 25. גוש: 3122, חלקי חלקות: 4, 9, 28 - 30. 

גוש: 3134, חלקות במלואן: 1 - 10.

מטרת התכנית: א( הרחבת מושב אמציה עד ל–350 יח"ד 
בהתאם להוראות תמ"א/35, לרבות מגורים, שטחים פתוחים, 
וקהילה, ספורט, מסחר, אזור תעסוקה, אזור מבני  מבני ציבור 
משק, אזור למוסד חינוכי פנימייתי, שבילים ודרכים. ב( פירוט 
מותרים  שימושים  מדויקים,  גבולות  קביעת  קיים,  יער  שטח 

ודרכים לפי הוראות תמא/22.

מאזור  קרקע  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
לבנייני משק,  אזור  אזור מגורים,  ציבור,  לבנייני  חקלאי, שטח 
להולכי  שביל  מסחרי,  אזור  פתוח,  ציבורי  שטח  ספורט,  שטח 
יער טבעי  קיים לפי תמא/22,  נטע אדם  יער  קיימת,  רגל, דרך 
לטיפוח לפי תמא/22, שטח בית עלמין לאזור מגורים א', מגורים 
מיוחדות,  הנחיות  עם  כפרי  ביישוב  מגורים  כפרי,  ביישוב 
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שטח  לחינוך,  ציבור  ומוסדות  מבנים  ציבור,  ומוסדות  מבנים 
ציבורי פתוח, ספורט ונופש, יער, מיתקנים הנדסיים, בית עלמין, 
שבילים, דרכים, טיפול נופי, תעסוקה, מסחר, מיתקנים הנדסיים 
ושטח למבני משק. 2. חלוקת שטח התכנית למגרשים בהסכמת 
בעלים, בהתאם להוראות פרק ג', סימן ז' לחוק התכנון והבניה, 
וקביעת הוראות בדבר איחוד, חלוקה ורישום. 3. קביעת שלבי 
התכליות,  בדבר  לרבות  הוראות,  קביעת   .4 התכנית.  ביצוע 
הבניה,  אחוזי  שטחים  הקומות,  מספר  בניין,  קווי  השימושים, 
סביבתיות,  הוראות  סביבתי,  ופיתוח  עיצוב  בינוי,  הנחיות 
הוראות לפיתוח תשתיות, וקביעת תנאים להוצאת היתרי בניה 

בייעודי הקרקע כמפורט בתכנית.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2463 עמ'  התשס"ח,   ,5787 הפרסומים  ובילקוט   10/02/2008

בתאריך 20/03/2008.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
טל' 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים  שקמים, טל' 08-8500705, 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אבי הלר 	
יושב ראש הוועדה המחוזית 	
לתכנון ולבניה מחוז הדרום  

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

הפניקס פיננסים )2004( בע"מ 
)ח"פ 51-357361-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  החברה,  במשרדי   ,9.00 בשעה   24.1.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
)קומה 21(, גבעתיים, לשם הגשת דוח סופי של  דרך השלום 53 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ויקי תמם )לוי(, עו"ד, מפרקת

סוליד מימון והשקעות בע"מ 
)ח"פ 51-239507-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרדי   ,17.00 בשעה   25.1.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
שד' רוטשילד 138, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               אלון חן, עו"ד, מפרק

סוליד ניהול קרנות בע"מ 
)ח"פ 51-239149-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרדי   ,17.00 בשעה   25.1.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
שד' רוטשילד 138, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               אלון חן, עו"ד, מפרק

שלושים פלוס בע"מ 
)ח"פ 51-107512-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרדי   ,17.00 בשעה   25.1.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
שד' רוטשילד 138, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               אלון חן, עו"ד, מפרק

אנליטיקו בע"מ 
)ח"פ 51-230897-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרדי   ,17.00 בשעה   25.1.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
שד' רוטשילד 138, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               אלון חן, עו"ד, מפרק

פרי רום בע"מ 
)ח"פ 51-323707-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.1.2010 בשעה 9.00, ברח' החשמונאים 103, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ליאור שחטר, עו"ד, רו"ח, מפרק
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דר - אלדר בע"מ 
)ח"פ 51-116834-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
במשרדי  ברשומות,  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   30 תתכנס 
המפרק, רח' מנדס 71, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               יוסי פרלמן, מפרק

מ.י. מרידיאן טורס בע"מ 
)ח"פ 51-377884-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 9.2.2010 בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' 
שד' רוטישלד 46, מגדל אלרוב, קומה 2, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

מיכאל הנטר, עו"ד, מפרק

אורטק - תעשיות פלסטיק בע"מ 
)ח"פ 51-282764-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל  סופית של החברה  כי אסיפה  ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, 
תתכנס ביום 10.2.2010 בשעה 12.00, בקיבוץ אורים, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 

החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רחלי בנזקן, עו"ד, מפרקת

מ.י.ת.מ. מהנדסים יועצים )ת"א 1979( בע"מ 
)ח"פ 51-082051-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 11.2.2010 בשעה 16.00, במשרדי המפרק, רח' כיכר 
מלכי ישראל 10, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליעזר אהרון, עו"ד, מפרק

סנגפיט ישראל בע"מ 
)ח"פ 51-210329-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,12.30 בשעה   7.2.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
4, מגדל המוזאון, תל אביב 61330, טל' 03-6935300,  ברקוביץ' 
פקס' 03-6935321, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               שמעון ג'ינו, עו"ד, מפרק

משרדי תעשיה בע"מ 
)ח"פ 51-000360-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 7.2.2010 בשעה 11.00, במשרד רו"ח פלמן את פלמן, 
שד' רוטשילד 48, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               חיים פלמן, רו"ח, מפרק

וירטה ישראל בע"מ 
)ח"פ 51-178660-0(

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות 
החברה  של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 3.2.2010, בשעה 18.00, במשרד עו"ד שבלת 

ושות', רח' ברוקיבץ' 4, תל אביב.

מפרק  ובחירת  החברה  של  מרצון  פירוק  היום:  סדר  על 
החברה מטעם הנושים.

      דיוויד צ'ארלס ווקר, דירקטור
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