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הודעה בדבר עדכון סכומים
לפי פקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980

]נוסח  אני מודיע, לפי סעיף 241)א( לפקודת פשיטת הרגל 
חדש[, התש"ם-11980 )להלן - הפקודה(, כי עקב העלייה במדד 
לססטיסטיקה,  המרכזית  הלשכה  שמפרסמת  לצרכן  המחירים 
יחול שינוי בסכומים הקבועים בסעיפים 7)1(, 17)א()1( ו–19א)א( 
לפקודה, החל ביום ט"ו בטבת התש"ע )1 בינואר 2010(, כדלקמן:

החוב שחב החייב לנושה המבקש כאמור בסעיף 7)1( לא   )1(
יפחת מ–80,602 שקלים חדשים;

יפחתו לא  17)א()1(  בסעיף  כאמור  החייב  של  חובותיו   )2( 
מ–16,122 שקלים חדשים;

 32,242 על  עולים  19א)א(  בסעיף  כאמור  החייב  חובות   )3(
שקלים חדשים.

י"ג בטבת התש"ע )30 בדצמבר 2009(
)חמ 148—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

התשנ"ו, ס"ח   ;639 עמ'   ,34 חדש  נוסח  ישראל,  מדינת  דיני    1 

   עמ' 60.

הארכת מינוי יושב ראש לוועדת ערר
לפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח, מכירה ורכישה(, התשכ"ג-1963

מקרקעין  מיסוי  לחוק  89)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)שבח, מכירה ורכישה(, התשכ"ג-11963 )להלן - החוק(, ולאחר 
התייעצות עם נשיאת בית המשפט העליון, לפי סעיף 16 לחוק 
את  ממנה  אני  התשמ"ד-21984,  משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי 
השופט עזרא קמא, ת"ז 71661714, שופט בקצבה של בית המשפט 
במחוז  לחוק   88 סעיף  לעניין  ערר  ועדת  ראש  ליושב  המחוזי, 

ירושלים החל מיום ג' בטבת התש"ע )20 בדצמבר 2009(.

תוקף המינוי לשנה.

ט"ז בכסלו התש"ע )3 בדצמבר 2009(
)חמ 324—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשכ"ג, עמ' 156; התשנ"ב, עמ' 45; התשנ"ט, עמ' 130.

2  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

הסמכה בסמכות של רשם מקרקעין
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 116)ב( לחוק המקרקעין, התשכ"ט-
11969, אני מסמיך את מירב דיין, ת"ז 034158162, לעוזרת ראשית 
למפקח, חיפה, בסמכויות של רשם מקרקעין לאזור הפעולה של 

הלשכה האמורה.

ג' בטבת התש"ע )21 בדצמבר 2009(
)חמ 295—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשכ"ט, עמ' 259.

מינוי חבר לוועדה המייעצת לרשם המתווכים
לפי חוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו-1996

במקרקעין,  המתווכים  לחוק   4 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"ו-11996, אני ממנה את שגיא אגמון, ת"ז 025442799, נציג 

צרכנים, לחבר בוועדה המייעצת לפי הסעיף האמור.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ג' בטבת התש"ע )21 בדצמבר 2009(
)חמ 3-2758(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשנ"ו, עמ' 70.

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 
ששמם  המרכז  במחוז  השלום  משפט  בית  שופטי  על  מטילה 

מפורט להלן לשמש שופטי נוער:

ישגב נקדימון

שרון קיסר

שרית זמיר

מיכאל קרשן

מירב בן ארי

עוזר ניר

עמית פרייז

עד לתום תקופת כהונתם באותה ערכאה.

ד' בטבת התש"ע )21 בדצמבר 2009(

)חמ 686—3(  
דורית ביניש  

נשיאת בית המשפט העליון  __________
1  ס"ח התשל"א, עמ' 134.

מינוי ועדת ערר
לפי החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 25)ב( לחוק לעידוד השקעות הון, 
התשי"ט-11959, אנו ממנים את האנשים האלה לחברים בוועדת 
הערר על החלטות מינהלת מרכז ההשקעות או על החלטת מנהל 

מרכז ההשקעות כמפורט בסעיף 25)א( לחוק האמור:

שמעון כהן, ת"ז 024129595, נציג ציבור - יושב ראש;

רמי גוזמן, ת"ז 1118132, נציג ציבור;

שלום קרמר, ת"ז 43637602, נציג ציבור;

ארז נבון, ת"ז 27222413, נציג ציבור;

אורי ישראלי, ת"ז 034207423.

__________
1  ס"ח התשי"ט, עמ' 234.
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תוקף המינוי לשלוש שנים.

ט' בשבט התשס"ט )3 בפברואר 2009(
)חמ 3-506(  

              אליהו ישי                             רוני בר–און
שר התעשיה המסחר והתעסוקה               שר האוצר

הודעה על מינוי זמני של הממונה
לפי חוק מקורות אנרגיה, התש"ן-1989

אני מודיע, בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק מקורות אנרגיה, 
התש"ן-11989, כי מיניתי את זאב גרוס, ת"ז 013551031, לממונה 

זמני לעיין החוק האמור, במקומו של ולדימיר נמירובסקי2.

תוקף המינוי מיום כ"ח בכסלו התש"ע )15 בדצמבר 2009( 
עד יום כ"ח בטבת התש"ע )14 בינואר 2010(.

כ"ג בכסלו התש"ע )10 בדצמבר 2009(
)חמ 3-1272(  

עוזי לנדאו  
שר התשתיות הלאומיות  __________

1  ס"ח התש"ן, עמ' 28.

2  י"פ התשס"ד, עמ' 1323.

הודעה בדבר הפניית תובענות לפגישת מהו"ת
לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984

בתוקף סמכותי פי תקנות 99י)ב( ו–99י1 לתקנות סדר הדין 
האזרחי, התשמ"ד-11984, אני מודיע כי -

נוסף על בתי המשפט המפורטים בהודעת מנהל בתי המשפט   .1
מיום ה' בכסלו התשס"ח )15 בנובמבר 2007(2, פגישת מהו"ת 

תתקיים גם בבתי המשפט המפורטים להלן:

בית משפט השלום בהרצליה; )א( 

בית משפט השלום בנתניה. )ב( 

הודעת מנהל בתי המשפט בדבר הגבלת מספר התובענות   .2
שיופנו לפגישת מהו"ת בבית משפט השלום בתל–אביב-יפו 

מיום י"ז באב התשס"ח )18 באוגוסט 2008(3 - בטלה.

תחילתה של הודעה זו ביום כ"ד בטבת התש"ע )10 בינואר   .3
.)2010

י"ג בטבת התש"ע )30 בדצמבר 2009(
)חמ 3-1778(  

משה גל, שופט  
מנהל בתי המשפט  __________

1  ק"ת התשמ"ד, עמ' 198; התשס"ח, עמ' 86 ועמ' 850.

2  י"פ התשס"ח, עמ' 778.

3  י"פ התשס"ח, עמ' 4472.

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

המקומיות  הרשויות  לחוק   29 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
הפנים2,  ידי שר  על  אלי  )בחירות(, התשכ"ה-11965, שהועברה 

אני ממנה את מרגלית אשכנזי למנהלת הבחירות בערד, לקראת 
הבחירות בערד שיתקיימו ביום כ"ט בניסן התש"ע )13 באפריל 

.)2010

י"ג בכסלו התש"ע )30 בנובמבר 2009(
)חמ 3-1278(  

ששי קציר  
המפקח הארצי על הבחירות  

הודעה על בחינות
לפי תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות 

ובניהול תיקי השקעות )בקשה לרישיון, בחינות, התמחות 
ואגרות(, התשנ"ז-1997

בייעוץ  העיסוק  הסדרת  לתקנות  5)ב(  לתקנה  בהתאם 
)בקשה  השקעות  תיקי  ובניהול  השקעות  בשיווק  השקעות, 
ואגרות(, התשנ"ז-11997, מודיעים  לרישיון, בחינות, התמחות 
בזה כי רשות ניירות ערך תקיים בחינות בתל אביב, במועדים 

כלהלן:

השעה      התאריךשם הבחינה

כ"א באייר התש"עכלכלה
)5 במאי 2010( 

16.30

כ"ה באייר התש"עחשבונאות
)9 במאי 2010( 

16.30

כ"ז באייר התש"עסטטיסטיקה ומימון
)11 במאי 2010( 

16.30

אתיקה מקצועית*

דיני ניירות ערך ואתיקה

מקצועית

ד' בסיוון התש"ע
)17 במאי 2010( 

16.30

כ"ה בסיוון התש"עמקצועית א'**
)7 ביוני 2010( 

16.30

כ"ח בסיוון התש"עמקצועית ב'**
)10 ביוני 2010( 

16.30

רק למועמדים אשר  מיועדת  *    הבחינה באתיקה מקצועית 
אושר להם פטור מחלק הבחינה בדיני ניירות ערך.

**    הבחינות המקצועיות מיועדות רק למי שעבר את בחינות 
היסוד.

אין אפשרות לגשת לבחינות היסוד ולבחינות המקצועיות 
באותו מחזור בחינות.

הרשמה לבחינות:

-   ההרשמה תיעשה באמצעות אתר האינטרנט של הרשות 
התש"ע  בשבט  ב'  ביום  החל   ,www.isa.gov.il שכתובתו: 
)17 בינואר 2010(, ולא יאוחר מיום כ"ט בניסן התש"ע )13 
באפריל 2010(, מועד סגירת ההרשמה לבחינות האמורות.

את טופסי ההרשמה ניתן למצוא בכותרת "טפסים" )"טפסים    -
למילוי ו/או תשלום דרך האינטרנט על ידי יחידים בנושא 
ייעוץ השקעות, משווקי השקעות וניהול תיקי השקעות"(.

__________
1   ק"ת התשנ"ז, עמ' 352.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ט, עמ' 94.

2  י"פ התשס"ה, עמ' 801.
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יש למלא את טופסי ההרשמה ולשלם את אגרת הבחינה   -
באמצעות כרטיס אשראי.

נרשמים שפרטיהם כבר רשומים ברשות ויש בידם הקוד   -
יום  לוודא את הרשמתם באתר האינטרנט  יוכלו  האישי, 

לאחר שנרשמו.

באתר  הראשונית  ההרשמה  לאחר  חדשים,  נרשמים   -
האינטרנט )מילוי טופס פ10 - טופס פרטים אישיים(, יקבלו 
 ,sms/הדואר/דוא"ל כתובת  באמצעות  האישי  הקוד  את 

ואז יוכלו לוודא באתר אם הרשמתם נקלטה.

זימונים לבחינות יישלחו עד כשבוע לפני מועד הבחינה;   -
נוסף על כך רשימת הנבחנים וחלוקתם לכיתות תתפרסם 
באתר הרשות )נבחן שלא קיבל זימון אך מופיע ברשימת 

הנבחנים יוכל לגשת לבחינה גם בלא הזימון(.

לא ניתן להירשם לאחר מועד סגירת ההרשמה.  -

ביטול הרשמה לבחינות:

המבטלים את הרשמתם לבחינה לא יקבלו החזר של אגרת   -
הבחינה.

אפשר לדחות את ההרשמה לבחינה למועד עתידי באמצעות   -
טופס פ016 "בקשה לדחיית מועד הרשמה לבחינה" וזאת לא 

יאוחר משבוע ימים לפני מועד כל בחינה.

אפשר לוודא את ביצוע דחיית הבחינה ב"מידע האישי" באתר.  -

מקום הבחינות: הגימנסיה העברית הרצליה, רח' ז'בוטינסקי 
106, תל אביב; תיכון עירוני ד', רח' ויצמן 74, תל אביב.

ג' בטבת התש"ע )20 בדצמבר 2009(

)חמ 2766—3( 
אביעזר דנון  

המזכיר הכללי  
רשות ניירות ערך  

דרישה לסילוק כלי שיט
לפי סעיף 27)ב( לפקודת הנמלים ]נוסח חדש[, התשל"א-11971

"ANKA/SHIRAZ" לכבוד בעלי האניה

LLOYD SHIPPING SERVICES LTD :הבעלים הרשום

הואיל וכלי השיט האמור ניטש בנמל חיפה;

והואיל וכלי השיט האמור מהווה מכשול לשימוש בנמל;

והואיל ואתה הבעלים של כלי השיט האמור;

לפיכך אני דורש בזה לסלק את כלי השיט האמור מתחום 
נמל חיפה, על חשבונך, בתוך 14 ימים מיום פרסום דרישה זו.

כ"א בכסלו התש"ע )8 בדצמבר 2009(
)חמ 3-2043(  

יגאל מאור  
הממונה על הנמלים  __________

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 20, עמ' 443.

הודעה בדבר רישום זכויות מטפחים בספר הזכויות
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973    

מטפחים של  זכות  לחוק   24 לסעיף  מודיעה, בהתאם  אני 
זני צמחים, התשל"ג-11973, כי רשמתי בספר הזכויות, זכויות 

מטפחים כמפורט להלן:

__________
1  ס"ח התשל"ג, עמ' 272; התשמ"ד, עמ' 23; התשנ"ו, עמ' 92.

מס' הרישום: 2926
מס' הבקשה: 3398/02.

תורה  בן  ידי  )על  הולנד   ,.Gebr. Kolster B.V המבקש:  שם 
אורה ודני, מושב חרות(.

שם המטפח: Jan de Jong, הולנד.
.KOLMFIR ,)הגידול והזן: פרע )היפריקום

מס' הרישום: 2927
מס' הבקשה: 3399/02.

תורה  בן  ידי  )על  הולנד   ,.Gebr. Kolster B.V המבקש:  שם 
אורה ודני, מושב חרות(.

שם המטפח: Jan de Jong, הולנד.
.KOLMBLAC ,)הגידול והזן: פרע )היפריקום

מס' הרישום: 2928
מס' הבקשה: 3400/02.

תורה  בן  ידי  )על  הולנד   ,.Gebr. Kolster B.V המבקש:  שם 
אורה ודני, מושב חרות(.

שם המטפח: Jan de Jong, הולנד.
.KOLMORAN ,)הגידול והזן: פרע )היפריקום

מס' הרישום: 2929
מס' הבקשה: 3401/02.

תורה  בן  ידי  )על  הולנד   ,.Gebr. Kolster B.V המבקש:  שם 
אורה ודני, מושב חרות(.

שם המטפח: Jan de Jong, הולנד.
.KOLMPIN ,)הגידול והזן: פרע )היפריקום

מס' הרישום: 2930
מס' הבקשה: 3402/02.

תורה  בן  ידי  )על  הולנד   ,.Gebr. Kolster B.V המבקש:  שם 
אורה ודני, מושב חרות(.

שם המטפח:  Gebr. Kolster B.V., הולנד.

.KOLMFA ,)הגידול והזן: פרע )היפריקום

ג' בטבת התש"ע )20 בדצמבר 2009(
)חמ 361—3(  

מיכל גולדמן  
רשם זכות מטפחים  

 תמצית תקציב רגיל של עיריית קרית אונו
לשנת הכספים 2009

לפי פקודת העיריות

בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - הפקודה(, 
לפקודה  206)ג(  סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף  כי  מודיעה  אני 
אונו  קרית  עיריית  של  רגיל  תקציב  אישרתי  לי2,  שהואצלה 

לשנת התקציב 2009 שתמציתו להלן: 

בשקלים חדשים   צד ההכנסות

74,962,334ארנונה כללית
11,323,333מפעל המים

5,234,000עצמיות חינוך

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

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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בשקלים חדשים   צד ההכנסות

607,000עצמיות רווחה
24,342,000עצמיות אחר

116,468,667סך הכל עצמיות

28,501,000תקבולים ממשרד החינוך
8,408,000תקבולים ממשרד הרווחה

747,000תקבולים ממשלתיים אחרים
575,000מענק כללי לאיזון

460,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
38,691,000סך הכל תקבולי ממשלה

     -תקבולים אחרים
     -הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
155,159,667וכיסוי גירעון נצבר

22,640,000הנחות בארנונה
     -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

177,799,667סך הכל הכנסות בלא מותנה
2,264,667הכנסה מותנה

180,064,334סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות

38,501,000שכר כללי
35,309,000פעולות כלליות

5,001,667מפעל המים
78,811,667סך הכל הוצאות כלליות

38,427,000שכר עובדי חינוך
16,190,000פעולות חינוך
54,617,000סך הכל חינוך

3,715,000שכר עובדי רווחה
10,334,000פעולות רווחה
14,059,000סך הכל רווחה

589,000פירעון מילוות מים וביוב
3,879,000פירעון מילוות אחר

4,468,000סך הכל פירעון מילוות

1,204,000הוצאות מימון

2,000,000הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות

סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 
155,159,667וכיסוי גירעון נצבר

22,640,000הנחות בארנונה
     -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

177,799,667סך הכל הוצאות בלא מותנה

2,264,667הוצאה מותנה
180,064,334סך הכל הוצאות כולל מותנה

ד' בחשוון התש"ע )22 באוקטובר 2009(
)חמ 360—3(  

    גילה אורון
    הממונה על מחוז תל אביב

הודעה על מינוי מפקחים ברשות מקומית
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

העבירות  לחוק   5 בסעיף  הסמכות  בתוקף  כי  מודיע  אני 
המינהליות, התשמ"ו-11985 -

מיניתי את עובדי עיריית רעננה )להלן - העיריה(, המפורטים   )1(
העבירות  לעניין  תפקידם  למילוי  הכשרה  שקיבלו  להלן, 
)קנס  המינהליות  העבירות  בתקנות  המנויות  המינהליות 
התשס"ז-22007,  כלבים(,  על  ופיקוח  כלבת   - מינהלי 
המפורטות  העבירות  לעניין  העיריה  בתחום  למפקחים 

בטבלה שבפסקה )2(:

שחר ברגיג, ת"ז 31594492  

שלומי אדרי, ת"ז 35686922  

אופיר מדר, ת"ז 32861205  

יחיעז פנחס, ת"ז 65918211  

אורי ברהום, ת"ז 36363919  

ליאור שטיין, ת"ז 39648639  

שמוליק צברי, ת"ז 36360956  

רונן אביעד, ת"ז 32175150  

אבי אלישר, ת"ז 37579190  

מיכאל בניאן, ת"ז 43399187  

עוז יוסף, ת"ז 021788815  

עודד קליין, ת"ז 25708306  

יוסי סיום, ת"ז 15982549  

אמיר גולן, ת"ז 33135492  

נועם כהן, ת"ז 36676450  

אילן חלפון, ת"ז 25700998  

הראל יעקובי, ת"ז 36676864  

חי עוזרי, ת"ז 30012083  

יונתן מדמון, ת"ז 36350817  

ד"ר יוסי שמחון, ת"ז 053555769  

ד"ר שרה לוין, ת"ז 321903668  

יואב מילר, ת"ז 55357727  

אילנה רובין, ת"ז 44912939  

רבקה פז, ת"ז 50828086  

יהושע גולדבלט, ת"ז 1422187  

מס' הסעיף/תקנההחיקוק)2(

חוק להסדרת הפיקוח על הכלבים, 
התשס"ג-32002

8)לב(,  2)א(,  סעיפים 
11)א(, 18)ג()2(

תקנות להסדרת הפיקוח על 
כלבים )יבוא והחזקה של כלבים 

מסוכנים(, התשס"ה-42004

תקנות 2, 3, 4)1(, 5, 4)3(, 
)2(4

__________
1  ס"ח התשמ"ו, עמ' 31; י"פ התשס"ח, עמ' 1018.

2  ק"ת התשס"ז, עמ' 1126.

3  ס"ח התשס"ג, עמ' 216.

4  ק"ת התשס"ה, עמ' 111.
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מס' הסעיף/תקנההחיקוק)2(

תקנות להסדרת הפיקוח על 
כלבים, התשס"ה-52005

תקנה 19

סעיף 4)1(פקודת הכלבת, 61934

תקנות הכלבת )חיסון(, 
התשס"ה-72005

תקנות 3)א(, 6, 8

תוקף המינוי מיום י"ט באדר התשס"ט )15 במרס 2009( עד 
למועד שבו יחדל המתמנה לכהן בתפקידו.

כ"א בכסלו התש"ע )8 בדצמבר 2009(
)חמ 3-1923(  

נחום חופרי  
ראש עיריית רעננה  __________

5  ק"ת התשס"ה, עמ' 362.

6  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 242.

7  ק"ת התשס"ה, עמ' 377.

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

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   5 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
בכסלו  י"ד  מיום  בישיבתה  ברק,  בני  עיריית  מועצת  מינתה 
יעקב מרגלית לחבר  )1 בדצמבר 2009(, את עורך הדין  התש"ע 
ועדת ערר לעניין החוק האמור, במקומו של אברהם פינקלשטיין2, 

שהתפטר מחברותו בוועדה.

כ"א בכסלו התש"ע )8 בדצמבר 2009(
)חמ 3-265(  

יעקב אשר  
ראש עיריית בני ברק  __________

1  ס"ח התשל"ו, עמ' 252.

2  י"פ התשנ"ו, עמ' 3087.

הודעה על בקשה לרישום ראשון
לפי  חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

של  ראשון  לרישום  בקשה  הוגשה  כי  בזה,  מודיעים 
המקרקעין המתוארים בתוספת דלהלן.

כל אדם המעוניין בדבר, רשאי להגיש התנגדות לרישום 
בתוך 60 ימים מתאריך פרסום הודעה זו.

המקרקעין  רישום  על  למפקח  בכתב  תוגש  ההתנגדות 
בחיפה, שד' פלי"ם 15א, קרית הממשלה, חיפה, בשני עותקים, 
במקרקעין,  זכות  לו  שיש  אדם  לכל  נוסף  אחד  עותק  ובצירוף 

בהתאם לבקשה.

תוספת

המבקשים: חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ, חצ-2011

מס' התיק )חריג(: 630/09

העיר: חיפה

השכונה: ורדיה

גוש שומה: 10771

חלקות: 43, 44, 45

שטח החלקות: 19,414

תיאור המקרקעין: קרקע

הגבולות של חלקה 43:

צפון: חלקה 47;

דרום: חלקה 47;

מזרח: חלקה 47;

מערב: חלקה 47.

הגבולות של חלקה 44:

צפון: חלקות 35-21, 42-37, 45, גוש 10770;

דרום: חלקה 50, גוש 11191, גוש 10772;

מזרח: חלקות 35-21, 45, גוש 11189;

מערב: גוש 10770, גוש 10772.

הגבולות של חלקה 45:

צפון: חלקות 37, 46;

דרום: חלקות 35, 44;

מזרח: חלקות 35, 46;

מערב: חלקות 37, 44.

תיאור הזכות: בעלות.
בע"מ בישראל  הישוב  הכשרת  חברת  הזכות:  בעלי   שמות 

ח"צ - 2011.

כ"ח בכסלו התש"ע )15 בדצמבר 2009(  
צ' פינגבוים  

                                     מפקחת בכירה על רישום המקרקעין

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

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

כל אדם המעוניין בדבר, רשאי להגיש התנגדות לרישום 
בתוך 60 ימים מתאריך פרסום הודעה זו.

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

שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

מס' התיק: תש"ג/27/09 )י-ם(.

פרטי הרישום הקיים:

העיר: ירושלים.

היישוב: בית חנינה.

ספר: 1011 דף 43.

שטח החלקה: 2,087.69 מ"ר.

הגבולות:

צפון: אחמד אבו סאלח;  

דרום: דרך;  

מזרח: 38;  

מערב: 36.  

המס' הישן של החלקה: ספר 1 דף 55 )בית חנינה( )מ(.

מס' השטר: 010886 מיום 25.5.2009.

מהות הפעולה: הפקעה לפי סעיף 19.
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הבעלים: מדינת ישראל.

החלק: בשלמות.
פרטי התיקון המבוקש:

השכונה: נווה יעקב.
גוש )ש( 30770.

מס' חלקה ארעי 16, מס' חלקה סופי 6.
שטח החלקה: 1,011 מ"ר.

הגבולות:
צפון: גוש )ש( 30648;

דרום: חלקה 5;
מזרח: חלקה 9;
מערב: חלקה 8.

הערות:

בתיק  שנרשמה  מפרצלציה  נובע  החלקה  של  הרישום   .1
טאבו מס' 839/26.

חלק משטח החלקה המקורי הנ"ל כלול בגוש שומה מס'   .2
30648, שנרשם בשנת 1986 בדרך של רישום ראשון על שם 

מדינת ישראל.

צורך  ונוצר  החלקה  של  שטחה  קטן  הנ"ל  הפעולה  עקב   .3
גבולותיה  ואת  הנכון  לשקף את שטחה  כדי  תיקון  לבצע 
ברישומים  וכפילות  חפיפה  למנוע  וכדי  המעודכנים 

הקיימים.

התיקון מבוסס על תצ"ר מס' 554/09.  .4

ל' בכסלו התש"ע )17 בדצמבר 2009(
פנחס לוי  

מפקח בכיר על רישום המקרקעין  

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

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

כל אדם המעוניין בדבר, רשאי להגיש התנגדות לרישום 
בתוך 60 ימים מתאריך פרסום הודעה זו.

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

שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

מס' התיק: תש"ג/28/09 )י-ם(.

פרטי הרישום הקיים:

העיר: ירושלים.

היישוב: בית חנינה.

ספר: 1011 דף 49.

שטח החלקה: 2,252.28 מ"ר.

הגבולות:

צפון: דרך;  

דרום: דאר אל ווידי;  

מזרח: 27;  

מערב: 25.  

המס' הישן של החלקה: ספר 1 דף 61 )בית חנינה( )מ(.

מס' השטר: 010886 מיום 25.5.2009.

מהות הפעולה: הפקעה לפי סעיף 19.

הבעלים: מדינת ישראל.

החלק: בשלמות.
פרטי התיקון המבוקש:

השכונה: נווה יעקב.
גוש )ש( 30770.

מס' חלקה ארעי 28, מס' חלקה סופי 7.
שטח החלקה: 1,625 מ"ר.

הגבולות:
צפון: חלקה 5;

דרום: גוש 31306;
מזרח: חלקה 15;
מערב: מגרש 25.

הערות:

בתיק  שנרשמה  מפרצלציה  נובע  החלקה  של  הרישום   .1
טאבו מס' 122/25.

חלק משטח החלקה המקורי הנ"ל כלול בגוש מוסדר מס'   .2
31306 שנרשם בשנת 2009 בדרך של הסדר על שם מדינת 

ישראל.

צורך  ונוצר  החלקה  של  שטחה  קטן  הנ"ל  הפעולה  עקב   .3
גבולותיה  ואת  הנכון  לשקף את שטחה  כדי  תיקון  לבצע 
ברישומים  וכפילות  חפיפה  למנוע  וכדי  המעודכנים 

הקיימים.

התיקון מבוסס על תצ"ר מס' 554/09.  .4

ל' בכסלו התש"ע )17 בדצמבר 2009(
פנחס לוי  

מפקח בכיר על רישום המקרקעין  

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

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

כל אדם המעוניין בדבר, רשאי להגיש התנגדות לרישום 
בתוך 60 ימים מתאריך פרסום הודעה זו.

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

שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

מס' התיק: תש"ג/29/09 )י-ם(.

פרטי הרישום הקיים:

העיר: ירושלים.

היישוב: בית חנינה.

ספר: 1011 דף 50.

שטח החלקה: 2,188.95 מ"ר.

הגבולות:

צפון: אחמד אבו סלח;  

דרום: דרך;  



ילקוט הפרסומים 6044, כ"א בטבת התש"ע, 7.1.2010 1248

מזרח: 37;  

מערב: 35.  

המס' הישן של החלקה: ספר 1 דף 62 )בית חנינה( )מ(.

מס' השטר: 010886 מיום 25.5.2009.

מהות הפעולה: הפקעה לפי סעיף 19.

הבעלים: מדינת ישראל.

החלק: בשלמות.
פרטי התיקון המבוקש:

השכונה: נווה יעקב.
גוש )ש( 30770.

מס' חלקה ארעי 15, מס' חלקה סופי 8.
שטח החלקה: 1,244 מ"ר.

הגבולות:
צפון: גוש )ש( 30648;

דרום: חלקה 5;
מזרח: חלקה 6;

מערב: חלקה 25.
הערות:

בתיק  שנרשמה  מפרצלציה  נובע  החלקה  של  הרישום   .1
טאבו מס' 839/26.

חלק משטח החלקה המקורי הנ"ל כלול בגוש שומה מס'   .2
30648, שנרשם בשנת 1987 בדרך של רישום ראשון על שם 

מדינת ישראל.

צורך  ונוצר  החלקה  של  שטחה  קטן  הנ"ל  הפעולה  עקב   .3
גבולותיה  ואת  הנכון  לשקף את שטחה  כדי  תיקון  לבצע 
ברישומים  וכפילות  חפיפה  למנוע  וכדי  המעודכנים 

הקיימים.

התיקון מבוסס על תצ"ר מס' 554/09.  .4

ל' בכסלו התש"ע )17 בדצמבר 2009(
פנחס לוי  

מפקח בכיר על רישום המקרקעין  

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

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

כל אדם המעוניין בדבר, רשאי להגיש התנגדות לרישום 
בתוך 60 ימים מתאריך פרסום הודעה זו.

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

שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

מס' התיק: תש"ג/30/09 )י-ם(.

פרטי הרישום הקיים:

העיר: ירושלים.

היישוב: בית חנינה.

ספר: 1011 דף 51.

שטח החלקה: 2,090.85 מ"ר.

הגבולות:

צפון: אחמד אבו סלח;  

דרום: דרך;  

מזרח: דרך;  

מערב: מס' 37.  

המס' הישן של החלקה: ספר 1 דף 63 )בית חנינה( )מ(.

מס' השטר: 010886 מיום 25.5.2009.

מהות הפעולה: הפקעה לפי סעיף 19.

הבעלים: מדינת ישראל.

החלק: בשלמות.
פרטי התיקון המבוקש:

השכונה: נווה יעקב.
גוש )ש( 30770.

מס' חלקה ארעי 17, מס' חלקה סופי 9.
שטח החלקה: 1,042 מ"ר.

הגבולות:
צפון: גוש )ש( 30648;

דרום: חלקה 5;
מזרח: גוש )ש( 30642 חלקה 2;

מערב: חלקה 6.
הערות:

בתיק  שנרשמה  מפרצלציה  נובע  החלקה  של  הרישום   .1
טאבו מס' 839/26.

חלק משטח החלקה המקורי הנ"ל כלול בגוש שומה מס'   .2
30648, שנרשם בשנת 1987 בדרך של רישום ראשון על שם 

מדינת ישראל.

צורך  ונוצר  החלקה  של  שטחה  קטן  הנ"ל  הפעולה  עקב   .3
גבולותיה  ואת  הנכון  לשקף את שטחה  כדי  תיקון  לבצע 
ברישומים  וכפילות  חפיפה  למנוע  וכדי  המעודכנים 

הקיימים.

התיקון מבוסס על תצ"ר מס' 554/09.  .4

ל' בכסלו התש"ע )17 בדצמבר 2009(
פנחס לוי  

מפקח בכיר על רישום המקרקעין  

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

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

כל אדם המעוניין בדבר, רשאי להגיש התנגדות לרישום 
בתוך 60 ימים מתאריך פרסום הודעה זו.

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

שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

מס' התיק: תש"ג/31/09 )י-ם(.

פרטי הרישום הקיים:

העיר: ירושלים.

היישוב: בית חנינה.

ספר: 1011 דף 66.
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שטח החלקה: 2,776.09 מ"ר.

הגבולות:

צפון: דאר אבו–זהריה;  

דרום: מס' 11;  

מזרח: מס' 12 ו–13;  

מערב: דרך.  

המס' הישן של החלקה: ספר 1 דף 79 )בית חנינה( )מ(.

מס' השטר: 010886 מיום 25.5.2009.

מהות הפעולה: הפקעה לפי סעיף 19.

הבעלים: מדינת ישראל.

החלק: בשלמות.
פרטי התיקון המבוקש:

השכונה: נווה יעקב.
גוש )ש( 30770.

מס' חלקה ארעי 6, מס' חלקה סופי 10.
שטח החלקה: 1,161 מ"ר.

הגבולות:
צפון: גוש )ש( 30648;

דרום: מגרש 11, 12, 13;
מזרח: גוש )ש( 30648;

מערב: חלקה 5.
הערות:

בתיק  שנרשמה  מפרצלציה  נובע  החלקה  של  הרישום   .1
טאבו מס' 122/25.

חלק משטח החלקה המקורי הנ"ל כלול בגוש שומה מס'   .2
30648, שנרשם בשנת 1987 בדרך של רישום ראשון על שם 

מדינת ישראל.

צורך  ונוצר  החלקה  של  שטחה  קטן  הנ"ל  הפעולה  עקב   .3
גבולותיה  ואת  הנכון  לשקף את שטחה  כדי  תיקון  לבצע 
ברישומים  וכפילות  חפיפה  למנוע  וכדי  המעודכנים 

הקיימים.

התיקון מבוסס על תצ"ר מס' 554/09.  .4

ל' בכסלו התש"ע )17 בדצמבר 2009(
פנחס לוי  

מפקח בכיר על רישום המקרקעין  

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

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

כל אדם המעוניין בדבר, רשאי להגיש התנגדות לרישום 
בתוך 60 ימים מתאריך פרסום הודעה זו.

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

שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

מס' התיק: תש"ג/32/09 )י-ם(.

פרטי הרישום הקיים:

העיר: ירושלים.

היישוב: בית חנינה.

ספר: 1011 דף 67.

שטח החלקה: 1,912.14 מ"ר.

הגבולות:

צפון: דאר אבו–זהריה;  

דרום: דרך;  

מזרח: 18;  

מערב: 16.  

המס' הישן של החלקה: ספר 1 דף 81 )בית חנינה( )מ(.

מס' השטר: 010886 מיום 25.5.2009.

מהות הפעולה: הפקעה לפי סעיף 19.

הבעלים: מדינת ישראל.

החלק: בשלמות.

פרטי התיקון המבוקש:

השכונה: נווה יעקב.

גוש )ש( 30770.

מס' חלקה ארעי 9, מס' חלקה סופי 11.

שטח החלקה: 1,476 מ"ר.

הגבולות:

צפון: גוש )ש( 30648;

דרום: חלקה 5;

מזרח: חלקה 12;

מערב: חלקה 24.

הערות:

בתיק  שנרשמה  מפרצלציה  נובע  החלקה  של  הרישום   .1
טאבו מס' 122/25.

חלק משטח החלקה המקורי הנ"ל כלול בגוש שומה מס'   .2
30648, שנרשם בשנת 1987 בדרך של רישום ראשון על שם 

מדינת ישראל.

צורך  ונוצר  החלקה  של  שטחה  קטן  הנ"ל  הפעולה  עקב   .3
גבולותיה  ואת  הנכון  לשקף את שטחה  כדי  תיקון  לבצע 
ברישומים  וכפילות  חפיפה  למנוע  וכדי  המעודכנים 

הקיימים.

התיקון מבוסס על תצ"ר מס' 554/09.  .4

ל' בכסלו התש"ע )17 בדצמבר 2009(
פנחס לוי  

מפקח בכיר על רישום המקרקעין  

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

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

כל אדם המעוניין בדבר, רשאי להגיש התנגדות לרישום 
בתוך 60 ימים מתאריך פרסום הודעה זו.
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המקרקעין,  רישום  על  למפקח  בכתב  תוגש  ההתנגדות 
אגף רישום והסדר המקרקעין, רח' בן יהודה 34 )מגדל העיר(, 
אדם  לכל  נוסף  אחד  עותק  ובצירוף  עותקים,  בשני  ירושלים, 

שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

מס' התיק: תש"ג/33/09 )י-ם(.

פרטי הרישום הקיים:

העיר: ירושלים.

היישוב: בית חנינה.

ספר: 1011 דף 68.

שטח החלקה: 2,611.30 מ"ר.

הגבולות:

צפון: דאר אבו–זהריה;  

דרום: דרך;  

מזרח: 19;  

מערב: 17.  

המס' הישן של החלקה: ספר 1 דף 82 )בית חנינה( )מ(.

מס' השטר: 010886 מיום 25.5.2009.

מהות הפעולה: הפקעה לפי סעיף 19.

הבעלים: מדינת ישראל.

החלק: בשלמות.
פרטי התיקון המבוקש:

השכונה: נווה יעקב.
גוש )ש( 30770.

מס' חלקה ארעי 10, מס' חלקה סופי 12.
שטח החלקה: 1,017 מ"ר.

הגבולות:
צפון: גוש )ש( 30648;

דרום: חלקה 5;
מזרח: חלקה 13;
מערב: חלקה 11.

הערות:

בתיק  שנרשמה  מפרצלציה  נובע  החלקה  של  הרישום   .1
טאבו מס' 122/25.

חלק משטח החלקה המקורי הנ"ל כלול בגוש שומה מס'   .2
30648, שנרשם בשנת 1987 בדרך של רישום ראשון על שם 

מדינת ישראל.

צורך  ונוצר  החלקה  של  שטחה  קטן  הנ"ל  הפעולה  עקב   .3
גבולותיה  ואת  הנכון  לשקף את שטחה  כדי  תיקון  לבצע 
ברישומים  וכפילות  חפיפה  למנוע  וכדי  המעודכנים 

הקיימים.

התיקון מבוסס על תצ"ר מס' 554/09.  .4

ל' בכסלו התש"ע )17 בדצמבר 2009(
פנחס לוי  

מפקח בכיר על רישום המקרקעין  

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

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

כל אדם המעוניין בדבר, רשאי להגיש התנגדות לרישום 
בתוך 60 ימים מתאריך פרסום הודעה זו.

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

שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

מס' התיק: תש"ג/34/09 )י-ם(.

פרטי הרישום הקיים:

העיר: ירושלים.

היישוב: בית חנינה.

ספר: 1011 דף 69.

שטח החלקה: 2,416,60 מ"ר.

הגבולות:

צפון: דאר אבו–זהריה;  

דרום: דרך;  

מזרח: 20;  

מערב: 18.  

המס' הישן של החלקה: ספר 1 דף 83 )בית חנינה( )מ(.

מס' השטר: 010886 מיום 25.5.2009.

מהות הפעולה: הפקעה לפי סעיף 19.

הבעלים: מדינת ישראל.

החלק: בשלמות.

פרטי התיקון המבוקש:

השכונה: נווה יעקב.

גוש )ש( 30770.

מס' חלקה ארעי 11, מס' חלקה סופי 13.

שטח החלקה: 872 מ"ר.

הגבולות:

צפון: גוש )ש( 30648;

דרום: חלקה 5;

מזרח: חלקה 14;

מערב: חלקה 12.

הערות:

בתיק  שנרשמה  מפרצלציה  נובע  החלקה  של  הרישום   .1
טאבו מס' 122/25.

חלק משטח החלקה המקורי הנ"ל כלול בגוש שומה מס'   .2
30648, שנרשם בשנת 1987 בדרך של רישום ראשון על שם 

מדינת ישראל.

צורך  ונוצר  החלקה  של  שטחה  קטן  הנ"ל  הפעולה  עקב   .3
גבולותיה  ואת  הנכון  לשקף את שטחה  כדי  תיקון  לבצע 
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ברישומים  וכפילות  חפיפה  למנוע  וכדי  המעודכנים 
הקיימים.

התיקון מבוסס על תצ"ר מס' 554/09.  .4

ל' בכסלו התש"ע )17 בדצמבר 2009(
פנחס לוי  

מפקח בכיר על רישום המקרקעין  

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

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

כל אדם המעוניין בדבר, רשאי להגיש התנגדות לרישום 
בתוך 60 ימים מתאריך פרסום הודעה זו.

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

שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

מס' התיק: תש"ג/35/09 )י-ם(.

פרטי הרישום הקיים:

העיר: ירושלים.

היישוב: בית חנינה.

ספר: 1011 דף 70.

שטח החלקה: 3,088.83 מ"ר.

הגבולות:

צפון: דאר אבו–זהריה;  

דרום: דרך;  

מזרח: דרך;  

מערב: 19.  

המס' הישן של החלקה: ספר 1 דף 84 )בית חנינה( )מ(.

מס' השטר: 010886 מיום 25.5.2009.

מהות הפעולה: הפקעה לפי סעיף 19.

הבעלים: מדינת ישראל.

החלק: בשלמות.
פרטי התיקון המבוקש:

השכונה: נווה יעקב.
גוש )ש( 30770.

מס' חלקה ארעי 12 מס' חלקה סופי 14.
שטח החלקה: 897 מ"ר.

הגבולות:
צפון: גוש )ש( 30648;

דרום: חלקה 5;
מזרח: חלקה 5;

מערב: חלקה 13.
הערות:

בתיק  שנרשמה  מפרצלציה  נובע  החלקה  של  הרישום   .1
טאבו מס' 122/25.

חלק משטח החלקה המקורי הנ"ל כלול בגוש שומה מס'   .2
30648, שנרשם בשנת 1987 בדרך של רישום ראשון על שם 

מדינת ישראל.

צורך  ונוצר  החלקה  של  שטחה  קטן  הנ"ל  הפעולה  עקב   .3
גבולותיה  ואת  הנכון  לשקף את שטחה  כדי  תיקון  לבצע 
ברישומים  וכפילות  חפיפה  למנוע  וכדי  המעודכנים 

הקיימים.

התיקון מבוסס על תצ"ר מס' 554/09.  .4

ל' בכסלו התש"ע )17 בדצמבר 2009(
פנחס לוי  

מפקח בכיר על רישום המקרקעין  

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

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

כל אדם המעוניין בדבר, רשאי להגיש התנגדות לרישום 
בתוך 60 ימים מתאריך פרסום הודעה זו.

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

שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

מס' התיק: תש"ג/36/09 )י-ם(.

פרטי הרישום הקיים:

העיר: ירושלים.

היישוב: בית חנינה.

ספר: 1011 דף 73.

שטח החלקה: 2,215.52 מ"ר.

הגבולות:

צפון: דרך;  

דרום: דאר אל וויד;  

מזרח: 28;  

מערב: 26.  

המס' הישן של החלקה: ספר 1 דף 87 )בית חנינה( )מ(.

מס' השטר: 010886 מיום 25.5.2009.

מהות הפעולה: הפקעה לפי סעיף 19.

הבעלים: מדינת ישראל.

החלק: בשלמות.
פרטי התיקון המבוקש:

השכונה: נווה יעקב.
גוש )ש( 30770.

מס' חלקה ארעי 27, מס' חלקה סופי 15.
שטח החלקה: 1,693 מ"ר.

הגבולות:
צפון: חלקה 5;

דרום: גוש 31306;
מזרח: חלקה 16;
מערב: חלקה 7.

הערות:

בתיק  שנרשמה  מפרצלציה  נובע  החלקה  של  הרישום   .1
טאבו מס' 122/25.
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חלק משטח החלקה המקורי הנ"ל כלול בגוש מוסדר מס'   .2
31306 שנרשם בשנת 2009 בדרך של הסדר על שם מדינת 

ישראל.

צורך  ונוצר  החלקה  של  שטחה  קטן  הנ"ל  הפעולה  עקב   .3
גבולותיה  ואת  הנכון  לשקף את שטחה  כדי  תיקון  לבצע 
ברישומים  וכפילות  חפיפה  למנוע  וכדי  המעודכנים 

הקיימים.

התיקון מבוסס על תצ"ר מס' 554/09.  .4

ל' בכסלו התש"ע )17 בדצמבר 2009(
פנחס לוי  

מפקח בכיר על רישום המקרקעין  

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

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

כל אדם המעוניין בדבר, רשאי להגיש התנגדות לרישום 
בתוך 60 ימים מתאריך פרסום הודעה זו.

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

שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

מס' התיק: תש"ג/37/09 )י-ם(.

פרטי הרישום הקיים:

העיר: ירושלים.

היישוב: בית חנינה.

ספר: 1011 דף 75.

שטח החלקה: 2,261.87 מ"ר.

הגבולות:

צפון: דרך;  

דרום: דאר אל ווידי;  

מזרח: 29;  

מערב: 27.  

המס' הישן של החלקה: ספר 1 דף 89 )בית חנינה( )מ(.

מס' השטר: 010886 מיום 25.5.2009.

מהות הפעולה: הפקעה לפי סעיף 19.

הבעלים: מדינת ישראל.

החלק: בשלמות.
פרטי התיקון המבוקש:

השכונה: נווה יעקב.
גוש )ש( 30770.

מס' חלקה ארעי 26, מס' חלקה סופי 16.
שטח החלקה: 1,897 מ"ר.

הגבולות:
צפון: חלקה 5;

דרום: גוש 31306;
מזרח: חלקה 17;
מערב: חלקה 15.

הערות:

בתיק  שנרשמה  מפרצלציה  נובע  החלקה  של  הרישום   .1
טאבו מס' 122/25.

חלק משטח החלקה המקורי הנ"ל כלול בגוש מוסדר מס'   .2
31306 שנרשם בשנת 2009 בדרך של הסדר על שם מדינת 

ישראל.

צורך  ונוצר  החלקה  של  שטחה  קטן  הנ"ל  הפעולה  עקב   .3
גבולותיה  ואת  הנכון  לשקף את שטחה  כדי  תיקון  לבצע 
ברישומים  וכפילות  חפיפה  למנוע  וכדי  המעודכנים 

הקיימים.

התיקון מבוסס על תצ"ר מס' 554/09.  .4

ל' בכסלו התש"ע )17 בדצמבר 2009(
פנחס לוי  

מפקח בכיר על רישום המקרקעין  

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

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

כל אדם המעוניין בדבר, רשאי להגיש התנגדות לרישום 
בתוך 60 ימים מתאריך פרסום הודעה זו.

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

שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

מס' התיק: תש"ג/38/09 )י-ם(.

פרטי הרישום הקיים:

העיר: ירושלים.

היישוב: בית חנינה.

ספר: 1011 דף 76.

שטח החלקה: 2,169.53 מ"ר.

הגבולות:

צפון: דרך;  

דרום: דאר אל ווידי;  

מזרח: דרך;  

מערב: 28.  

המס' הישן של החלקה: ספר 1 דף 90 )בית חנינה( )מ(.

מס' השטר: 010886 מיום 25.5.2009.

מהות הפעולה: הפקעה לפי סעיף 19.

הבעלים: מדינת ישראל.

החלק: בשלמות.

פרטי התיקון המבוקש:

השכונה: נווה יעקב.

גוש )ש( 30770.

מס' חלקה ארעי 25 מס' חלקה סופי 17.

שטח החלקה: 1,756 מ"ר.
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הגבולות:

צפון: חלקה 5;

דרום: גוש 31306;
מזרח: חלקה 5;

מערב: חלקה 16.
הערות:

בתיק  שנרשמה  מפרצלציה  נובע  החלקה  של  הרישום   .1
טאבו מס' 122/25.

חלק משטח החלקה המקורי הנ"ל כלול בגוש מוסדר מס'   .2
31306 שנרשם בשנת 2009 בדרך של הסדר על שם מדינת 

ישראל.

צורך  ונוצר  החלקה  של  שטחה  קטן  הנ"ל  הפעולה  עקב   .3
גבולותיה  ואת  הנכון  לשקף את שטחה  כדי  תיקון  לבצע 
ברישומים  וכפילות  חפיפה  למנוע  וכדי  המעודכנים 

הקיימים.

התיקון מבוסס על תצ"ר מס' 554/09.  .4

ל' בכסלו התש"ע )17 בדצמבר 2009(
פנחס לוי  

מפקח בכיר על רישום המקרקעין  

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

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

כל אדם המעוניין בדבר, רשאי להגיש התנגדות לרישום 
בתוך 60 ימים מתאריך פרסום הודעה זו.

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

שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

מס' התיק: תש"ג/39/09 )י-ם(.

פרטי הרישום הקיים:

העיר: ירושלים.

היישוב: בית חנינה.

ספר: 1011 דף 77.

שטח החלקה: 2,739.50 מ"ר.

הגבולות:

צפון: דרך;  

דרום: דרך;  

מזרח: 31;  

מערב: דרך.  

המס' הישן של החלקה: ספר 1 דף 91 )בית חנינה( )מ(.

מס' השטר: 010886 מיום 25.5.2009.

מהות הפעולה: הפקעה לפי סעיף 19.

הבעלים: מדינת ישראל.

החלק: בשלמות.
פרטי התיקון המבוקש:

השכונה: נווה יעקב.

גוש )ש( 30770.
מס' חלקה ארעי 24, מס' חלקה סופי 18.

שטח החלקה: 2,045 מ"ר.
הגבולות:

צפון: מגרש 31, חלקה 5;
דרום: גוש 31306;

מזרח: מגרש 31;
מערב: חלקה 5.

.הערות:

בתיק  שנרשמה  מפרצלציה  נובע  החלקה  של  הרישום   .1
טאבו מס' 122/25.

חלק משטח החלקה המקורי הנ"ל כלול בגוש מוסדר מס'   .2
31306 שנרשם בשנת 2009 בדרך של הסדר על שם מדינת 

ישראל.

צורך  ונוצר  החלקה  של  שטחה  קטן  הנ"ל  הפעולה  עקב   .3
גבולותיה  ואת  הנכון  לשקף את שטחה  כדי  תיקון  לבצע 
ברישומים  וכפילות  חפיפה  למנוע  וכדי  המעודכנים 

הקיימים.

התיקון מבוסס על תצ"ר מס' 554/09.  .4

ל' בכסלו התש"ע )17 בדצמבר 2009(
פנחס לוי  

מפקח בכיר על רישום המקרקעין  

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

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

כל אדם המעוניין בדבר, רשאי להגיש התנגדות לרישום 
בתוך 60 ימים מתאריך פרסום הודעה זו.

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

שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

מס' התיק: תש"ג/40/09 )י-ם(.

פרטי הרישום הקיים:

העיר: ירושלים.

היישוב: בית חנינה.

ספר: 1011 דף 79.

שטח החלקה: 2,649.87 מ"ר.

הגבולות:

צפון: דאר אבו–זהריה;  

דרום: דרך;  

מזרח: 35;  

מערב: דרך.  

המס' הישן של החלקה: ספר 1 דף 94 )בית חנינה( )מ(.

מס' השטר: 010886 מיום 25.5.2009.

מהות הפעולה: הפקעה לפי סעיף 19.

הבעלים: מדינת ישראל.
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החלק: בשלמות.
פרטי התיקון המבוקש:

השכונה: נווה יעקב.
גוש )ש( 30770.

מס' חלקה ארעי 13, מס' חלקה סופי 19.
שטח החלקה: 2,169 מ"ר.

הגבולות:
צפון: גוש )ש( 30648, חלקה 20;

דרום: חלקה 5;
מזרח: חלקות 20, 25;

מערב: חלקה 5.
הערות:

בתיק  שנרשמה  מפרצלציה  נובע  החלקה  של  הרישום   .1
טאבו מס' 839/26.

חלק משטח החלקה המקורי הנ"ל כלול בגוש שומה מס'   .2
30648, שנרשם בשנת 1987 בדרך של רישום ראשון על שם 

מדינת ישראל.

צורך  ונוצר  החלקה  של  שטחה  קטן  הנ"ל  הפעולה  עקב   .3
גבולותיה  ואת  הנכון  לשקף את שטחה  כדי  תיקון  לבצע 
ברישומים  וכפילות  חפיפה  למנוע  וכדי  המעודכנים 

הקיימים.

התיקון מבוסס על תצ"ר מס' 554/09.  .4

ל' בכסלו התש"ע )17 בדצמבר 2009(
פנחס לוי  

מפקח בכיר על רישום המקרקעין  

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

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

כל אדם המעוניין בדבר, רשאי להגיש התנגדות לרישום 
בתוך 60 ימים מתאריך פרסום הודעה זו.

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

שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

מס' התיק: תש"ג/41/09 )י-ם(.

פרטי הרישום הקיים:

העיר: ירושלים.

היישוב: בית חנינה.

ספר: 1011 דף 80.

שטח החלקה: 2,224.06 מ"ר.

הגבולות:

צפון: דאר אבו––זהריה;  

דרום: 35;  

מזרח: אחמד אבו סלח;  

מערב: 33.  

המס' הישן של החלקה: ספר 1 דף 95 )בית חנינה( )מ(.

מס' השטר: 010886 מיום 25.5.2009.

מהות הפעולה: הפקעה לפי סעיף 19.

הבעלים: מדינת ישראל.

החלק: בשלמות.
פרטי התיקון המבוקש:

השכונה: נווה יעקב.
גוש )ש( 30770.

מס' חלקה ארעי 20, מס' חלקה סופי 20.
שטח החלקה: 377 מ"ר.

הגבולות:
צפון: גוש )ש( 30648;
דרום: חלקות 19, 25;

מזרח: חלקה 25;
מערב: חלקה 19.

הערות:

בתיק  שנרשמה  מפרצלציה  נובע  החלקה  של  הרישום   .1
טאבו מס' 839/26.

חלק משטח החלקה המקורי הנ"ל כלול בגוש שומה מס'   .2
30648, שנרשם בשנת 1987 בדרך של רישום ראשון על שם 

מדינת ישראל.

צורך  ונוצר  החלקה  של  שטחה  קטן  הנ"ל  הפעולה  עקב   .3
גבולותיה  ואת  הנכון  לשקף את שטחה  כדי  תיקון  לבצע 
ברישומים  וכפילות  חפיפה  למנוע  וכדי  המעודכנים 

הקיימים.

התיקון מבוסס על תצ"ר מס' 554/09.  .4

ל' בכסלו התש"ע )17 בדצמבר 2009(
פנחס לוי  

מפקח בכיר על רישום המקרקעין  

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

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

כל אדם המעוניין בדבר, רשאי להגיש התנגדות לרישום 
בתוך 60 ימים מתאריך פרסום הודעה זו.

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

שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

מס' התיק: תש"ג/42/09 )י-ם(.

פרטי הרישום הקיים:

העיר: ירושלים.

היישוב: בית חנינה.

ספר: 1011 דף 87.

שטח החלקה: 2,294.78 מ"ר.

הגבולות:

צפון: דרך;  

דרום: דאר יאסין;  

מזרח: 51;  

מערב: 49.  
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המס' הישן של החלקה: ספר 2 דף 5 )בית חנינה( )מ(.

מס' השטר: 010886 מיום 25.5.2009.

מהות הפעולה: הפקעה לפי סעיף 19.

הבעלים: מדינת ישראל.

החלק: בשלמות.
פרטי התיקון המבוקש:

השכונה: נווה יעקב.
גוש )ש( 30770.

מס' חלקה ארעי 19, מס' חלקה סופי 21.
שטח החלקה: 2,056 מ"ר.

הגבולות:
צפון: חלקה 5;

דרום: גוש 31306;
מזרח: גוש )ש( 30642;

מערב: חלקה 23.
הערות:

בתיק  שנרשמה  מפרצלציה  נובע  החלקה  של  הרישום   .1
טאבו מס' 839/26.

חלק משטח החלקה המקורי הנ"ל כלול בגוש שומה מס'   .2
30642, שנרשם בשנת 1987 בדרך של רישום ראשון על שם 

מדינת ישראל.

צורך  ונוצר  החלקה  של  שטחה  קטן  הנ"ל  הפעולה  עקב   .3
גבולותיה  ואת  הנכון  לשקף את שטחה  כדי  תיקון  לבצע 
ברישומים  וכפילות  חפיפה  למנוע  וכדי  המעודכנים 

הקיימים.

התיקון מבוסס על תצ"ר מס' 554/09.  .4

ל' בכסלו התש"ע )17 בדצמבר 2009(
פנחס לוי  

מפקח בכיר על רישום המקרקעין  

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

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

כל אדם המעוניין בדבר, רשאי להגיש התנגדות לרישום 
בתוך 60 ימים מתאריך פרסום הודעה זו.

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

שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

מס' התיק: תש"ג/43/09 )י-ם(.

פרטי הרישום הקיים:

העיר: ירושלים.

היישוב: בית חנינה.

ספר: 1011 דף 190.

שטח החלקה: 2,113.20 מ"ר.

הגבולות:

צפון: דאר אבו–זהריה;  

דרום: דרך;  

מזרח: דרך;  

מערב: מגרש מס' 13.  

המס' הישן של החלקה: ספר 3 דף 92 )בית חנינה( )מ(.

מס' השטר: 010886 מיום 25.5.2009.

מהות הפעולה: הפקעה לפי סעיף 19.

הבעלים: מדינת ישראל.

החלק: בשלמות.
פרטי התיקון המבוקש:

השכונה: נווה יעקב.
גוש )ש( 30770.

מס' חלקה ארעי 7, מס' חלקה סופי 22.
שטח החלקה: 1,587 מ"ר.

הגבולות:
צפון: גוש )ש( 30648;

דרום: חלקה 5;
מזרח: חלקה 5;

מערב: מגרש 13.
הערות:

בתיק  שנרשמה  מפרצלציה  נובע  החלקה  של  הרישום   .1
טאבו מס' 122/25.

חלק משטח החלקה המקורי הנ"ל כלול בגוש שומה מס'   .2
30648, שנרשם בשנת 1987 בדרך של רישום ראשון על שם 

מדינת ישראל.

צורך  ונוצר  החלקה  של  שטחה  קטן  הנ"ל  הפעולה  עקב   .3
גבולותיה  ואת  הנכון  לשקף את שטחה  כדי  תיקון  לבצע 
ברישומים  וכפילות  חפיפה  למנוע  וכדי  המעודכנים 

הקיימים.

התיקון מבוסס על תצ"ר מס' 554/09.  .4

ל' בכסלו התש"ע )17 בדצמבר 2009(
פנחס לוי  

מפקח בכיר על רישום המקרקעין  

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

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

כל אדם המעוניין בדבר, רשאי להגיש התנגדות לרישום 
בתוך 60 ימים מתאריך פרסום הודעה זו.

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

שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

מס' התיק: תש"ג/44/09 )י-ם(.

פרטי הרישום הקיים:

העיר: ירושלים.

היישוב: בית חנינה.

ספר: 1011 דף 191.

שטח החלקה: 2,190.33 מ"ר.
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הגבולות:

צפון: דרך;  

דרום: דאר יאסין;  

מזרח: 50;  

מערב: 48.  

המס' הישן של החלקה: ספר 3 דף 93 )בית חנינה( )מ(.

מס' השטר: 010886 מיום 25.5.2009.

מהות הפעולה: הפקעה לפי סעיף 19.

הבעלים: מדינת ישראל.

החלק: בשלמות.
פרטי התיקון המבוקש:

השכונה: נווה יעקב.
גוש )ש( 30770.

מס' חלקה ארעי 21, מס' חלקה סופי 23.
שטח החלקה: 2,070 מ"ר.

הגבולות:
צפון: חלקה 5;

דרום: גוש 31306;
מזרח: חלקה 21;

.48C ,48B מערב: מגרשים
הערות:

בתיק  שנרשמה  מפרצלציה  נובע  החלקה  של  הרישום   .1
טאבו מס' 839/26.

חלק משטח החלקה המקורי הנ"ל כלול בגוש שומה מס'   .2
31306, שנרשם בשנת 2009 בדרך של רישום ראשון על שם 

מדינת ישראל.

עקב הפעולה הנ"ל קטן שטחה של החלקה ונוצר צורך לבצע   .3
תיקון כדי לשקף את שטחה הנכון ואת גבולותיה המעודכנים 

וכדי למנוע חפיפה וכפילות ברישומים הקיימים.

התיקון מבוסס על תצ"ר מס' 554/09.  .4

ל' בכסלו התש"ע )17 בדצמבר 2009(
פנחס לוי  

מפקח בכיר על רישום המקרקעין  

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

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

כל אדם המעוניין בדבר, רשאי להגיש התנגדות לרישום 
בתוך 60 ימים מתאריך פרסום הודעה זו.

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

שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

מס' התיק: תש"ג/45/09 )י-ם(.

פרטי הרישום הקיים:

העיר: ירושלים.

היישוב: בית חנינה.

ספר: 1011 דף 264.

שטח החלקה: 1,470.87 מ"ר.

הגבולות:

צפון: דאר אבו–זהריה;  

דרום: דרך;  

מזרח: 17;  

מערב: דרך.  

המס' הישן של החלקה: ספר 3 דף 176 )בית חנינה( )מ(.

מס' השטר: 010886 מיום 25.5.2009.

מהות הפעולה: הפקעה לפי סעיף 19.

הבעלים: מדינת ישראל.

החלק: בשלמות.
פרטי התיקון המבוקש:

השכונה: נווה יעקב.
גוש )ש( 30770.

מס' חלקה ארעי 8, מס' חלקה סופי 24.
שטח החלקה: 1,368 מ"ר.

הגבולות:
צפון: גוש )ש( 30648, חלקה 1;

דרום: חלקה 5;
מזרח: חלקה 11;
מערב: חלקה 5.

הערות:

בתיק  שנרשמה  מפרצלציה  נובע  החלקה  של  הרישום   .1
טאבו מס' 122/25.

חלק משטח החלקה המקורי הנ"ל כלול בגוש שומה מס'   .2
30648, שנרשם בשנת 1987 בדרך של רישום ראשון על שם 

מדינת ישראל.

עקב הפעולה הנ"ל קטן שטחה של החלקה ונוצר צורך לבצע   .3
תיקון כדי לשקף את שטחה הנכון ואת גבולותיה המעודכנים 

וכדי למנוע חפיפה וכפילות ברישומים הקיימים.

התיקון מבוסס על תצ"ר מס' 554/09.  .4

ל' בכסלו התש"ע )17 בדצמבר 2009(
פנחס לוי  

מפקח בכיר על רישום המקרקעין  

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

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

כל אדם המעוניין בדבר, רשאי להגיש התנגדות לרישום 
בתוך 60 ימים מתאריך פרסום הודעה זו.

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

שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

מס' התיק: תש"ג/46/09 )י-ם(.

פרטי הרישום הקיים:

העיר: ירושלים.

היישוב: בית חנינה.
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ספר: 1011 דף 271.

שטח החלקה: 1,752.41 מ"ר.

הגבולות:

צפון: אחמד סאלח;  

דרום: דרך;  

מזרח: 36;  

מערב:33, 34.  

 המס' הישן של החלקה: ספר 1 דף 54 )בית חנינה( )מ(; ספר 3, 
דף 187 )בית חנינה( )מ(.

מס' השטר: 010886 מיום 25.5.2009.

מהות הפעולה: הפקעה לפי סעיף 19.

הבעלים: מדינת ישראל.

החלק: בשלמות.
פרטי התיקון המבוקש:

השכונה: נווה יעקב.
גוש )ש( 30770.

מס' חלקה ארעי 14, מס' חלקה סופי 25.
שטח החלקה: 1,512 מ"ר.

הגבולות:
צפון: גוש )ש( 30648, חלקה 20;

דרום: חלקה 5;
מזרח: חלקה 8;

מערב: חלקות 19, 20.
הערות:

בתיק  שנרשמה  מפרצלציה  נובע  החלקה  של  הרישום   .1
טאבו מס' 839/26.

חלק משטח החלקה המקורי הנ"ל כלול בגוש שומה מס'   .2
30648, שנרשם בשנת 1987 בדרך של רישום ראשון על שם 

מדינת ישראל.

צורך  ונוצר  החלקה  של  שטחה  קטן  הנ"ל  הפעולה  עקב   .3
גבולותיה  ואת  הנכון  לשקף את שטחה  כדי  תיקון  לבצע 
ברישומים  וכפילות  חפיפה  למנוע  וכדי  המעודכנים 

הקיימים.

התיקון מבוסס על תצ"ר מס' 554/09.  .4

ל' בכסלו התש"ע )17 בדצמבר 2009(
פנחס לוי  

מפקח בכיר על רישום המקרקעין  

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

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

כל אדם המעוניין בדבר, רשאי להגיש התנגדות לרישום 
בתוך 60 ימים מתאריך פרסום הודעה זו.

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

שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

מס' התיק: תש"ג/47/09 )י-ם(.

פרטי הרישום הקיים:

העיר: ירושלים.

היישוב: בית חנינה.

ספר: 1011 דף 299.

שטח החלקה: 573 מ"ר.

הגבולות:

צפון: דרך;  

דרום: מוחמד אחמד כליל יאסין;  

;C/47 'מזרח: מגרש מס  

.A/47 'מערב: מגרש מס  

המס' הישן של החלקה: ספר 4 דף 19 )בית חנינה( )מ(.

מס' השטר: 010886 מיום 25.5.2009.

מהות הפעולה: הפקעה לפי סעיף 19.

הבעלים: מדינת ישראל.

החלק: בשלמות.
פרטי התיקון המבוקש:

השכונה: נווה יעקב.
גוש )ש( 30770.

מס' חלקה ארעי 23, מס' חלקה סופי 26.
שטח החלקה: 552 מ"ר.

הגבולות:
צפון: חלקה 5;

דרום: גוש 31306;
מזרח: חלקה 27;

.47A מערב: מגרש
הערות:

בתיק  שנרשמה  מפרצלציה  נובע  החלקה  של  הרישום   .1
טאבו מס' 390/40.

חלק משטח החלקה המקורי הנ"ל כלול בגוש מוסדר מס'   .2
31306, שנרשם בשנת 2009 בדרך של הסדר על שם מדינת 

ישראל.

צורך  ונוצר  החלקה  של  שטחה  קטן  הנ"ל  הפעולה  עקב   .3
גבולותיה  ואת  הנכון  לשקף את שטחה  כדי  תיקון  לבצע 
ברישומים  וכפילות  חפיפה  למנוע  וכדי  המעודכנים 

הקיימים.

התיקון מבוסס על תצ"ר מס' 554/09.  .4

ל' בכסלו התש"ע )17 בדצמבר 2009(
פנחס לוי  

מפקח בכיר על רישום המקרקעין  

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

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

כל אדם המעוניין בדבר, רשאי להגיש התנגדות לרישום 
בתוך 60 ימים מתאריך פרסום הודעה זו.

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

שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.
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תוספת
מס' התיק: תש"ג/48/09 )י-ם(.

פרטי הרישום הקיים:
העיר: ירושלים.

היישוב: בית חנינה.
ספר: 1011 דף 300.

שטח החלקה: 577 מ"ר.
הגבולות:

צפון: דרך;  
דרום: מוחמד אחמד כליל יאסין;  

;D/47 'מזרח: חלקה מס  
.B47 'מערב: חלקה מס  

המס' הישן של החלקה: ספר 4 דף 20 )בית חנינה( )מ(.
מס' השטר: 010886 מיום 25.5.2009.

מהות הפעולה: הפקעה לפי סעיף 19.
הבעלים: מדינת ישראל.

החלק: בשלמות.
פרטי התיקון המבוקש:

השכונה: נווה יעקב.
גוש )ש( 30770.

מס' חלקה ארעי 22, מס' חלקה סופי 27.
שטח החלקה: 516 מ"ר.

הגבולות:
צפון: חלקה 5;

דרום: גוש 31306;
;47D מזרח: מגרש
מערב: חלקה 26.

הערות:

בתיק  שנרשמה  מפרצלציה  נובע  החלקה  של  הרישום   .1
טאבו מס' 390/40.

חלק משטח החלקה המקורי הנ"ל כלול בגוש מוסדר מס' 31306,   .2
שנרשם בשנת 2009 בדרך של הסדר על שם מדינת ישראל.

עקב הפעולה הנ"ל קטן שטחה של החלקה ונוצר צורך לבצע   .3
תיקון כדי לשקף את שטחה הנכון ואת גבולותיה המעודכנים 

וכדי למנוע חפיפה וכפילות ברישומים הקיימים.

התיקון מבוסס על תצ"ר מס' 554/09.  .4
ל' בכסלו התש"ע )17 בדצמבר 2009(

פנחס לוי  
מפקח בכיר על רישום המקרקעין  

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

מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' 4132/ב

שם התכנית: בינוי מתחם ון ליר, רח' ז'בוטינסקי 43
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' 4132/ב, שינוי לתכניות 4132/א, 867/א, 867/ג, 867/ד, ביטול 

לתכנית 62, כפיפות לתכניות 5166, 2097, 2097/א.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
בשם  הידוע  השטח  )טלביה(,  קוממיות  שכונת   .43 ז'בוטינסקי 
מכון ון ליר. מצפון - רח' ז'בוטינסקי, מדרום - תאטרון ירושלים, 
ישראל.  נשיאי  משכן  מתחם   - וממערב  מרכוס,  רח'   - ממזרח 
לפי  הכל   .Y630/800 קואורדינטה   ,X220/500 קואורדינטה 
הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: מוסדר: 

גוש: 30022, חלקה במלואה: 31.

בניית  לשם  במתחם  בניה  שטחי  הגדלת  התכנית:  מטרת 
בניין נוסף, ותוספת קומה לבניין קיים.

עיקרי הוראות התכנית: 1. קביעת בינוי לבניין נוסף במתחם 
הבינוי. לנספח  בהתאם  ב',  לבניין  קומה  ותוספת  א'(   )בניין 
הבניה  שטחי  קביעת   .3 כאמור.  לבניה,  בניין  קווי  קביעת   .2
מתוכם   מ"ר,  ל–8,600  וקביעתם  כאמור  הבניה  לשם  המרביים 
שירות.  שטחי  מ"ר  ו–2,150  עיקריים  שטחים  מ"ר   6,450 
 4. קביעת מערך החניה, מיקומה ומערך הכניסה והיציאה ממנה. 
5. קביעת הוראות בגין גדר ו/או מבנה להריסה. 6. קביעת הוראות 
בגין עצים לעקירה, לשימור ולהעתקה .7. קביעת הוראות בגין 
הוספת  בינוי,  הוראות  קביעת   .8 רגלי.  למעבר  הנאה  זיקת 
 קומה מעל בניין קיים, וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח. 
קומה  מעל  קומות  לשלוש  א'  לבניין  קומות  מס'  קביעת   .9 
תת–קרקעית אחת, לבניין ב' הגדלת מס' הקומות משתי קומות 
קומה  מעל  קומות  לשלוש  תת–קרקעית  אחת  קומה  מעל 
10. קביעת שלבי ביצוע לתוספת הבניה, כאמור.  אחת תת"ק. 

11. קביעת השימושים 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 הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' 11147/א

 שם התכנית: תוספת בניה ותוספת דירה לבית 
ברח' רד"ק 28, קרית שמואל

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
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לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבניה 
ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת 
מס' 11147/א, שינוי לתכניות 62, 11147, כפיפות לתכניות 5166, 

מק/5022/א.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,X630/920 קואורדינטה  שמואל.  קרית  שכונת   .28 רד"ק 
המסומנים  הגבולות  לפי  הכל   .Y220/365 קואורדינטה 
 ,30026 גוש:  מוסדר:  וחלקות:  גושים  כחול.  בקו  בתשריט 

חלקה במלואה: 118.

ברח'  לבית  דירה  ותוספת  בניה,  תוספת  התכנית:  מטרת 
רד"ק 28, קרית שמואל, ירושלים.

מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
לתוספת  בינוי  קביעת  ב.  ב'.  מיוחד  מגורים  לאזור  מיוחד 
 קומה לשם תוספת יח"ד חדשה. ג. קביעת מספר קומות מרבי 
חניה  קומת  מעל  בנסיגה  חמישית  קומה   + קומות   ל–4 
תת–קרקעית. ד. קביעת השימושים בחלקה למגורים. ה. קביעת 
הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח. ו. קביעת 
מהם  מ"ר,   2,069 של  בהיקף  המגורים  במגרש  הבניה   שטחי 

1,366 מ"ר שטחים עיקריים ו–703 מ"ר שטחי שירות.

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' 12439

שם התכנית: תוספות בניה לבניין ברחוב לופו 7, 
שכונת 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' 12439, שינוי לתכנית 62, כפיפות לתכניות 5022, 5166.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
שמואל לופו 7. צפון תלפיות, בין רח' שמואל לופו לרח' מרדכי 
כספי. קואורדינטה X221/525, קואורדינטה Y629/415. הכל לפי 
הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: מוסדר:

גוש: 30112, חלקה במלואה: 27.

מטרת התכנית: תוספת בניה בקומה קיימת ובשתי קומות 
ותוספת  חדשה,  יח"ד  תוספת  קיימת,  יח"ד  להרחבת  חדשות 

מעלית חיצונית לבניין.

מאזור  שטח  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
מגורים 1 לאזור מגורים ב'. 2. תוספת 428 מ"ר, וקביעת שטחי 
הבניה המרביים בחלקה ל–1,121 מ"ר, מתוכם 970 מ"ר שטחים 
 עיקריים. 3. קביעת קווי בניין חדשים לתוספת הבניה, כאמור.
4. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח. 

5. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.

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 ירושלים, כיכר 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.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' 12462

שם התכנית: תוספות בניה, הרחבת יח"ד קיימות, 
רח' אבן גבירול 4, רחביה

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' 12462, שינוי לתכנית 62, כפיפות לתכניות 5022, 5166.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

אבן  רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינטה   ,X631/540 קואורדינטה  רחביה.  שכונת   .4  גבירול 
Y220/450. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים 
וחלקות: רישום בשטח לא מוסדר: גוש: 30038, חלקה במלואה: 51.

מטרת התכנית: תוספת זכויות בניה לשם הרחבת יחידות 
דיור קיימות ברח' אבן גבירול מס' 4.

הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
מאזור מגורים 2 לאזור מגורים ב'. 2. קביעת בינוי לתוספת בניה 
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כמפורט להלן : א. קביעת בינוי לסגירת מרפסות קיימות בפינה 
הדרום מזרחית לקומות קרקע - ב' לשם הרחבת יח"ד קיימות. 
שטחים  תוספת  לשם  רעפים  גג  להגבהת  בינוי  קביעת  ב. 
שמתחת.  בקומה  קיימת  יח"ד  ולהרחבת  הגג  בחלל  עיקריים 
הבניה  שטחי  הגדלת   .4 כאמור.  לבניה,  בניין  קווי  קביעת   .3
בשטח וקביעתם ל–594 מ"ר, מתוכם 489 מ"ר שטחים עיקריים 
קומות,  ל–4  הקומות  מס'  קביעת   .5 שירות.  שטחי  מ"ר  ו–105 
מרתף  קומת  מעל  הרעפים  גג  בתוך  מובלעת  חמישית  וקומה 
תת–קרקעית. 6. הריסת ראש פיר המעלית והנמכתו לגובה של 
 15.60+. 7. קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבניה, כאמור.
בניה  היתר  למתן  תנאים  וקביעת  בינוי  הוראות  קביעת   .8
בשטח. 9. קביעת הוראות בדבר מבנים להריסה וסגירת מרפסות 

לפירוק.

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 
פרסומה של ההודעה  ממועד  ימים   60 בתוך  להגיש התנגדות 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290222 טל'   ,91010
 ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה 

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.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' 12934

שם התכנית: הריסת מבנה ישן קיים והקמת מבנה 
מגורים חדש בן 6 קומות, רח' אביטל 2, מקור חיים

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' 12934, שינוי לתכנית 3045, כפיפות לתכנית 5022.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים   השטחים 
אביטל 2. שכונת מקור חיים. קואורדינטה X628/850, קואורדינטה 
Y220/125. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים 

וחלקות: מוסדר: גוש: 30130, חלקה במלואה: 21.

מבנה  ובניית  קיים  ישן  מבנה  הריסת  התכנית:  מטרת 
מגורים חדש.

 1 מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
קומות   6 בן  חדש  בניין  להקמת  בינוי  קביעת   .2 ב'.  למגורים 
קיים  מבנה  בגין  הוראות  קביעת   .3 חניה.  קומות   2 מעל 
מהם  מ"ר,  ל–3,757.51  בניה  שטחי  קביעת   .4 להריסה.   בשטח 
שירות. שטחי  מ"ר  ו–1,928  עיקריים  שטחים  מ"ר   1,829.25 

5. קביעת קווי בניין חדשים. 6. קביעת מס' יחידות דיור ל–20 
יח"ד. 7. קביעת שימושים בעבור מגורים. 8. קביעת שלבי ביצוע 

למימוש התכנית. 9. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

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' 2954/ו

שם התכנית: הוספת שימושים לשימושים המותרים 
בתחנת הדלק לחנות, דרך חברון 99 )מתחם אלנבי(

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
2954/ג,  2954/א,  לתכניות  שינוי  2954/ו,  מס'  מפורטת  ברמה 

מק/2954/ה, כפיפות לתכנית 5166.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב דרך 
חברון 99. שכונת תלפיות. קואורדינטה X221/075, קואורדינטה 
כחול.  בקו  בתשריט  הגבולות המסומנים  לפי  הכל   .Y629/250
גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 30114, חלקה במלואה: 93. מגרש: 

34 בהתאם לתכנית 2954/ג.

השימושים  לרשימת  שימושים  הוספת  התכנית:  מטרת 
צורכי  לממכר  לחנות  התדלוק(  )בתחנת  זה  בשטח  המותרים 
רכב, חנות נוחות, משרדים ומחסנים לשירות התחנה. מודגש 
בזה כי לא תתבצענה פעילויות טיגון, בישול ואפיה במסגרת 

חנות הנוחות.

עיקרי הוראות התכנית: 1. תכנית זו באה לבטל את הנאמר 
בסעיף 15א בתכנית 2954/ג ובמקומו יבוא הסעיף הזה: א. תותר 
הקמת תחנת תדלוק מדרגה א' בהתאם להוראות תכנית מיתאר 
ארצית לתחנות תדלוק )תמא 18( קרי. 1( מותר לספק בה דלק 
 לרכב שמשקלו הכולל המותר לפי כל דין אינו עולה על 4 טון.
2( מותר להקים ולהפעיל בתחום התחנה חנות לממכר צורכי 
רכב, חנות נוחות, משרדים ומחסנים לשירות התחנה, ובתנאי  

ששטחם לא יעלה על 80 מ"ר, מתוכם 50 מ"ר למסחר.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3018 עמ'  התשס"ז,   ,5676 הפרסומים  ובילקוט   13/07/2007

בתאריך 05/06/2007.
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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 
 מס' 6687

שם התכנית: שינוי ייעוד משטח בניינים רבי קומות 
לשטח למוסד )דיור מוגן(, קרית יובל, רח' גולומב

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

מס' 6687, שינוי לתכניות תרש"צ 5/08/9, 3296, 3296/א.

רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
בין  שטח  יובל,  קרית  שכונת  גולומב.  רחוב   .3 גואטמאלה 
קואורדינטות אורך 629/675 - לבין 629/810 לבין קואורדינטות 
רוחב 216/825 - 217/050. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט 

בקו כחול. גושים וחלקות: גוש: 30413, חלקות במלואן: 83, 85.

מטרת התכנית: א. שינוי ייעוד מאזור מגורים של בניינים 
רבי קומות לשטח למוסד )דיור מוגן( בחלקה 85. ב. המרת שטחי 
לשטח   83 בחלקה  קיימת  מקורה  חניה  בקומת  קיימים  שירות 
עיקרי בעבור מועדון חברים. ג. קביעת בינוי לבניין חדש בעבור 
דיור מוגן בחלקה 85. ד. הגדלת מספר יחידות הדיור לקשישים 
יח"ד בשתי החלקות. ה. קביעת קווי בניין  יח"ד ל–321  מ–160 
ו. קביעת גובה בניה ומס' קומות מרבי  חדשים לבניה כאמור. 
בחלקה 85 ל–10 ו–12 קומות מעל 3 קומות חניה תת–קרקעיות.
מ"ר,   19,740 של  בהיקף   85 בחלקה  בניה  שטחי  קביעת  ז. 
שירות.  שטחי  מ"ר  ו–12,500  עיקריים  שטחים  מ"ר   7,240  מהם 
של  בהיקף   83 בחלקה  מרביים  בניה  שטחי  קביעת   ח. 
16,871 מ"ר, מהם 16,759 מ"ר שטחים מרביים ו–112 מ"ר שטחי 
חניה. ט. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה 

בשטח.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2563 עמ'  התשס"ח,   ,5790 הפרסומים  ובילקוט   17/10/2008

בתאריך 02/04/2008.

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' 10295

שם התכנית: תוספות בניה, תוספת קומה ופיצול 
יח"ד לשם תוספת 6 יח"ד, שכ' א–צואנה

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

ברמה מפורטת מס' 10295, שינוי לתכנית 3092.

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

שכונת  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים   השטחים 
אורך  החדשה:  ישראל  רשת  לפי  קואורדינטות  א–צואנה. 
לפי  הכל   .632/450-632/375 בין  רוחב   ,222/950-222/900 בין 
וחלקות: גושים  כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים   הגבולות 

גוש: 29996, חלקה במלואה: 113.

מטרת התכנית: 1. הרחבת יח"ד בקומות הקיימות, תוספת 
קומה ויח"ד. 2. שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים 5 לאזור מגורים 
שירות  שטח  הפיכת  א.  האלה:  הבינויים  קביעת   .3 מיוחד. 
חדשות.  יח"ד   2 יצירת  לשם  הקרקע  בקומת  עיקרי,   לשטח 
ב. פיצול יח"ד מאושרות בקומות א' ו–ב' ל–2 יח"ד בכל קומה 
יח"ד  יח"ד חדשות בקומות אלה(. הרחבת   2 )סך הכל תוספת 
בקומות קרקע ראשונה ושניה. ג. תוספת קומה עליונה )קומה 
שלישית( לשם תוספת 2 יח"ד. 4. קביעת קווי בניין לבניה, כאמור. 
ל–1,006.64. וקביעתם  בשטח  מרביים  בניה  שטחי  קביעת   .5 

קומות  מס'  הגדלת   .7 יח"ד.  ל–8  בחלקה  יח"ד  מס'  קביעת   6
 מ–3 קומות ל–4 קומות. 8. קביעת השימושים בשטח למגורים.
הוראות  קביעת   .10 למימוש התכנית.  ביצוע  קביעת שלבי   .9
בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה. 11. קביעת הוראות בגין 
גדרות/מבנה להריסה. 12. קביעת הוראות בגין עצים לשימור, 

עקירה, נטיעת עצים בוגרים. 13. קביעת הוראות בגין תצ"ר.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2094 עמ'  התשס"ח,   ,5781 הפרסומים  ובילקוט   21/03/2008

בתאריך 28/02/2008.

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' 11121

ששם התכנית: תוספות בניה בשני בניינים לשם תוספ
פת 4 יח"ד והרחבת יח"ד, צור באהר

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

מס' 11121, שינוי לתכנית 2302/א.

צור  רחוב  ירושלים.  ומקומם:  השטחים הכלולים בתכנית 
רשת  לפי  קואורדינטות   ,30797 פיסקלי  גוש  באהר.  צור  בחר. 
בין  רוחב   ,626/275 לבין   626/225 בין  אורך  החדשה:   ישראל 
223/125 לבין 223/175. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט 

בקו כחול.

קיימים  בניינים  בשני  בניה  תוספת  א.  התכנית:  מטרת 
יח"ד  והרחבת   ,2 מס'  בבניין  יח"ד   4 תוספת  לשם  בשטח, 
 5 מגורים  מאזור  שטח  ייעוד  שינוי  ב.   .1 מס'  בבניין  קיימות 
מיוחד לאזור מגורים מיוחד. ג. קביעת הבינויים האלה בשטח: 
הרחבת  לשם  הבניין  קומות  בכל  בניה  תוספות   :1 מס'  בבניין 
2( תוספת  1( חפירת קומת מרתף.   :2 יח"ד קיימות. בבניין מס' 
בניה בקומת קרקע. 3( תוספת קומה עליונה, הכל לשם יצירת 
 4 יח"ד חדשות, בהתאם לנספח הבינוי ובהתאם לקיים בשטח.
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הבניה  שטחי  הגדלת  ה.  כאמור.  לבניה,  בניין  קווי  קביעת  ד. 
שטחים  מ"ר   980.26 )מתוכם  מ"ר  ל–1,074.12  וקביעתם  בשטח 
עיקריים ו–93.86 שטחי שירות(. ו. הגדלת מספר יחידות הדיור 
ז. הגדלת  דיור.  יחידות  ל–5  דיור אחת  מיחידת   ,2 מס'  בבניין 
מספר קומות בבניין מס' 2, מקומה אחת ל–3 קומות מעל קומת 
קביעת  ט.  התכנית.  למימוש  ביצוע  שלבי  קביעת  ח.  מרתף. 
הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח. י. קביעת  

הוראות בגין חזית מסחרית בבניין מס' 1.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,724 עמ'  התשס"ח,   ,5744 הפרסומים  ובילקוט   15/02/2008

בתאריך 27/11/2007.

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' 12560

 שם התכנית: תוספות לבניין מגורים קיים, 
רח' קצנלבוגן 44, שכונת הר נוף

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

ברמה מפורטת מס' 12560, שינוי לתכניות 3028, 62.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב הרב 
רפאל קצנלבוגן 44. שכונת הר נוף. קואורדינטה Y מערב מזרח 
עם  גובל   ,632/465  - צפון  דרום   X קואורדינטה   ,216/695  -
הרחובות קצנלבוגן והרב אגסי. הכל לפי הגבולות המסומנים 
בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 30255, חלקה 

במלואה: 60.

מטרת התכנית: הרחבת יח"ד בבניין מגורים קיים.

 2 מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי  א.  הוראות התכנית:  עיקרי 
2.80 בעבור הגדלת  בינוי במפלס  ב. קביעת  ד'.  לאזור מגורים 
קביעת  ג.  הבינוי.  לנספח  בהתאם  הקיימים,  המחסנים  שטחי 
בינוי בשאר הקומות להרחבת יח"ד הקיימות, בהתאם לנספח 
הבינוי. ד. קביעת בינוי לצירוף מרפסות פנימיות לשטח הדירות, 
בהתאם לנספח הבינוי. ה. קביעת הוראות בגין גדר ומדרגות 
קווי  קביעת  ז.  לעקירה.  עץ  בגין  הוראות  קביעת  ו.  להריסה. 
 בניין לתוספת הבניה, כאמור. ח. תוספת 1,171 מ"ר כשטח עיקרי 
מ"ר.  1,227 לתוספת  שטח  הכל  סך  שירות,  כשטח  מ"ר   ו–56 
ט. הגדלת שטחי הבניה בשטח וקביעתם ל– 4,320 מ"ר )מתוכם 
י.  שירות(.  שטחי  מ"ר  ו–749  עיקריים,  שטחים  מ"ר   3,571
 קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח. 

יא. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4176 עמ'  התשס"ח,   ,5836 הפרסומים  ובילקוט   27/06/2008

בתאריך 31/07/2008.

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' 12837

 שם התכנית: הגדלת דירה בקומת המרתף, 
רח' ארלוזורוב 16, שכ' רחביה

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

ברמה מפורטת מס' 12837, שינוי לתכנית 62.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,X631/100 קואורדינטה  רחביה.  שכונת   .16 ארלוזורוב 
המסומנים  הגבולות  לפי  הכל   .Y220/550 קואורדינטה 
בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 30026, חלקה 

במלואה: 83.

מטרת התכנית: הפיכת שטח בור מים לא פעיל לשטח עיקרי 
למגורים בקומת המרתף ברח' ארלוזורוב 16, רחביה, ירושלים.

עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים 
הקרקע  בקומת  דירה  שטח  הגדלת   .2 ב3.  מגורים  לאזור   2 
המרתף   בקומת  מים  בור  להפיכת  בינוי  קביעת   .3 מ"ר.  ב–25 
קביעת   .5 בניין.  קווי  קביעת   .4 למגורים.  יח"ד  הרחבת  לשם 
שטח  מ"ר   941 מתוכם  מ"ר,  ל–1,310  הכוללים  הבניה  שטחי 
שטח  מ"ר   227 הקרקע,  פני  מעל  שירות  שטחי  מ"ר   32 עיקרי, 
6. קביעת  עיקרי ו–110 מ"ר שטחי שירות מתחת לפני הקרקע. 
קביעת   .8 בניה.  היתר  למתן  תנאים  קביעת   .7 ביצוע.  שלבי 

הוראות בינוי לתכנית.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4009 עמ'  התשס"ט,   ,5955 הפרסומים  ובילקוט   24/04/2009

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' 13022

 שם התכנית: הרחבת ותוספות יח"ד ל–2 קומות 
על גבי בניין קיים, רח' יונה 23, שכונת כרם אברהם

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
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ברמה מפורטת מס' 13022, שינוי לתכנית 62, כפיפות לתכנית 
.5022

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 - מזרח  מערב   Y קואורדינטה  אברהם.  כרם  שכונת   .23  יונה 
לפי  הכל   .633/060  - צפון  דרום   X קואורדינטה   ,675/220
הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: רישום 

בשטח לא מוסדר: גוש: 30081, חלקה במלואה: 50.

גבי  על  קומות   2 לתוספת  בינוי  קביעת  התכנית:  מטרת 
בניין קיים, תוספת יח"ד והרחבת יח"ד קיימות.

עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת בינוי לתוספת 2 קומות על 
גבי בניין קיים, והרחבת יח"ד קיימות. ב. קביעת קווי בניין לבניה, 
כאמור. ג. הגדלת שטחי הבניה בשטח וקביעתם ל–874 מ"ר, מתוכם 
111 מ"ר שטחי שירות ו–763 שטחים עיקריים. ד. קביעת מס' יח"ד 
והגדלתם ל–8 יח"ד. ה. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן 
 היתר בניה בשטח. ו. קביעת הוראות בגין סגירת מרפסת להריסה. 

ז. קביעת שלבי ביצוע לתכנית.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4171 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 דחיית תכנית מיתאר מקומית 
 מס' 6373

שם התכנית: שינוי ייעוד שטח, ותוספת בניה לשם 
הרחבת יח"ד קיימות ברח' משה סנה, שכ' נוה יעקב

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מקומית  מיתאר  דחיית תכנית  בדבר  והבניה, התשכ"ה-1965, 
בעיתונים  פורסמה  הפקדתה  דבר  על  שהודעה   ,6373 מס' 
5008, התשס"א, עמ'  ובילקוט הפרסומים   22/06/2007 בתאריך 

3487, בתאריך 02/08/2001, שינוי לתכניות 2052, 3907.

רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
אורך  קואורדינטות  בין  שטח  יעקב.  נוה  שכ'   .713 סנה   משה 
172/000 - 172/075, לבין קואורדינטות רוחב 138/325 - 138/425. 
הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות:

גוש: 30648, חלקה במלואה: 4.

 ,2 מגורים  מאזור  שטח  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  מטרת 
קביעת  ב.  מיוחד.  מגורים  לאזור  קומות   4-3 מגורים  ומאזור 
בינוי לתוספת בניה בחזיתות מזרח ומערב בבניין לשם הרחבת 
לקיים  ובהתאם  הבינוי  לנספח  בהתאם  הכל  קיימות,  יח"ד 
בשטח. ג. קביעת קווי בניין חדשים לתוספות הבניה המוצעות.

ד. הגדלת שטחי בניה מרביים בשטח. ה. קביעת הוראות בינוי 
וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.

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 דחיית תכנית מיתאר מקומית 
 מס' 10200

 שם התכנית: הרחבת דיור, תוספת בניה, שכונת 
הר נוף, רחוב הקבלן 5

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מקומית  מיתאר  דחיית תכנית  בדבר  והבניה, התשכ"ה-1965, 
בעיתונים  פורסמה  הפקדתה  דבר  על  שהודעה   ,10200 מס' 
עמ'  התשס"ז,   ,5666 הפרסומים  ובילקוט   23/04/2007 בתאריך 

2824, בתאריך 21/05/2007, שינוי לתכנית 3028.

רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים   השטחים 
רשת  לפי  קואורדינטות  נוף.  הר  שכונת   .25 הקבלן 
בין  רוחב   ,216/625  -  216/550 בין  אורך  החדשה:   ישראל 
633/000 - 633/050. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו 

כחול. גושים וחלקות: גוש: 30333, חלקה במלואה: 30.

יח"ד.  הרחבת  לשם  בינוי  תוספת   .1 התכנית:  מטרת 
מגורים  לאזור  למגורים  בניה  מגרש  מאזור  ייעוד  שינוי   .2
 מיוחד. 3. קביעת בינוי לתוספות בניה במפלסים 8.40-, 5.60-, 
2.80-, 5.60+, 8.40+, 11.20+, 14.00+, 16.80+, לשם הרחבת יח"ד 
קיימות, הכל בהתאם לנספח הבינוי. 4. קביעת תוספת שטחי 
עיקריים  שטחים   565.49 מהם  מ"ר,   574.49 של   בהיקף  בניה 
ו–9 מ"ר שטחי שירות. 5. שינוי קווי הבניין וקביעת קווי בניין 
ל–6 קומות ממפלס  קומות  6. הגדלת מס' קומות מ–5   חדשים. 
קביעת  התכנית,  למימוש  ביצוע  שלבי  קביעת   .7 ה–0.00+. 

תנאים למתן היתר בניה.

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  מטה יהודה

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

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

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מקומית  מיתאר  דחיית תכנית  בדבר  והבניה, התשכ"ה-1965, 
הפקדתה  דבר  על  שהודעה  מי/928,  מס'  מפורטת  ברמה 
הפרסומים  ובילקוט   01/06/2008 בתאריך  בעיתונים  פורסמה 
5824, התשס"ח, עמ' 3635, בתאריך 26/06/2008, שינוי לתכנית 

מי/200.
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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.

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

גוש: 30400, חלקות במלואן: 26, 27.

מטרת התכנית: שינוי ייעוד קרקע חקלאית אזור מגורים א2.

עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד קרקע חקלאית אזור 
2. איחוד וחלוקה בהסכמה בין 2 חלקות קיימות,  מגורים א2. 

ויצירת 2 תאי שטח חדשים.

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 מטה יהודה, טל' 02-9900888, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

רות יוסף  
יושבת ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים  

מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי תל–אביב–יפו

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' תא/2530/ב

 שם התכנית: תוספת זכויות בניה למגורים, 
רח' מרגוזה 15

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
תא/ע/1,  לתכניות  ביטול  תא/2530/ב,  מס'  מפורטת   ברמה 

תא/ג, כפיפות לתכניות תא/2530, תא/ח, תמא/34/ב/4.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

רחוב  ומקומם: תל–אביב–יפו.  בתכנית  השטחים הכלולים 
התכנית: גבולות  יפו.  ומרכז  צפון  שכונת   .15 מרגוזה  יהודה 
מרגוזה,  יהודה  רחוב   - ממערב  הטורים,  בעל  רחוב   - מצפון 
מדרום - רחוב 3735, ממזרח - חלקות 43, 44, 45. גושים וחלקות:

גוש: 7081, חלקה במלואה: 42.

מטרת התכנית: להקל על מימוש הפרויקט ולאפשר שימור 
מספר  בניה,  זכויות  הוספת  הדרך,  בתחומי  ההיסטורי  הקיר 

יח"ד, גובה ומספר קומות בלא שינוי בתכסית.

עיקרי הוראות התכנית: א. הוספת זכויות בניה במגרש עד 
מ"ר לשטחי  ו–984  עיקריים  מ"ר לשטחים   3,386 לסך הכל של 
שירות. ב. הגדלת הצפיפות המותרת באופן שתתאפשר הקמת 
39 יח"ד בשטח ממוצע של 75 מ"ר שטח עיקרי. תוספת מעבר 
לכך במספר הדירות תחשב לסטייה ניכרת מהוראות התכנית.
מספר  שינוי  כולל   2530 תכנית  של  הבינוי  הוראות  שינוי  ג. 
לגובה  המבנה  גובה  ושינוי  גג,  קומת   + קומות  ל–5  הקומות 
מרבי של 32.80 מ'. ד. זכויות הבניה המפורטות בסעיף א' דלעיל 

כוללות 160% הנובעים מתכנית 2530 + 40% בתמורה לשימור 
 183  + לממ"קים  ממ"דים  להסבת  בתמורה  מ"ר   390  + הקיר 
 מ"ר הנובעים מתכנית ג' - גגות )חדרי יציאה לגג(, המבוטלת.
ה. לקבוע כי המרחבים המוגנים בדירות ששטחן קטן מ–75 מ"ר 
מעל  ששטחם  ובדירות  במידה  קומתי.  מוגן  מרחב  מסוג  יהיו 
75 מ"ר ייבנו ממ"דים, יקוזז שטח הממ"דים מתוספת הזכויות 
שינוי  ו.  בהתאמה.  מ"ר(   390( ממ"קים  בניית  בגין  שניתנה 
הוראות התכנית הראשית בדבר גובה מרתפים והבלטתם מעל 
פני הדרך הסמוכה למבנה לפי הטופוגרפיה - הבלטה מרבית: 
3.75 מ'. ז. הנחיות לשימור ושיקום הקירות ההיסטוריים כחלק 
אזורים  קביעת  ט.  לפרויקט.  בסמוך  הציבורי  המרחב  מפיתוח 

מותרים לבניה במפלסים השונים במגרש.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4174 עמ'  התשס"ט,   ,5960 הפרסומים  ובילקוט   22/05/2009

בתאריך 03/06/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
תל–אביב–יפו   ,125 בגין  דרך  אביב,  תל  מחוז  ולבניה  לתכנון 
בימים  המחוזית  בוועדה  קהל  קבלת   .03-7632586 טל'   ,67012
א', ג', ה', בשעות: 14.00-11.00, וכן במשרדי הוועדה המקומית 
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 תל–אביב–יפו

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' תא/3809

שם התכנית: הגדלת זכויות בניה ברח' גרונימן 4
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
ברמה מפורטת מס' תא/3809, שינוי לתכניות תא/ע/1, תא/ג/1, 

תא/2310.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

רחוב  ומקומם: תל–אביב–יפו.  בתכנית  השטחים הכלולים 
גרונימן 4. גושים וחלקות: גוש: 6772, חלקה במלואה: 13, חלקי 

חלקות: 8, 11.

מטרת התכנית: הגדלת זכויות הבניה לרווחת הדיור.

עיקרי הוראות התכנית: 1. תוספת שטח לבניה, באופן שסך 
בניין  קווי  שינוי   .2 ליח"ד.  מ"ר   170 עד  יהיה  העיקרי  השטח 
למחסן. 3. שינוי בינוי. 4. מתן אפשרות להצבת מיתקנים חוסכי 

אנרגיה על הגג. 5. הגבלת תכסית עד 60% משטח המגרש.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4175 עמ'  התשס"ט,   ,5960 הפרסומים  ובילקוט   15/05/2009

בתאריך 03/06/2009.

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

פתוחים לקהל.
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מרחב תכנון מקומי גבעתיים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
 מס' גב/460

שם התכנית: בניין מגורים מעל למסחר
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 גבעתיים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' גב/460, 

שינוי לתכניות גב/426, גב/53 על שינוייה.

רחוב  גבעתיים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גבולות התכנית: מצפון:  פינת עליית הנוער.   ,6  ,4  ,2 כצנלסון 
520 וחלק מחלקה  רחוב כצנלסון - קו מדרכה, מדרום: חלקה 
קו   - הנוער  עליית  רחוב  ממערב:   ,349 חלקה  ממזרח:   ,163
מדרכה. גושים וחלקות: גוש: 6155, חלקות במלואן: 346 - 348, 

חלקי חלקות: 500, 501.

ומשרדים  מסחר  מאזור  הייעוד  שינוי  א.  התכנית:  מטרת 
לאזור מגורים מיוחד מעורב עם משרדים מעל חזית מסחרית 
מזכויות  מ"ר   2,400 עד  העברת  ב.  ולדרך.  פתוח  פרטי  לשטח 
למגורים,  בניה  זכויות  קביעת  ג.  למגורים.  ומשרדים  המסחר 

גובה הבניין ומספר הקומות למגורים.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי 
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 
67012, טל' 03-7632586. קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א', 
ג', ה', בשעות 14:00-11:00. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 
 ,2 שינקין  רח'  גבעתיים,  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה 

גבעתיים, טל' 03-5722210.

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 חולון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' ח/553

שם התכנית: חיבור רחוב פנחס לבון לרחוב ברקת
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 חולון מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת 
ח/1/300/ ח/300,  ח/15/1,  ח/478,  לתכניות  שינוי  ח/553,  מס' 
ח/8/1,  ח/6/1,  ח/3/1,  ח/1,  ח/3/300/ג,  ח/3/300/ד,  ח/489,  א, 

כפיפות לתכניות ח/23/1, תמא/2/4, תמא/34/ב/4.

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

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חולון. דרך המחברת 
 - מצפון  גבולות התכנית:  ברקת.  לרחוב  לבון  פנחס  רחוב  בין 
רח' פנחס לבון, מדרום - רחוב מנחם בגין, ממזרח - רח' פנחס 
אילון, ממערב - רחוב ביאליק. גושים וחלקות: גוש: 6871, חלקי 
חלקות: 77, 78, 89, 111, 114, 116. גוש: 6872, חלקות במלואן: 5, 
31, 127, 129 - 131, 133 134, 138, 142, חלקי חלקות: 106, 108, 

.143

מטרת התכנית: שיפור מערך התנועה באזור על ידי חיבור 
דרכים קיימות ליצירת רצף תנועתי, וריכוז שטחים וזכויות לפי 

ייעודים.

לבנייני  משטח  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
ציבור לדרך. 2. שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לדרך. 3. שינוי 
ייעוד מדרך לשטח ציבורי פתוח. 4. שינוי ייעוד משטח לדרך 
לתאי  שירות  שטחי  קביעת   .5 פתוח.  ציבורי  לשטח  משולבת 
השטח: 201, 202, 203. 6. איחוד מגרשים שייעודם מגרש מיוחד, 
 פרט למגורים והתאמתם לפי נוהל מבא"ת לייעוד עירוני מעורב.
7. איחוד מגרשים שייעודם שטח לבנייני ציבור. 8. חלוקת מגרש 

210 מתכנית ח/300/3/ד. 9. קביעת הנחיות תנועתיות.

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 
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 
58, חולון,  ויצמן  הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חולון, רח' 

טל' 03-5027222.

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.

גילה אורון  
יושבת ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב  

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי-מחוזי מחוז חיפה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 מס' חפאג/1346

 שם התכנית: שינוי קו בניין במפעל אורבן 
בפארק תעשיה - קיסריה

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית-מחוזית לתכנון 
ולבניה חיפה מופקדת תכנית מפורטת מס' חפאג/1346, שינוי 

לתכנית ג/322/ב.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קיסריה, רח' השיטה 
חלקה   ,12346 גוש:  וחלקות:  גושים  דרומי.  תעשיה  פארק 

במלואה: 7.
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לפי  ותת–קרקעי  עילי  בניין  קווי  הסדרת  התכנית:  מטרת 
 1 חלקה  )חדש(,   12346 בגוש  )ארעית(   7 בחלקה  קיימת  בניה 

בגוש 10662 )ישן(.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי קווי בניין לבניה קיימת 
מ'  מ–5  תת–קרקעי  דרומי  צדי  בניין  קו  קביעת  א.   כמפורט: 
ל–0 מ' בפינה הדרום מזרחית לפי מכל מים קיים. ב. צמצום קו 
מ' בפינה הדרום מזרחית  ל–3.6  מ'  עילי מ–5  דרומי  בניין צדי 

לפי סככה קיימת.

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
המקומית-מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד' הפלי"ם 15, 

חיפה.

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-מחוזי מחוז חיפה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
 מס' חפאג/1205/חפ/1833/ה/2

שם התכנית: מסוף הכרמל, שלב א' בנמל חיפה, 
התרת פעילות אחסון במסוף

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
חפאג/1205/ לתכנית  כפיפות  חפאג/1205/חפ/1833/ה/2, 

חפ/1833/ה.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה. רחוב נחום וילבוש.

מרחב תכנון מחוזי-מחוז חיפה. נמל חיפה. גושים וחלקות:
גוש: 10846, חלקות במלואן: 6, 8, חלקי חלקה: 20. גוש: 10875, 
חלקות במלואן: 1, 2, 53, חלקי חלקה: 3. גוש: 10891, חלקי חלקה: 
21. גוש: 10897, חלקי חלקות: 19, 42. גוש: 10924, חלקי חלקות: 2, 

3. גוש: 10928, חלקי חלקה: 1. גוש: 11675, חלקי חלקה: 1.

שאינן  מכולות  אחסון  פעילות  התרת  התכנית:  מטרת 
נלווים  ומיתקנים  מבנים  והפעלת  במסוף,  חומ"ס  מכולות 
נוספת  מפורטת  לתכנית  בכפוף  שלא  זו,  אחסון  לפעילות 

שעניינה חומרים מסוכנים.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי סעיף 17 בתכנית העיקרית 
במטרת  כאמור  הפעילות  את  להתיר  במטרה  המאושרת 

התכנית.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2279 עמ'  התשס"ט,   ,5913 הפרסומים  ובילקוט   02/01/2009

בתאריך 05/02/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  חיפה,   ,15 הפלי"ם  שד'  חיפה,  מחוז  ולבניה   לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,04-8633448

חיפה, רח' ביאליק 3, חיפה, טל' 04-8356807, חיפה, ובמשרדי 
שד'  חיפה,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המקומית-מחוזית  הוועדה 
הפלי"ם 15, חיפה, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי-מחוזי מחוז חיפה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
 מס' חפאג/1298/חפ/2234

שם התכנית: גן לאומי נחל נדר
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
חפאג/1298/חפ/2234, שינוי לתכניות ג/400, חפ/1400, כפיפות 

לתכנית חפ/1135/ד, אישור לפי תמ"א תמא/8, תמא/35.

תכנון  מרחב  חיפה.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
ברציפות  בחיפה,  דניה  לשכונת  דרומית  חיפה.  מחוז  מחוזי 
לגבול הצפוני של גן לאומי פארק הכרמל.גושים וחלקות: גוש: 
5. גוש: 12267,   ,3 4, חלקי חלקות: 1 -  12253, חלקה במלואה: 
חלקי חלקות: 1, 3, 5, 76. גוש: 12268, חלקי חלקות: 21, 23, 25 

- 27, 30, 33. גוש: 12288, חלקה במלואה: 1.

הסובב  הצומח,  החי,  על  לשמור  א.  התכנית:  מטרת 
כבסיס  לאומי,  לגן  השטח  ייעוד  ב.  הטבעי.  במצבם  והדומם 
להכרזתו לפי חוק גנים לאומיים, שמורת טבע, אתרים לאומיים 
ייעוד משטח שמורה  ג. שינוי  ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998. 
 מוצעת, ומשטח פתוח/חקלאי מוגן בתכנית מיתאר מחוז חיפה 
שינוי  ד.  שצ"פ.  ולייעוד  לאומי  גן  לייעוד  המופקדת   6 תמ"מ 

ייעוד מאזור חקלאי בתכנית ג/400 לייעוד גן לאומי.

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

בתאריך 27/11/2007.

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

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי חיפה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 מס' חפ/1571/א

שם התכנית: גבעת זמר )לשעבר גבעת עופר(, שינוי 
ייעודי קרקע והוראות בניה

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/1571/א, שינוי לתכניות 
חפ/229/י,  חפ/מק/1400/תט,  חפ/מק/1400/יב/1,  חפ/מק/1400/גב, 
חפ/229/ה,  חפ/1400/יב,  חפ/1570/א,  חפ/1758,  חפ/229/י/1, 

חפ/מק/1571.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה. מדרום לדרך 
חנקין. במורדות הצפוניים של רכס הכרמל, צפונית לבית חולים 
 ,96  -  3 במלואן:  חלקות   ,11194 גוש:  וחלקות:  גושים   פלימן. 
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 ,366 ,365 ,279 ,277 ,231 ,230 ,220 - 213 ,209 ,205 ,202 - 195
חלקי חלקות: 2, 210, 221, 233, 370, 375, 376. גוש: 11195, חלקי 
חלקות: 74, 75, 77, 78, 95. מספרי חלקות חדשות בגוש 11194: 
 ,498  ,497  ,495-399  ,396  ,393  ,388  ,384  ,383  ,380  ,379  ,377 

.527-515 ,513-504 ,502-500

מגורים  מאזור  הקרקע  סיווג  שינוי  א.  התכנית:  מטרת 
לחנויות,  מיועד  אזור  חנויות,  חזית  עם  א'  מגורים  אזור  א', 
לאזור  פרטית  בבעלות  ציבורי  לבניין  ואתר  ומוסכים,  מלאכה 
מגורים ב' תוך תגבור זכויות בניה וקביעת הוראות בניה לצורך 
הבניה  זכויות  תגבור  ב.  יח"ד.   848 בת  מגורים  שכונת  הקמת 
ג.  בניה.  הוראות  קביעת  ציבור,  לבנייני  באתרים  המאושרות 
3, תוך   ,1 קביעת הסדרי תנועה וחניה. ד. הרחבת דרכים מס' 
ה.  ואתר לבניין ציבורי לדרך.  ייעוד שטח ציבורי פתוח  שינוי 
שינוי ייעוד משטח פרטי פתוח לשטח ציבורי פתוח )ח"ח 195 
בגוש 11194(. ו. שינוי ייעוד מאתר לבניין ציבורי לשביל הולכי 
רגל. ז. שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח ושביל הולכי רגל לדרך 

לצורך הסדרת מצב קיים )בחלקה 216 בגוש 11194(.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  הרואה את  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  ידי התכנית, 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת 
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד' הפלי"ם 15, חיפה, טל' 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-8633448
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 הפקדת תכנית מפורטת 
 מס' חפ/1705/ג

 שם התכנית: תוספת שטח בתחום מבנה קיים 
ברח' הקורנס 5

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/1705/ג, שינוי לתכניות 
תתל/ לתכניות  כפיפות  חפ/229,  חפ/1705,   חפ/מק/1400/יג, 

13/6/2, חפ/1400/מר, חפ/1400/שש.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה. רחוב הקורנס 5. 
חלקה   ,11670 גוש:  וחלקות:  גושים  חיפה.  מפרץ  התעשיה  אזור 

במלואה: 40.

מטרת התכנית: תוספת שימושים וזכויות בניה.

עיקרי הוראות התכנית: א. תוספת שימוש לתעסוקה ושירותים 
ותעשיות  עירוניים  שירותים  של  שימושים  ביטול  תוך  עסקיים, 
בהתאמה  התכסית  שינוי  ג.  בניה.  זכויות  תוספת  ב.  מיוחדות. 

למבנה הקיים.

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'  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 מורדות הכרמל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' מכ/747
שם התכנית: מתחם כלמוביל - נשר

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  מכ/747,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  הכרמל  מורדות 

לתכניות מכ/285/חפ/2056, ג/580, כפיפות לתכנית מכ/295.

דרך  רחוב  נשר.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים   השטחים 
גושים  ק"מ.   4.5 מחצבה  אתר   - חנן  תל  שכונת  יהודה.  בר 
חלקה   ,11218 גוש:   .50  ,29 חלקות:  חלקי   ,11210 גוש:  וחלקות: 

במלואה: 1, חלקי חלקה: 42.

לאזור  מפורטות  בניה  הוראות  קביעת  התכנית:  מטרת 
לתעשיה קלה בשטח התכנית.

עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת זכויות והוראות לבניה 
עתירת  תעשיה  למפעל  שימושים  קביעת  ב.  התכנית.  בשטח 
משרדים  לוגיסטיקה,  אחסנה,  תצוגה,  אולמות  מוסכים,  ידע, 

ומסחר. ג. קביעת הנחיות לפיתוח בשלבים.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעונין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבנין 
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 חיפה, שד' הפלי"ם 15, חיפה, טל' 
הוועדה   למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-8633448
חיפה   ,2 כורי  רח'  הכרמל,  מורדות  ולבניה  לתכנון  המקומית 

33093, טל' 04-8676296.

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.
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מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' מכ/393/ד
שם התכנית: הרחבת שטחי ציבור ברחוב בני תורה, 

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

מכ/393/ד, שינוי לתכנית מכ/393.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רכסים. רחוב בני תורה. 
חלקי   ,132  -  130 במלואן:  חלקות   ,11145 גוש:  וחלקות:  גושים 

חלקות: 138, 153.

מטרת התכנית: שינוי הוראות הבניה והגדלת אחוזי בניה 
במגרשים למבני ציבור שמספרם ג', ד', ה' לפי תכנית מכ/393 

)חלקות 130, 131, 132 בגוש 11145(.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5026 עמ'  התשס"ט,   ,5979 הפרסומים  ובילקוט   10/07/2009

בתאריך 22/07/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  חיפה,   ,15 הפלי"ם  שד'  חיפה,  מחוז  ולבניה   לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,04-8633448
מורדות הכרמל, רח' כורי 2, חיפה 33093, טל' 04-8676296, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי עירון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ענ/1083
שם התכנית: הגדלת אחוזי בניה, באקה אל גרבייה

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 
לתכניות  שינוי  ענ/1083,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  עירון 

ענ/360, ענ/מק/752.

באקה  באקה-ג'ת.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
אלגרביה. גושים וחלקות: גוש: 8765, חלקי חלקה: 40.

מטרת התכנית: הגדלת אחוזי בניה מ–65% שטח כולל עד 
.110%

שינוי  עקב  בניה  אחוזי  תוספת  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בגובה קומת המרתף.

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'   ,30025 ערערה  עארה,  עירון,  ולבניה  לתכנון   המקומית 

.04-6351789

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 קריות

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ק/303/ד
שם התכנית: ייעוד מגרש למגורים א' ברח' דקר 8, 

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

ק/303/ד, שינוי לתכנית ק/303.

רחוב  מוצקין.  קרית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
של  המזרחי  מצדו  אלון,  ויגאל  דקר  הרחובות  בצומת   .8 דקר 

הצומת. גושים וחלקות: גוש: 10426, חלקה במלואה: 574.

מטרת התכנית: ייעוד מגרש למגורים א'.

משטח  קרקע  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
הבניה  וזכויות  הוראות  קביעת  ב.  א'.  למגורים  מים  לבארות 
המבנה  ועיצוב  השטח  פיתוח  הוראות  קביעת  ג.  למגורים. 
נספח  לפי  החניה  מקומות  קביעת  ד.  מצורף.  בינוי  נספח  לפי 

התנועה המצורף.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4845 עמ'  התשס"ח,   ,5852 הפרסומים  ובילקוט   12/09/2008

בתאריך 25/09/2008.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  חיפה,   ,15 הפלי"ם  שד'  חיפה,  מחוז  ולבניה   לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,04-8633448
קריות, רח' הגדוד העברי 4, קרית מוצקין 26114, טל' 04-8715291, 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל 

האמורים פתוחים לקהל.

יוסף משלב  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבניה מחוז חיפה  

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי מודיעין-מכבים-רעות

 הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית 
 מס' מד/11/6

 שם התכנית: הוספת חלקה שנשמטה בהוראות 
התכנית התקפה, תיקון טעות סופר

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מקומית  מיתאר  דחיית תכנית  בדבר  והבניה, התשכ"ה-1965, 
בילקוט  פורסמה  הפקדתה  דבר  על  שהודעה  מד/11/6,  מס' 
 ,15/02/2007 בתאריך   ,1627 עמ'  התשס"ז,   ,5629 הפרסומים 

שינוי לתכנית מד/3/6/א.

מודיעין-מכבים- ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גושים  צ-31.  מגרש  מס'  בוכמן.  אתר  אפרים.  רחוב  רעות. 

וחלקות: גוש: 5818, חלקה במלואה: 32.

מטרת התכנית: הוספת חלקה שנשמטה בהוראות התכנית 
התקפה מד/3/6/א.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבניה   לתכנון 
טל' 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
מודיעין-מכבים-רעות, רח' דם המכבים 1, מודיעין-מכבים-

בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,08-9726045 טל'  רעות, 
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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מרחב תכנון מקומי נס ציונה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
 מס' נס/144

שם התכנית: הרחבת פארק המדע - נס ציונה
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 
נס ציונה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' נס/144, כפיפות 
נס/1/1/ נס/מק/7/1,  נס/2/1/ב,  נס/מק/6/1,  נס/2/1,  לתכניות 

א/1, נס/1/1.

רחוב  ציונה.  נס  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
ההדרים, ממזרח לרחוב ההדרים ומצפון לפארק המדע הקיים 
 ,3851 גוש:  וחלקות:  גושים  המדע.  פארק  הרחבת  ציונה.  בנס 

חלקות במלואן: 13, 15, 16, 18, 26, 35, 36, חלקי חלקה: 14.

פארק  להרחבת  תכנונית  מסגרת  יצירת  התכנית:  מטרת 
חקלאי  שטח  ייעוד  שינוי  ידי  על  ציונה,  בנס  הקיים  המדע 

לשטחים המיועדים לתעשיה עתירת ידע ושטחי ציבור.

חקלאית  קרקע  ייעוד  א.שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי 
פרטיים  לשטחים  ציבור,  למבני  לשטח  ידע,  עתירת  לתעשיה 
המותרים  השימושים  קביעת  ב.  ודרכים.  פתוחים  ציבוריים 
וחלוקה  איחוד  ג.  קרקע.  ייעוד  בכל  הבניה  וזכויות  והוראות 
מחדש של השטחים הכלולים בכל שטח התכנית, בלא הסכמת 
הנחיות  קביעת  ה.  דרכים.  והתוויית  הרחבת  ד.  הבעלים.  כל 
והנחיות  ושירותים(,  תשתיות  )כולל  לפיתוח  הנחיות  לבינוי, 
סביבתיות. ו. קביעת שלבי ביצוע בתכנית והתניות למימושים.

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' 
ציונה  נס   ,9 הבנים  רח'  ציונה,  נס  ולבניה  לתכנון  המקומית 

70400, טל' 08-9383810.

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 נתניה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
 מס' נת/78/229

שם התכנית: תוספת מגורים, רחוב יהודה הלוי
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 
נת/78/229, שינוי  נתניה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' 

לתכניות נת/100/ש/1, נת/7/400.

יהודה  נתניה. רחוב  ומקומם:  השטחים הכלולים בתכנית 
הלוי 66. גושים וחלקות: גוש: 8260, חלקי חלקה: 39.

מטרת התכנית: תוספת שטח עיקרי, ותוספת קומות בבית 
מגורים קיים.

עיקרי הוראות התכנית: 1. תוספת שטח עיקרי של 42 מ"ר 
בקומה שביעית. 2. תוספת 2 קומות מ–5 על עמודים ל–7 קומות 

על עמודים. 3. שינוי קווי 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 
טל'   ,72430 רמלה   ,91 ולבניה מחוז המרכז, שד' הרצל   לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-9788409
 ,42439 נתניה   ,6 הצורן  רח'  נתניה,  ולבניה  לתכנון   המקומית 

טל' 09-8603170.

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 נתניה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
 מס' נת/38/552

שם התכנית: תוספת שטח עיקרי בקומה השביעית 
לדירה דרומית, שינוי קווי בניין צדיים

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
נת/10/552,  נת/100/ש/85/1,  לתכניות  שינוי  נת/38/552,  מס' 

נת/7/400.

נתניה. רחוב שלמה  ומקומם:  השטחים הכלולים בתכנית 
המלך 22. גושים וחלקות: גוש: 8267, חלקה במלואה: 113.

בקומה השביעית  עיקרי  תוספת שטח  א.  מטרת התכנית: 
לדירה דרומית. ב. שינוי קווי בניין צדיים.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1594 עמ'  התשס"ו,   ,5490 הפרסומים  ובילקוט   30/12/2005

בתאריך 05/02/2006.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'   ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבניה   לתכנון 
08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה, 
רשאי  מעוניין  וכל   ,09-8603170 טל'   ,42439 נתניה   ,6 הצורן  רח' 

לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
 מס' נת/31/750

 שם התכנית: איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת 
הבעלים )עבר מתכנית בסמכות מקומית(

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

מס' נת/31/750, שינוי לתכניות נת/750, נת/7/400.
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אייר. רחוב  נתניה.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
מבנן D, לפי נת/750. גושים וחלקות: גוש: 9905, חלקות במלואן: 

22 - 24, חלקי חלקה: 18.

בהסכמת  מחדש  וחלוקה  איחוד  א.  התכנית:  מטרת 
הבעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה- 
ושטח  פתוח  ציבורי  שטח  קיימת,  מדרך  ייעוד  שינוי  ב'   .1965
לבנייני ציבור לייעודים זהים בגאומטריה שונה. ג. ביטול דרך.

ד. הרחבת דרך.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2667 עמ'  התשס"ט,   ,5925 הפרסומים  ובילקוט   06/02/2009

בתאריך 05/03/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד' הרצל 91, רמלה 72430, טל'
ולבניה  לתכנון  הוועדה המקומית  וכן במשרדי   ,08-9788409
וכל   ,09-8603170 טל'   ,42439 נתניה   ,6 הצורן  רח'  נתניה, 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
 מס' פת/53/1154

שם התכנית: שני בניינים למגורים בשכונת שעריה 
בפתח תקוה

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 
פתח תקוה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' פת/53/1154, 
פת/ לתכניות  כפיפות  פת/2/1154,  פת/2000,  לתכניות  שינוי 

מק/2000/ד, פת/2000/א.

רחוב  תקוה.  פתח  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
כנסת ישראל 29, 31. שכונה: שעריה. רח' כנסת ישראל )פינת 

רח' הושע(. גושים וחלקות: גוש: 4042, חלקה במלואה: 932.

מטרת התכנית: הקמת שני בנייני מגורים - 58 יח"ד.

א'  ממגורים  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
הכל  סך  יח"ד,   58 בניית   .2 בניה.  זכויות  וקביעת  ג',  למגורים 
בשני בניינים, כל בניין בן 7 קומות על עמודים + קומה שמינית 
3. קביעת קווי בניין: לחזית רח'  חלקית + קומת חדר על הגג. 
הושע )דרום( - 5 מ', לחזית רח' כנסת ישראל )מערב( - 8 מ', 
לצד מזרח - 5 מ', לצד צפון - 6 מ'. 4. קביעת הוראות בדבר 
המסומן  החלקה  לשטח  מתחת  תת–קרקעי  חניה  מרתף  בניית 

למגורים. 5. הבלטת מרפסות שמש לפי התקנות.

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
 ,1 השניה  העליה  רח'  תקוה,  פתח  ולבניה  לתכנון   המקומית 

פתח תקוה 49100.

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/2000/יב

שם התכנית: מסחר בדרום אזור התעשיה סגולה
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
פת/2000,  פת/בת/37/1232,  לתכניות  שינוי  פת/2000/יב,  מס' 
פת/מק/ פת/2000/ח,  לתכניות  כפיפות   פת/מק/73/1232, 

.78/1232

שכונת  תקוה.  פתח  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
רח'  פינטו.  מסעוד  הרב  רח'  הרכב.  רח'  רבניצקי.  רח'  סגולה. 
חיים סוטין. רח' גרינברג. רח' בן ציון גליס. דרום אזור התעשיה 
לפי  כחלקות:  נרשמו  שלא  קודמות  מתכניות  מגרשים  סגולה. 
.8001  ,8002/8  ,8002/9  ,8007-8003 פת/בת/37/1232:  תכנית 

גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 6355, חלקי חלקות: 2 - 4, 97. גוש: 
6356, חלקי חלקות: 24, 68, 69.

מטרת התכנית: קביעת הוראות בדבר שימושים מסחריים 
בדרום אזור תעסוקה סגולה.

עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת הוראות בדבר תכליות 
למסחר, נוסף לתכליות לתעשיה עתירת ידע. ב. קביעת תחשיב 
סידורי תברואה  קביעת  ג.  ותכלית.  לכל תכלית  בניה  לשטחי 

והוראות איכות הסביבה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4194 עמ'  התשס"ח,   ,5836 הפרסומים  ובילקוט   04/07/2008

בתאריך 31/07/2008.

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

לקהל.

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
 מס' רצ/110/1

שם התכנית: מרכז להדרכת נהגים, ושיקום אתר 
הטמנת פסולת

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 
רצ/110/1,  מס'  מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  לציון  ראשון 

שינוי לתכניות רצ/22/170, רצ/1/1, רצ/170.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון. מערבית 
המעבר  ולתחנת  זאבי,  רחבעם  לשד'  ודרומית  מרילנד  לשד' 
לאשפה. גושים וחלקות: גוש: 3947, חלקי חלקות: 63, 65 - 67, 

.74 ,72



1271 ילקוט הפרסומים 6044, כ"א בטבת התש"ע, 7.1.2010

אתר  לשיקום  תכנונית  מסגרת  יצירת  התכנית:  מטרת 
הפסולת ראשון לציון, והקמת מרכז הדרכה לנהגים.

קרקע.  של  ייעודים  שינוי  א.  התכנית:  הוראות   עיקרי 
ב. קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד 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 
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' 
המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון, רח' הכרמל 20, ראשון 

לציון 75264, טל' 03-9547577.

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 רחובות

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
 מס' רח/550/ב/1/29

שם התכנית: רחוב אייזנברג 20
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
רח/2000/י,  רח/550/ב,  לתכניות  שינוי  רח/550/ב/1/29,  מס' 
תמא/2/4,  רח/2000/ב/1,  לתכניות  כפיפות  רח/מק/550/ב/29, 

רח/2000/ג, רח/מק/2000/ב/3.

רחוב  רחובות.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
אייזנברג 20. גושים וחלקות: גוש: 3703, חלקה במלואה: 1102.

מ"ר  ל–117  הדיור  יחידות  שטח  הגדלת  התכנית:  מטרת 
ליחידת דיור + תוספת שטח למרפסות מקורות לפי חוק.

עיקרי הוראות התכנית: תוספת שטח עיקרי של 538 מ"ר + 
שטח מקורה למרפסות 12 מ"ר לכל יחידת דיור לפי חוק.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4187 עמ'  התשס"ט,   ,5960 הפרסומים  ובילקוט   23/04/2009

בתאריך 03/06/2009.

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 רחובות

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
 מס' רח/800/ב/1/31

שם התכנית: רחוב הרשנזון 53, רחובות
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
כפיפות  רח/800/ב/31,  לתכנית  שינוי  רח/800/ב/1/31,  מס' 

רח/מק/2000/ב/3,  רח/800/ב,  רח/מק/800/ב/29,  לתכניות 
תמא/2/4, רח/2000/ג, רח/2000/ב/1.

רחוב  רחובות.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
הרשנזון 53. גושים וחלקות: גוש: 3704, חלקה במלואה: 189.

קיים  לבניין  עיקרי  שטח  מ'   100 תוספת  התכנית:  מטרת 
ומאושר.

עיקרי הוראות התכנית: א. תוספת שטחים עיקריים לבניין 
מסדרונות  שטח  הוספת  קרקע,  בקומת  מרפסת  סגירת  קיים: 
בכל הקומות לדירות, ביטול מחסנים בדירות והוספתם לשטחי 
שטחה  והוספת  חמישית  בקומה  מבואה  ביטול  ב.  הדירות. 

לדירה, תוספת מרפסות לא מקורות בקומה ראשונה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3288 עמ'  התשס"ט,   ,5939 הפרסומים  ובילקוט   07/05/2009

בתאריך 06/04/2009.

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 רחובות

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
 מס' רח/800/א/36

שם התכנית: שנהב חן סימילנסקי
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
רח/2000/י,  רח/800/א,  לתכניות  שינוי  רח/800/א/36,  מס' 
ביטול לתכנית רח/2000/ג, כפיפות לתכניות רח/2000/ב/1, רח/

מק/2000/ב/3, תמא/2/4.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

רחוב  רחובות.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גושים  פינס.  רח'  פינת  בקרבת  סוקולוב  רח'   .12 סמילנסקי 

וחלקות: גוש: 3703, חלקה במלואה: 411.

ב'  מגורים  מאזור  מגרש  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  מטרת 
המותרים  העיקריים  השטחים  הגדלת   .2 ג'.  מגורים  לאזור 
מקורות,  מרפסות   + מ"ר  ל–1,320  מ"ר  מ–950  התכנית  בתחום 
הגדלת מס' יחידות דיור המותרות בתחום התכנית מ–7 יחידות 
דיור ל–12 יחידות דיור, שינוי במספר הקומות המותרות בתחום 
 התכנית מ–ע + 4 קומות למרתף + קרקע + 5 +קומה חלקית. 

3. קביעת זכויות והוראות בניה.

עיקרי הוראות התכנית: 1. שטח עיקרי ממוצע לדירה לא 
יפחת מ–110 מ"ר עם מרפסות מקורות לכל יחידות דיור בשטח 
ממוצע של 15 מ"ר ליחידת דיור. 2. חומרי הגימור יהיו קשיחים 
למצוין   בהתאם  יהיו  בניין  קווי   .3 העיר.  מהנדס  באישור 

בתשריט.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,837 עמ'  התשס"ט,   ,5876 הפרסומים  ובילקוט   13/11/2008

בתאריך 04/12/2008.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבניה   לתכנון 
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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 רחובות

 הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית 
 מס' רח/25/2010/ג

 שם התכנית: קביעת אזור למרכז עסקים,
ראשי למרכז אזרחי

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מקומית  מיתאר  דחיית תכנית  בדבר  והבניה, התשכ"ה-1965, 
מס' רח/25/2010/ג, שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בילקוט 

הפרסומים 4394, התשנ"ו, עמ' 2433, בתאריך 28/03/1996.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות. בין הרחובות 
גוש:  וחלקות:  גושים  משה.  ובני  השופטים  לבקוביץ,  הרצל, 
 .661 678, חלקי חלקה:   ,677  ,655  -  651 3701, חלקות במלואן: 
גוש: 3704, חלקות במלואן: 249, 504, 507 - 510, חלקי חלקות: 

.380 ,13

מטרת התכנית: א. קביעת אזור למרכז עסקים ראשי ומרכז 
ייעוד מגרש לשטח  ג.  ייעוד שטחים בתכנית לדרך.  ב.  אזרחי. 
קביעת  ד.  הקרקע.  לפני  שטחים  ייעוד  הכולל  פתוח  ציבורי 
וחלוקה  לאיחוד  קביעת שטח  ה.  בינוי.  ותכנית  בניה  הוראות 
שמירת  בדבר  הוראות  קביעת  ו.  בעלים.  הסכמת  בלא  מחדש 
איכות הסביבה. ז. קביעת מבנים להריסה. ח. קביעת זכות מעבר 

בחניונים.

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 הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
 מס' רע/569/1

שם התכנית: תוספת שטח עיקרי על הגג
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 
שינוי  רע/569/1,  מס'  מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  רעננה 

לתכנית רע/292/1/א, כפיפות לתכנית רע/2000.

קזן  רחוב  רעננה.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גושים  קזן.  ברח'  ברעננה  משותף  מגורים  בניין   .3 

גוש: 6586, חלקה במלואה: 755.

מטרת התכנית: תוספת שטח עיקרי על הגג.

מס'  מיתאר  תכנית  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
נוסף  מ"ר,   12  - הגג  על  עיקרי  שטח  תוספת   .2 רע/292/1/א. 

לשטח המותר לפי תב"ע מס' רע/292/1א.

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
 ,43604 רעננה   ,6 השוק  רח'  רעננה,  ולבניה  לתכנון   המקומית 

טל' 09-7610516.

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 רעננה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
 מס' רע/565/1

שם התכנית: הרחבת תכליות באזורים לבנייני ציבור 
בתחום מרחב התכנון

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

מס' רע/565/1.

תחום  כל  רעננה.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
אשר  התכנון  מרחב  שבתחום  והחלקות  הגושים  כל  הרשות. 
על החלקות  חלה  אינה  זו  תכנית  ציבור.  לבנייני  ייעודן שטח 
המיועדת   7654 בגוש   ,109 מחלקה  חלק  א.  להלן:  המפורטות 
 ,565  ,503 חלקות  ב.  בלבד.  כנסת  לבית  רע/365/1,  תכנית  לפי 
וחלק מחלקה 505 בגוש 6578, המיועדת לפי תכנית רע/2008/1, 

לאוניברסיטה הפתוחה.

ציבור  לבנייני  בשטחים  תכליות  הרחבת  התכנית:  מטרת 
בכל מרחב התכנון רעננה.

שנקבעו  השימושים  על  נוסף  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ציבור  לבנייני  במגרש  להקים  ניתן  יהיה  מקומית,  בתכנית 
גינות ציבוריות, מיתקני משחקים, רחבות ושבילים להולכי רגל 

ואופניים.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4197 עמ'  התשס"ח,   ,5836 הפרסומים  ובילקוט   11/07/2008

בתאריך 31/07/2008.

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

לקהל.

מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 מס' ממ/3/3062

 שם התכנית: שינוי ייעודי הקרקע מתעשייתי 
לתעסוקה, כיכר פתוחה לציבור במסגרת השפ"פ, 

גבעת שמואל
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
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לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  המרכז  מחוז  ולבניה 
מס' ממ/3/3062,  מופקדת תכנית מפורטת  ולבניה מצפה אפק 

שינוי לתכניות ממ/3062, ממ/מק/2/3062, ממ/950.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעת שמואל. רחוב 
חיים בר לב. בדרום: רח' חיים בר לב, בצפון: שצ"פ לפי תכנית 
ממ/3107 מאושרת. במזרח: רחוב הגובל עם שטח שיפוט פתח 
תקוה, במערב: אזור לתעסוקה. רשות גובלת: פתח תקוה. גושים 

וחלקות: גוש: 6368, חלקות במלואן: 3, 51.

מגורים המשלב  אזור  הקמת  התכנית:   מטרת 
)204 יח"ד(, תעסוקה, משרדים, מסחר ומבני ציבור, סביב כיכר 
ציבורית על ידי: 1. שינוי ייעוד אזור תעשיה ל: א. מגורים מיוחד 
ומסחר. ב. תעסוקה ומסחר עם זכות מעבר לרכב ולהולכי רגל.   
לשטח  מאושרת  מדרך  ייעוד  שינוי   .2 פתוח.  ציבורי  שטח  ג. 
ציבורי פתוח. 3. שינוי ייעוד שטח ציבורי פתוח לאזור תעסוקה 
ג',  פרק  לפי  הבעלים  הסכמת  ללא  וחלוקה  איחוד   .4 ומסחר. 
סימן ז' לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965. 5. קביעת זכויות 
שינוי   .6 ארכיטקטוני.  ועיצוב  פיתוח  לבינוי,  והוראות  בניה 

ייעוד משטח לשטח ציבורי פתוח.

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' 
המקומית לתכנון ולבניה מצפה אפק, רח' גליס 9, פתח תקווה 

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 אישור תכנית מיתאר מקומית 
 מס' ממ/4167

שם התכנית: חלוקת חלקה בהסכמת בעלים, ותוספת 
זכויות

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
שד/44/534/א,  שד/23/534,  לתכניות  שינוי  ממ/4167,  מס' 

כפיפות לתכניות ממ/4031, ממ/23/534/ג/1.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: סביון. רחוב סמ הגבעה 2. 
 .Y662/475-662/300 קוארדינטה ,X187/875-187/800 קואורדינטה

גושים וחלקות: גוש: 6722, חלקה במלואה: 218.

מטרת התכנית: חלוקת חלקה בהסכמת הבעלים, ותוספת 
זכויות בניה.

עיקרי הוראות התכנית: א. חלוקת חלקה בייעוד מגורים 
א' בת 2,945 מ"ר לשני מגרשים בני 1,200 מ"ר, ו–1,745 מ"ר בלא 

שינוי ייעוד. ב. שינוי קווי בניין למבנה הקיים, קביעת קווי בניין 
למגרש החדש, ותוספת של 235 מ"ר זכויות בניה סך הכל.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4412 עמ'  התשס"ט,   ,5965 הפרסומים  ובילקוט   15/05/2009

בתאריך 17/06/2009.

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 שרונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
 מס' הצ/336/1/1

שם התכנית: שינוי בינוי, הגדלת שטחי השירות, 
ושינוי לקו בניין באחת משתי יחידות הדיור

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 
שרונים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' הצ/336/1/1, שינוי 

לתכניות הצ/100/1/1/א, הצ/122, הצ/2/29, הצ/32/1/1.

רחוב  יהודה.  אבן  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,7938 גוש:  וחלקות:  גושים  יעקב.  עין  שכונת   .4 ציון  אהבת 

חלקה במלואה: 140.

השירות,  שטחי  הגדלת  בינוי,  שינוי  התכנית:  מטרת 
ושינוי לקו בניין באחת משתי יחידות הדיור הקיימות בשטח 

התכנית.

תכנית  לפי  לבינוי  שינוי   .1 התכנית:  הוראות   עיקרי 
הצ/32/1/1. 2. קביעת קווי בניין ליחידת דיור קיימת לפי המצב 
מ'. ל–0.61  מ'   4 בניין צדי מערבי במקום  3. שינוי בקו   הקיים. 
מ'. ל–1.22  מ'   4 במקום  מזרחי  צפון  צדי  בניין  בקו  שינוי   .4 
מ'. ל–1.86  מ'   6 בניין אחורי צפון מערבי במקום   5. שינוי בקו 
6. הגדלת אחוזי הבניה לשטחי השירות מ–5% ל–15%. 7. קביעת 

זכויות, הוראות בניה ונגישות.

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
נתניה  דרום,  תעשיה  אזור  שרונים,  ולבניה  לתכנון  המקומית 

.42504

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.
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מרחב תכנון מקומי שרונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
 מס' הצ/260/1/4

שם התכנית: שכונת יוספטל, קדימה-צורן
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 

מס' הצ/260/1/4, שינוי לתכניות הצ/2/130, הצ/130.

רחוב  קדימה.  צורן  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
יוספטל. קדימה-צורן, רח' יוספטל מס' 19-11. גושים וחלקות:
במלואן:  חלקות   ,7815 גוש:   .89  ,85 חלקות:  חלקי   ,7814  גוש: 

293 - 295, 332, 334, 346, 369 - 377, חלקי חלקות: 359 - 361.

מטרת התכנית: 1. שינוי ייעוד ממגורים ב' ודרך למגורים 
ושטח  פתוח,  ציבורי  לשטח  כניסה(,  וקומת  קומות   8 )עד  ד/2 
ציבורי פתוח עם חניה תת–קרקעית. 2. קביעת הוראות, זכויות 
יח"ד  מ–72  הכל:  לסך  יח"ד  מס'  הגדלת   .3 בניה.  וקווי   בניה 
מ'  ומ–5  מ',  ל–4  מ'  מ–5  קדמי  בניין  קו  שינוי   .4 יח"ד.   ל–200 

ל–10 מ'.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3523 עמ'  התשס"ז,   ,5691 הפרסומים  ובילקוט   22/06/2007

בתאריך 12/07/2007.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבניה   לתכנון 
טל' 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
וכל מעוניין רשאי   ,42504 נתניה  דרום,  אזור תעשיה  שרונים, 
פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין 

לקהל.

שוקי אמרני  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבניה מחוז המרכז  

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי-מחוזי מחוז הצפון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ/17300
 שם התכנית: אתר למיתקנים הנדסיים, בריכות 

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

גנ/17300, אישור לפי תמ"א תמא/35.

גושים  ג'אן.  בית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 19502, חלקי חלקות: 7, 14, 68.

הסדרה  חדשה,  מים  בריכת  הקמת  התכנית:  מטרת 
הנאה  זיקת  והגדרת  קיימת,  מים  בריכת  של  סטטוטורית 

לאתרים המוצעים.

מקרקע  הקרקע  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
המוגדרת כשמורת טבע לקרקע המיועדת למיתקנים הנדסיים 
המיועד  לאתר  מעבר  זיקת  הגדרת  ב.  טבע.  שמורת  בתוך 
חקלאית.  כקרקע  המוגדרת  בקרקע  הנדסיים   למיתקנים 
ג. מתן הנחיות בניה להקמת הבריכה החדשה. ד. מתן הנחיות 

לפיתוח נופי, ושמירה על הנוף והצומח הטבעי.

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
דרך  הצפון,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המקומית-מחוזית  הוועדה 

קרית הממשלה, נצרת עילית 17000.

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 קצרין

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג/17437
שם התכנית: מרכז, קצרין

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

ג/17437, שינוי לתכנית ג/5090.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קצרין. גושים וחלקות:
גוש: 201000, חלקי חלקה: 2.

מטרת התכנית: א. הגשת תכנית מפורטת לשטח שייעודו 
ב. ביטול חלוקה מאושרת של  ומוסדות ציבור לחינוך.  מבנים 

מגרשים.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח 
לשטח מבנים ומוסדות ציבור לחינוך. ב. שינוי ייעוד משטח דרך 
ייעוד  ג. שינוי  לחינוך.  ציבור  ומוסדות  מאושרת לשטח מבנים 
וציר להולכי רגל לשטח מבנים ומוסדות ציבור  משטח מגורים 

לחינוך, חניה ושצ"פ. ד. ביטול חלוקה מאושרת של מגרשים.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2997 עמ'  התשס"ט,   ,5932 הפרסומים  ובילקוט   27/03/2009

בתאריך 19/03/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
מעוניין  וכל   ,06-6969664 טל'   ,12900 קצרין  קצרין,  ולבניה 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג/17545
שם התכנית: וילה תהילה, 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/17545,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  הגליל  אצבע 

לתכנית ג/10850, כפיפות לתכניות ג/8886, ג/5626.
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גושים  פינה.  ראש  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 13940, חלקי חלקות: 1, 112, 117.

מתן   .2 ג/10850.  מתכנית  שינויים   .1 התכנית:  מטרת 
דעת  חוות  לפי  מבנה  יסודות  על  להגנה  לקירוי  לגיטימציה 

יועץ קרקע.

1. עדכון אחוזי בניה עקב טעות  עיקרי הוראות התכנית: 
בחישוב שטחים ב–ג/10850 )מ–53% ל–57.43%(. 2. הוספת אחוזי 
בניה בעבור קירוי להגנה על יסודות מבנה, ולשירותים ומחסן 
של  )תוספת  ג/10850  בתכנית  שאושרה  מפגשיה/בר  בעבור 
כ–45 מ"ר הנכללת ב–57.43% המותרים(. 3. שינוי ייעוד משטח 
שאושרה  שחיה  בריכת  בעבור  ונופש  למגורים  פתוח  פרטי 
בג/10850 ונמצאת ממוקמת במצב המאושר על שני ייעודים. 
עתידית  בתכנית  וחלוקה  איחוד  לעריכת  הוראות  קביעת   .4
בתכסית  שינוי   .5 חלוקה.  בתשריט  או  זו  מתכנית   הנגזרת 
לקו  מ'  מ–5  ואחורי  קדמי  בניין  קו  שינוי   .6 ל–40%.  מ–30% 
מבנה  של  קלה  חריגה  הסדרת   .7 תשריט.  לפי  עוטף  בניין 
קיימים(. )במסגרת סעיף מבנים   שכן מזרחי לתוך חלקת היזם 
מאושר  במצב  יחידות  מ–11  נופש  יחידות  כמות  הקטנת   .8 

ל–9 יחידות.

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.

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 בקעת בית הכרם

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ/17387
שם התכנית: שינוי ייעוד משטח חקלאי למגורים א' 

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

גנ/17387.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נחף. גושים וחלקות:
גוש: 19142, חלקי חלקה: 22.

מטרת התכנית: הרחבה נקודתית לתכנית ג/11243, על ידי 
שינוי ייעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים ב'.

והוראות  הבניה  זכויות  קביעת  התכנית:  הוראות  עיקרי 
הבניה לאזור מגורים ב'.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2674 עמ'  התשס"ט,   ,5925 הפרסומים  ובילקוט   15/02/2009

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   ,04-9580693 טל'  כרמיאל,  הכרם,  בית  בקעת  ולבניה 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי גולן

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
 מס' ג/17177

שם התכנית: אזור למפעלי תעשיה חקלאית, פירות 
הגולן

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' ג/17177, שינוי לתכניות תמא22, ג/12560, כפיפות לתכניות 

תמא3/2, תמא34/ב/4, תמא35.

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

ומלאכה  קלה  תעשיה  שטח  תיחום  א.  התכנית:  מטרת 
תוצרת  של  וקירור  אריזה  למיון,  הגולן  פירות  מפעלי  בעבור 
 959 מס'  קיימת  אזורית  דרך  בניין של  בקו  ב. הקלה  חקלאית. 
מ–80 מ' מציר ל–40 מ'. ג. הקלה מתמא22 - יער טבעי לשימור, 

שינוי ייעוד מיער טבעי לשימור לתעשיה קלה ומלאכה.

הודעה על הפקדת התכנית: תכנית פירות גולן - ל/א/111 - 
אושרה בזמן השלטון הצבאי, 26.5.1981.

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 גולן, קצרין 12900, טל' 04-6969712, וכל מעוניין רשאי 
פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ/17495
שם התכנית: שינוי ייעוד מקרקע חקלאית למגורים, 

מג'אר
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/17495,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  המזרחי  הגליל 

לתכניות ג/850, ג/6696.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מג'אר. גושים וחלקות:
גוש: 15580, חלקי חלקה: 64.

 16 להקמת  למגורים  נקודתית  הרחבה  התכנית:  מטרת 
יחידות דיור.

חלק  של  ייעודים  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ניצול מערכת  תוך  לבניה,  נוספים  ייעוד שטחים  ב.  משטחים. 
דרכים קיימת. ג. קביעת הנחיות ותנאים לפיתוח ובניה 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 
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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
תבור,  כפר  המזרחי,  הגליל  ולבניה  לתכנון  הוועדה המקומית 

טל' 04-6772333.

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.

מרחבי תכנון מקומיים הגליל התחתון והגליל המזרחי

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
 מס' ג/14204

שם התכנית: תכנית מיתאר ואדי אל חאמם
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
ג/7802,  ג/100,  ג/7763,  ג/5278,  לתכניות  שינוי  ג/14204,  מס' 
כפיפות לתכניות תמא/13, ג/1152, תמא/8, תמא/3, תממ/9/2, 

תמא/35, תמא/34/ב/3.

רחוב  חמאם.  ואדי  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,15462 גוש:   .15465 גושים בשלמותם:  וחלקות:  גושים  חמאם. 
חלקות במלואן: 52, 64, 65, 70, 72, 78, 83, 86, 88 - 183, חלקי 
15464, חלקות  גוש:   .85  ,84  ,82  ,76  ,74  ,59  ,55  ,36  ,28 חלקות: 
 ,15519 גוש:   .77  ,69  ,64  ,8 חלקות:  חלקי   ,76  ,73  ,65 במלואן: 
 חלקי חלקות: 22 - 26, 53 - 58, 97. גוש: 15521, חלקי חלקה: 10.

גוש: 17315, חלקי חלקות: 1, 4, 5.

ואדי  ליישוב  מיתאר  תכנית  הכנת  התכנית:   מטרת 
לצורכי  מענה  ולצורך  מאושרת,  אב  תכנית  לפי  חמאם  אל 
הפיתוח של היישוב לשנות 2020. תכנית הכוללת הרחבה לצורך 
מגורים, שטחים לצורכי ציבור ושימושים נוספים. התאמה של 

ייעודי הקרקע הקיימים ושינוי בתכנון הדרכים.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד מחקלאי למגורים.
הפיתוח  בשטחי  ציבורי  ושטחי  דרכים  מערכת  קביעת  ב. 

החדשים. ג. קביעת הוראות בנושאי בינוי, זכויות בניה וכו'.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד מחקלאי למגורים.
קביעת  ג.  בניה.  היתרי  להוצאות  והנחיות  הוראות  מתן  ב. 

הוראות בנושאי בינוי , וזכויות בניה וכ"ו.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2676 עמ'  התשס"ט,   ,5925 הפרסומים  ובילקוט   30/01/2009

בתאריך 05/03/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,04-6508555 טל'   ,17511
ובמשרדי   ,04-6628210 טל'  התחתון,  הגליל  ולבניה  לתכנון 
תבור,  כפר  המזרחי,  הגליל  ולבניה  לתכנון  הוועדה המקומית 
טל' 04-6772333, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי הגליל התחתון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ/17589
שם התכנית: נחלה 39, ארבל

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/17589, שינוי  הגליל התחתון מופקדת תכנית מפורטת מס' 

לתכנית ג/4382, כפיפות לתכניות ג/10988, ג/13618.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ארבל. גושים וחלקות:
חלקות:  חלקי   ,17335 גוש:   .77  ,46 חלקות:  חלקי   ,17316  גוש: 

.12 - 6

מטרת התכנית: הסדרת זכויות בנחלה 39 במושב ארבל.

במשק  ממגורים  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
חקלאי וקרקע חקלאית למגורים ביישוב כפרי. ב. שינוי ייעוד 
ממגורים ביישוב כפרי לשטח חקלאי. ג. קביעת זכויות והוראות 

בניה. ד. מתן לגיטימציה לבניה קיימת בהיתר.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
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 
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל התחתון, טל' 

.04-6628210

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 מבוא העמקים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ/18162
שם התכנית: שינוי בהוראות וזכויות בניה, יקנעם עילית

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/18162,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  מבוא העמקים 

לתכנית ג/4340.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יקנעם עילית. גושים 
וחלקות: גוש: 12088, חלקה במלואה: 47, חלקי חלקה: 99.

מטרת התכנית: שינוי בהוראות וזכויות בניה.

שינוי  ב.  בניה.  אחוזי  הגדלת  א.  הוראות התכנית:  עיקרי 
קווי בניין ומספר יחידות דיור. ג. קביעת הוראות בניה ופיתוח 

בהתאם.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
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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
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים, רח' ציפורן 5, 

נצרת עילית 17000, טל' 04-6468585.

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 מבוא העמקים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ/18166
שם התכנית: הקמת מרכז למוסדות דת, חינוך משולב 

במסחר, כפר כנא
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/18166,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  מבוא העמקים 

לתכניות ג/8588, ג/5942.

גושים  כנא.  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 17391, חלקי חלקה: 36.

מטרת התכנית: הקצאת שטח למבנים ומוסדות ציבור.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד ממרכז אזרחי ומבני 
ציבור לאזור מבנים ומוסדות ציבור. ב. קביעת הוראות וזכויות 
ויציאה  כניסה  הסדרי  וקביעת  חניה  מקומות  הסדרת  בניה, 

למתחם. ג. תוספת חזית מסחרית.

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

נצרת עילית 17000, טל' 04-6468585.

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 מבוא העמקים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ/17986
שם התכנית: שינוי בהוראות וזכויות בניה, יפיע

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/17986,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  מבוא העמקים 
לתכניות ג/9607, ג/12761.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יפיע. גושים וחלקות:
גוש: 16877, חלקי חלקות: 38, 43, 44.

מטרת התכנית: שינוי בהוראות וזכויות בניה, ושימושים 
של שצ"פ.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי בהוראות וזכויות בניה. 
הגדלת  ג.  בתשריט.  מקווקו  אדום  קו  לפי  בניין  בקו  שינוי  ב. 
בניין.  גובה  שינוי  ה.  קרקע.  תכסית  שינוי  ד.  בניה.   אחוזי 
השצ"פ  דרך  לגישה  אפשרות  מתן  ז.  קומות.  מספר  הגדלת  ו. 

למגרשי המגורים באמצעות זיקת הנאה.

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

נצרת עילית 17000, טל' 04-6468585.

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 מבוא העמקים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ/18295
שם התכנית: שינוי בהוראות וזכויות בניה, יפיע

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/18295,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  מבוא העמקים 

לתכנית ג/9607.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יפיע. גושים וחלקות:
גוש: 16875, חלקה במלואה: 11.

מטרת התכנית: שינוי בהוראות וזכויות בניה.

שינוי  ב.  בניה.  אחוזי  הגדלת  א.  הוראות התכנית:  עיקרי 
בקווי בניין. ג. הגדלת גובה ומספר קומות.

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

נצרת עילית 17000, טל' 04-6468585.
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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 מבוא העמקים

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

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

גנ/17155, שינוי לתכנית ג/8156.

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

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

עיקרי הוראות התכנית: קביעת הוראות וזכויות בניה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3715 עמ'  התשס"ט,   ,5950 הפרסומים  ובילקוט   27/03/2009

בתאריך 12/05/2009.

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

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ/17533
שם התכנית: שינוי ייעוד מתעשיה למגורים ומסחר, 

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

גנ/17533, שינוי לתכנית ג/7468.

גושים  אכסאל.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 16905, חלקי חלקות: 5, 6.

מטרת התכנית: שינוי ייעוד מאזור תעשיה לאזור מגורים 
ומסחר.

בניה  זכויות  בהוראות  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ושימושים.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2681 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 
 ,17000 עילית  נצרת   ,5 ציפורן  רח'  העמקים,  מבוא   ולבניה 
טל' 04-6468585, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג/16020
שם התכנית: צימרים במגרש 51, מושב צוריאל

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
ג/4908,  ג/9953,  ג/10298,  ג/2350,  לתכניות  שינוי  ג/16020, 

ג/14833.

גושים  צוריאל.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 19901, חלקי חלקות: 9, 19, 22, 24.

מטרת התכנית: א. הוספת הנחיות מיוחדות לחלק מאזור 
קרקע חקלאית. ב. שינוי גבול בין אזור מגורים א' ואזור קרקע 

חקלאית עם הנחיות מיוחדות.

המותרות  התכליות  קביעת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
קביעת  ג.  השטח.  ייעודי  בין  גבול  קביעת  ב.  השטח.  לייעודי 
לפיתוח  הנחיות  מתן  ה.  בניה.  הוראות  קביעת  ד.  בניין.  קו 

ותשתיות.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4025 עמ'  התשס"ט,   ,5955 הפרסומים  ובילקוט   19/04/2009

בתאריך 24/05/2009.

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 נפתלי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ/17874
שם התכנית: הסדרת מגרש מגורים, מעיליא

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/17874,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  נפתלי  מעלה 

לתכנית ג/6296.

גושים  מעיליא.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 18629, חלקה במלואה: 51, חלקי חלקות: 48, 49, 

.69 ,53 ,52

שינוי  ב.  רגל.  הולכי  דרך  קטע  ביטול  א.  התכנית:  מטרת 
גודל מגרש מינימלי.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד מקטע דרך הולכי 
 רגל לאזור מגורים ב'. ב. הקטנת גודל מגרש מינימלי מ–400 מ' 

ל–390 מ'.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
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 
רח'  נפתלי,  ולבניה מעלה  הוועדה המקומית לתכנון   למשרדי 

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

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ/17908
 שם התכנית: שינוי ייעוד ממגורים א' למבנים 

ומוסדות ציבור ודרך משולבת, תרשיחא
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/17908,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  נפתלי  מעלה 

לתכניות ג/10778, ג/6953.

תרשיחא. מעלות  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
חלקה:  חלקי   ,37 במלואה:  חלקה   ,18400 גוש:  וחלקות:  גושים 

.42

מטרת התכנית: הקמת מבנים ומוסדות ציבור.

בחלק  קרקע  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
 צפוני של חלקה 37 ממגורים א' לאזור מבנים ומוסדות ציבור.
ב. קביעת השימושים המותרים לאזור מבנים ומוסדות ציבור, 
ואזור מגורים א'. ג. קביעת זכויות והוראות בניה לאזור מבנים 
למתן  הוראות  קביעת  ד.  א'.  מגורים  ואזור  ציבור,  ומוסדות 

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 
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 
רח'  נפתלי,  ולבניה מעלה  הוועדה המקומית לתכנון   למשרדי 

האורנים 1, מעלות 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 משגב

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
 מס' ג/13766

שם התכנית: שינוי לתכנית מיתאר ג/6931 המאושרת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' ג/13766, שינוי לתכנית ג/6931, כפיפות לתכניות תממ/2, 

תמא/35.

גושים  סלאמה.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות:גוש: 19457, חלקי חלקות: 86, 187.

לשינוי  הוראות  ומתן  שטחים,  הקצאת  התכנית:  מטרת 
ייעוד לשטחים, לייעוד מבני ציבור.

המיועדת  קרקע  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ציבור בתחום  ציבורי לשטח המיועד למבני  ולשביל  למגורים 
קרקע.  ייעוד  לכל  המותרות  התכליות  קביעת  ב.   התכנית. 

ג. קביעת הנחיות אדריכליות.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2691 עמ'  התשס"ה,   ,5397 הפרסומים  ובילקוט   08/04/2005

בתאריך 18/05/2005.

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 משגב, ד"נ משגב, טל' 04-9990102, וכל מעוניין רשאי 
פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי עמק הירדן

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
 מס' ג/16002

שם התכנית: תכנית מיתאר קיבוץ אשדות יעקב איחוד
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 
עמק הירדן מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' ג/16002, שינוי 
לתכניות מק/עה/004/11808, ג/10969, ג/5624, ג/1594, ג/11808, 

ג/12831.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשדות יעקב )איחוד(. 
גושים וחלקות: גוש: 15102, חלקי חלקות: 27, 28, 31, 39. גוש: 
 .43  ,42  ,35  ,26  -  24 29, חלקי חלקות:  15106, חלקה במלואה: 
גוש: 15107, חלקות במלואן: 51 - 64, 67, חלקי חלקה: 65. גוש: 
15109, חלקי חלקות: 41, 43. גוש: 15111, חלקי חלקות: 24, 25, 

.42 ,39 ,38

מטרת התכנית: א. רה–תכנון ייעודי קרקע קיימים, וקביעת 
מערכת  התוויית  ב.  המחנה.  בשטח  חדשים,  קרקע  ייעודי 
דרכים, תנועה ונגישות. ג. תכנון אזור מגורים א' כבסיס לחוקה 
למגרשים. ד. ייעוד שטח מגורים ב'. ה. הרחבת שטח המגורים 

הקיבוציים.

קיימים  קרקע  ייעודי  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ופירוט התכליות המותרות לכל  לשימושים שונים. ב. קביעת 
ייעוד קרקע. ג. קביעת הוראות בניה. ד. קביעת הנחיות בינוי 
ועיצוב אדריכלי. ה. ביטול תכנית ג/1044 - כביש 41 קטע צומת 

אשדות, גשר רוטנברג.

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

המקומית לתכנון ולבניה עמק הירדן, טל' 04-6757636.
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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.

יוסף ברון  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבניה מחוז הצפון  

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אבו בסמה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 מס' 702/03/28

שם התכנית: אזור תעסוקה תראבין
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבניה 
 ,702/03/28 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  בסמה  אבו  ולבניה 

שינוי לתכנית 107/02/28 )מס' קודם 48/305/02/7(.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

א-צאנע.  תראבין  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 .Y174.800 קואורדינטה   ,X583.900 קואורדינטה  תעשיה.  אזור 
 .1 חלקה:  חלקי  מוסדר,   100229/2 גוש:  וחלקות:   גושים 
 ,44 גוש   - שמעון  בני   .1 חלקה:  חלקי  מוסדר,   400151 גוש: 
רשומה בספר 9, באר שבע, דף 56. בני שמעון - גוש 46, רשומה 
כמסומן בתשריט  גבולות התכנית:   .61 דף  באר שבע,   9 בספר 

בקו כחול רצוף.

ותעשיה,  מסחר  תעסוקה,  אזור  הקמת  התכנית:  מטרת 
מבנים ומוסדות ציבור, שצ"פ ושטח למיתקנים הנדסים ביישוב 

תראבין.

למבנים  משצ"פ  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ומוסדות ציבור. ב. שינוי ייעוד מאזור משולב למסחר ותעשיה 
למיתקן הנדסי. ג. שינוי ייעוד מאזור משולב למסחר ותעשיה 
לאזור תעסוקה. ד. חלוקת אזור תעסוקה למגרשים. ה. קביעת 
השימושים המותרים לכל ייעוד קרקע. ו. שינוי בהנחיות בניה.

ז. שינוי בזכויות 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 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263795 טל' 
 ,11 רגר  יצחק  שד'  בסמה,  אבו  ולבניה  לתכנון   המקומית 

באר שבע 84100 טל' 08-6202540

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 הפקדת תכנית מפורטת 
 מס' 62/135/03/2

 שם התכנית: שכונת הדקל, בין הרחובות ברנע 
ונחל עמרם, אילת

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה אילת מופקדת 
תכנית מפורטת מס' 62/135/03/2, שינוי לתכניות 135/03/2 )תרש"צ 
4/18/01(, 21/135/03/2 )תרשצ 4/18/05(, כפיפות לתכנית 101/02/2.

איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים. 
היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

או הרשאות.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אילת. שכונת הדקל 
כמסומן  התכנית:  גבולות  עמרם.  ונחל  ברנע  הרחובות  בין 
בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: גושים: 40011, 40027 
)ארעי(; חלקות וחלקי חלקות: בגוש 40011: 66, 67, 68, 69, 70, 71, 
103, 145, 146, 102 )חלקי(, 147 )חלקי(. בגוש 40027 ארעי, חלקה 

1 )ארעית( )חלקי(.

מטרת התכנית: א. יצירת מסגרת תכנונית חדשה למגרשים 
לאזור  קומות   2 ממגורים  ייעוד  שינוי  ב.  קיים.  מגורים  באזור 
ייעוד ממגורים  שינוי   .173 במגרש  קומות   9  - מיוחד  מגורים 
וחלוקה  איחוד  ג.   .171 במגרש   - פתוח  פרטי  לשטח  קומות   2
בהסכמת בעלים. ד. קביעת שטחי בניה מרביים )מעל למפלס 
כ– מתוכם  מ"ר,  כ–22,598.6   :173 למגרש  הקובעת(  הכניסה 
נקבעו   171 במגרש  עיקריים.  שטחים  המהווים  מ"ר   16,954.6
שטחי בניה מתחת למפלס הכניסה הקובעת בלבד. ה. קביעת 
ו–46: כ–4,781.7 מ"ר,   45  ,44  ,43 שטחי בניה מרביים למגרשים 
מתוכם כ–4,327.3 מ"ר המהווים שטחים עיקריים. ו. קביעת קווי 
בניין, לרבות קווי בניין 0. ז. קביעת  מספר יחידות הדיור ל–258 

יח"ד, מתוכם 210 יח"ד למגרש 173.

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 על פי 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   .08-6263791 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.
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מרחב תכנון מקומי אשקלון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר 
 מס' 140/101/02/4

שם התכנית: תוספות בניה ברחוב יהודה הלוי, 
שכונת שמשון

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבניה 
 ,140/101/02/4 מס'  מיתאר  תכנית  מופקדת  אשקלון  ולבניה 
ציבוריים  )שיכונים   152/03/4  ,118/101/02/4 לתכניות  שינוי 

.101/02/4 ,)5/45/9

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

שכונת  אשקלון.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
שמשון, רחוב יהודה הלוי. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט 
במלואן:  חלקות   ,1962 גוש:  וחלקות:  גושים  רצוף.  כחול   בקו 

133 - 138, 140. גוש: 1964, חלקי חלקה: 83.

מטרת התכנית: א. קביעת הנחיות ומגבלות בניה לצורכי 
הרחבת דירות קיימות. ב. קביעת פתרון לחניה, על ידי שימוש 
לציבור  מעבר  זכות  קביעת  ג.  פרטית.  ובחניה  ציבורית  בחניה 
במגרש מס' 2. ד. קביעת הוראות לפיתוח השטח, ותנאים למתן 

היתר בניה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
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' 
אשקלון,   ,7 הגבורה  רח'  אשקלון,  ולבניה  לתכנון   המקומית 

טל' 08-6792355.

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' 99/115/03/5

שם התכנית: מגורים במגרש 17, שכונת נאות לון
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבניה 
 ,99/115/03/5 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  באר שבע  ולבניה 

שינוי לתכנית 5/במ/82.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

המגרש  שבע.  באר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינטה   .17 עדני  שלמה  רח'  לון,  נאות  בשכונת   נמצא 
כמסומן  התכנית:  גבולות   .Y573.600 קואורדינטה   ,X177.350
מוסדר,   38326 גוש:  וחלקות:  גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט 

חלקה במלואה: 5, חלקי חלקה: 79.

מטרת התכנית: שינויים במגרש 17 הנמצא ברחוב שלמה 
עדני 33, שכ' נאות לון, באר שבע.

למטרות  בניה  היקפי  הגדלת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
וממוקם  א'  מגורים  לאזור  המיועד   ,17 מס'  במגרש  עיקריות 
ברחוב שלמה עדני 33, שכ' נאות לון, מ–40% ל50%. ב. קביעת 

זכויות בניה למטרות שירות. ג. שינוי קווי 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.

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' 85/115/03/5

שם התכנית: שדרות ירושלים, שכונה ט', באר שבע
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
 ,58/115/03/5 63/115/03/5/א,  לתכניות  שינוי   ,85/115/03/5

5/מק/2018.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

שדרות  שבע.  באר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
כמסומן  התכנית:  גבולות  אלון.  ג'ו  דרך  פינת   ,2/5 ירושלים 
חלקי   ,38058 גוש:  וחלקות:  גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט 

חלקות: 29 - 31, 70.

בתחום  רגל  להולכי  מעבר  זכות  קביעת  התכנית:  מטרת 
מגרש 90א'.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4605 עמ'  התשס"ט,   ,5971 הפרסומים  ובילקוט   21/06/2009

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

פתוחים לקהל.
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מרחב תכנון מקומי דימונה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 מס' 73/102/03/25

שם התכנית: הגדלת שטח מסחרי, רח' מ"ג המעפילים, 
דימונה

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבניה 
 ,73/102/03/25 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  דימונה  ולבניה 

שינוי לתכנית 7/101/02/25, כפיפות לתכנית 101/02/25.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דימונה. מרכז דימונה. 
צפון      דרום  קואורדינטה   ,Y552.540 מזרח   מערב  קואורדינטה 
X203.210. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

גושים וחלקות: גוש: 39510 מוסדר, חלקי חלקות: 15, 16, 121.

מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית להגדלה של שטח 
מסחרי ברח' מ''ג המעפילים, מס' 4 בדימונה.

ב. קביעת  ייעוד קרקע.  א. שינוי  עיקרי הוראות התכנית: 
בניה  זכויות  קביעת  ג.  השונים.  במגרשים  מותרים  שימושים 
לשטחים עיקריים ולשטחי שירות. ד. קביעת הנחיות ומגבלות 

בניה. ה. קביעת תנאים להוצאת היתר בניה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
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 דימונה, שד' הנשיא 1, דימונה 8600, 

טל' 08-6563182.

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 רמון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
 מס' 6/103/03/27

שם התכנית: מתחם פנג'יאה, רח' הר עודד 5
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבניה, 

6/103/03/27, שינוי לתכניות 22/101/02/27, 4/103/03/27.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מצפה רמון. המע"ר 
רובע דרכי הבשמים. קואורדינטה   ,5 התיירותי, רח' הר עודד 

כמסומן  התכנית:  גבולות   .Y503/500 קואורדינטה   ,X180/800
39595, חלקות  גוש:  וחלקות:  גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט 

במלואן: 21, 33, חלקי חלקות: 22, 42, 45, 49, 51.

ונופש  מלונאות  מאזור  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  מטרת 
ונופש  מלונאות  מאזור  ייעוד  שינוי  ב  תדלוק.  תחנת  לייעוד 
לייעוד מסחר ותעסוקה. ג. שינוי ייעוד מאזור מלונאות ונופש 

לייעוד מגורים מיוחד, מסחר ותיירות.

עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת זכויות בניה. ב. קביעת 
שימושים למסחר, תעסוקה, תיירות ומגורים מיוחד. ג. קביעת 
הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי. ד. קביעת ייעוד לתחנת תדלוק. 
ה. קביעת זיקת הנאה למעבר ברכב. ו. קביעת הנחיות להוצאת 
מ'   40 של  מגן  ורדיוס  השפעה  תחום  קביעת  ז.  בניה.  היתרי 
 מתחנת התדלוק לשימושי מגורים, תיירות ושימושים דומים.

ח. קביעת תחום השפעה ורדיוס מגן של 80 מ' מתחנת תדלוק 
לשימושי מוסדות ציבור וחינוך למיניהם.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4701 עמ'  התשס"ט,   ,5973 הפרסומים  ובילקוט   11/06/2009

בתאריך 06/07/2009.

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 
מצפה רמון, שד' בן גוריון 8, מצפה רמון 80600, טל' 08-6586493, 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל 

האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי רהט

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 מס' 432/03/17

שם התכנית: מגרש 129 בשכונה 7, רהט
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    רהט מופקדת תכנית מפורטת מס' 423/03/17, שינוי 

לתכניות 17/מק/2155, 263/03/7.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רהט. בחלקה המערבית 
של שכונה 7 הנמצאת באמצע העיר רהט, מול השוק העירוני. 
גבולות   .Y - 589.378 קואורדינטה   ,X - 177.257 קואורדינטה 
וחלקות:  גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט  כמסומן   התכנית: 
 ,90  ,89 חלקות:  חלקי   ,10 במלואה:  חלקה  רשום,   100623 גוש: 

.98

מטרת התכנית: שינוי קו בניין אחורי וצדי, הגדלת זכויות 
בניה והגדלת תכסית למבנה מגורים א'.

עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת שטחי הבניה המרביים 
המותרים במגרש מס' 129 )אזור מגורים א'( ל–83% + 126 מ"ר, 
עיקריים. שטחים  המהווים  א'  מגורים  למטרות   65%  מתוכם 
והמתואר  המסומן  לפי  ואחורי  צדי  בניין  קווי  שינוי  ב. 
בתשריט. ג. הגדלת תכסית מרבית ל–80%. ד. קביעת התכליות, 
התנאים  קביעת  ה.  לתשתיות.  כלליות  והנחיות  השימושים 
במגרש. יח"ד  ל–4  יח"ד  מס'  הגדלת  ו.  בניה.  היתרי   למתן 

ז. קביעת שלבי ביצוע.
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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' 

המקומית לתכנון ולבניה רהט, טל' 08-9914874.

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' 1/164/02/12

שם התכנית: מבנה מסחרי בבאר אורה
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    
1/164/02/12, שינוי  חבל אילות מופקדת תכנית מפורטת מס' 

לתכניות 164/02/12, 12/מק/506.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

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

אורה. באר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינטה X402.375, קואורדינטה Y198.275. גבולות התכנית:
גוש: 39133  גושים וחלקות:  כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. 

מוסדר, חלקי חלקה: 188.

מטרת התכנית: שינוי בזכויות ומגבלות בניה.

שטח   - בניה  זכויות  תוספת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
עיקרי. ב. תוספת קומה. ג. קביעת הגובה. ד. שינוי בקו 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' 

המקומית לתכנון ולבניה חבל 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 רמת נגב

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
 מס' 67/101/02/20

שם התכנית: פתחת ניצנה
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 
 ,67/101/02/20 מס'  מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  נגב  רמת 
,34/101/02/20  ,192/03/20  ,1/135/03/20 לתכניות   שינוי 
5/101/02/20/א, 1/175/03/20, תמא/14, פירוט לתכניות תמא/8, 
לתכניות  כפיפות  תמא/35,  תמא/34/ב/3,  תמא/3,  תמא/22, 
2/188/03/20, 63/101/02/20, 9/101/02/20, תמא/10/23, תממ/14/4, 

 ,247/03/20 ,3/188/03/20

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

ניצנה,  פתחת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
מצויה כ–70 ק"מ מבאר שבע ומשתרעת מן הגבול הבין–לאומי 
וגבעת  מצפון,  חקלאות  במזרח, שטחי  קציעות  מחנה  במערב, 
אופי  בעלי  קטנים  יישובים  כמה  כולל  השטח  מדרום.  הגר 
כפרי, קהילה חינוכית התיישבותית בניצנה, שטחים חקלאיים 
ושרידי חקלאות עתיקה. קואורדינטה X145/000, קואורדינטה 
Y531/500. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
חלקי   ,5 במלואה:  חלקה  מוסדר,   39007 גוש:  וחלקות:  גושים 
חלקות: 3 ,4, 6. גוש: 39017 מוסדר, חלקי חלקה: 3. גוש: 39018, 

מוסדר, חלקי חלקות: 1, 2, 3, 4.

נצנה,  בפתחת  ההתיישבות  חיזוק   .1 התכנית:  מטרת 
 ,15.7.2001 מיום   ,444 מס'  ישראל  ממשלת  מהחלטת  כנגזרת 
זאת  בנגב,  חלוצה  חולות  באזור  חדשים  יישובים  הקמת 
באמצעות: א. הרחבת הקהילה החינוכית התיישבותית ניצנה 
מיישוב כפרי ליישוב עירוני ניצנית, ויצירת התנאים להגדלת 
פתוחים,  מרחבים  וטיפוח  שימור  ב.  באזור.  האוכלוסיה  היקף 
המייצגים את רוח המקום, והגנה על איכות החיים והסביבה 
בין  ג. חיזוק מערך הקשרים  בשטח התכנית תוך כדי פיתוחו. 
יישובי הפיתחה )קיימים ומתוכננים(, באמצעות פיתוח מערך 
התחבורה והקמת פארק דרך שור. ד. קידום התיירות, מערכות 
האזור.  לפיתוח  כמנוף  התכנית,  בתחום  והתחבורה  התשתית 
הבטחת  ו.  לישראל.  מערבי  ומוצא  כשער  האזור  פיתוח  ה. 
זמינות של עתודות קרקעיות בשטח התכנית לפיתוח ולשימור, 
מעבר לתקופת תוקפה של התכנית. 2. קביעת הנחיות לתכנון 
המפורטים  לעניינים  הנוגע  בכל  מפורטת,  ברמה  סטטוטורי 

בתכנית זו.

עיקרי הוראות התכנית: 1. קביעת מסגרת תכנונית לפיתוח 
מגורים, מבני ציבור, מסחר ותעסוקה, גן לאומי, שטחים פתוחים 
לסוגיהם, דרכים חדשות, הרחבת דרכים קיימות ומסילת ברזל. 
2. קביעת שלביות פיתוח. היקף הייישוב ניצנה יהיה 1,500 יח"ד 
בשלבים א' ו–ב' יחדיו, מתוכם כ–400 יח"ד בשלב א'. 3. קביעת 
קרקע,  ייעודי  קביעת   .4 מפורטות.  תכניות  להכנת  הוראות 
מגבלות  בניה,  והוראות  זכויות  מותרים,  ושימושים  תכליות 
לפיתוח בשטחים הבנויים ובשטחים הפתוחים, כמו גם תנאים 
למתן היתרי בניה בתחום התכנית. 5. הסדרת פעילות הכרייה 
וסביבותיו,  הנחל  תחום  התוויית   .6 ניצנה.  בנחל  והחציבה 

ופירוט השימושים המותרים בו, בהתאם לת/מ/א 34/ב/3.
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ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי 
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 רמת נגב, טל' 08-6564129.

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 חובב

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 מס' 31/110/03/19

שם התכנית: תחנת כוח בקוגנרציה בתחום מפעל 
מכתשים רמת נגב, אנרגיה באזור התעשיה רמת חובב

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    
31/110/03/19, שינוי  רמת חובב מופקדת תכנית מפורטת מס' 
תמא/ תמא/37/ת,  לתכניות  כפיפות   ,7/110/02/19  לתכנית 

37/א/4/1.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

תעשיה  אזור  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
בע"מ.  כימיים  מפעלים  מכתשים  למפעל  בצמוד  חובב,  רמת 
קואורדינטה X559,750, קואורדינטה Y180,000. גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: גוש: 100177 

מוסדר, חלקי חלקה: 1.

משולב,  במחזור  כוח  תחנת  הקמת  התכנית:  מטרת 
בקוגנרציה מוסקת בגז טבעי כדלק עיקרי )ושימוש בדלק נוזלי 

במצב חירום( בהספק נומינלי של עד 130 מגה וואט.

משטח  ייעוד  שינוי  לקבוע   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
לתעשיה לשטח מיתקן הנדסי ודרך. 2. לקבוע תנאים להקמת 
הכוח. לתחנת  יצור  הספק  לקבוע   .3 והפעלתה.  כוח   תחנת 

לגז  ההולכה  למערכת  הכוח  תחנת  לחיבור  תנאים  לקבוע   .4
טבעי. 5. לקבוע תנאים והוראות לחיבור תחנת הכוח לתשתיות 
בניה  היתר  למתן  ותנאים  בניה  הוראות  לקבוע   .6 חיצוניות. 
מפגעים  ומיזעור  למניעת  הוראות  לקבוע   .7 הכוח.  לתחנת 
סביבתיים. 8. לקבוע תנאים והוראות למעקב ובקרה על פעולות 

תחנת הכוח.

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' 
טל'   ,84102 שבע  באר  חובב,  רמת  ולבניה  לתכנון   המקומית 

.08-6543109

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 מיתאר מקומית 
 מס' 5/203/03/7

שם התכנית: מגורים זמניים, ניר עקיבא
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ”ה-1965,  והבניה, 
המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבניה  לתכנון 
מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  שמעונים  ולבניה  לתכנון 
 ,3/203/03/7  ,4/203/03/7 לתכניות  כפיפות   ,5/203/03/7 מס 

1/203/03/7, 203/03/7, תממ/14/4.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ניר עקיבא. מערבית 
קואורדינטה  מרחבים.  אזורית  מועצה  בתחום   .332 מס'  לדרך 
כמסומן  התכנית:  גבולות   .Y597.000 קואורדינטה   ,X165.500
מוסדר,   265 גוש:  וחלקות:  גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט 
.1 חלקה:  חלקי  מוסדר,   267 גוש:   .6  ,5  ,3 חלקות:   חלקי 

גוש: 268 מוסדר, חלקי חלקות: 4, 5.

מטרת התכנית: א. לאפשר את יישום חוק ההתנתקות, על ידי 
קביעת שטחים להקמת מבני מגורים זמניים ומבני ציבור זמניים 
)להלן - מבנים זמניים(, בהתאם ובכפוף לתקנות ההתנתקות או 
על פי כל דין, ובכפוף לאישור הגורמים המפורטים בתקנה 3)ג( 
לתקנות ההתנתקות. ב. קביעת גבולות מושב ניר עקיבא הכולל, 
ובו  בין השאר, את השטח המיועד לבינוי של היישוב הקיים 
200 יח"ד והשטחים המיועדים למבנים זמניים בעבור 20 יח"ד 

של מפוני חבל עזה ומבני ציבור המשרתים אותם.

עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת ייעוד למגורים בעבור 
המבנים  לשטח  גישה  דרך  קביעת  ב.  זמניים.  מבנים  הקמת 

הזמניים.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים 
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 בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, 
רח' התקוה 4, באר שבע 84100, טל' 08-6263795. העתק ההתנגדות 
שמעונים,  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי   יומצא 

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.
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מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 מס' 5/312/03/7

שם התכנית: שינוי ייעוד חלק משטח לבנייני ציבור 
לאזור מגורים א', בשכונה 1, ערערה בנגב

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

5/312/03/7, שינוי לתכניות 3/312/03/7, 2/312/03/7.

איחוד וחלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ערערה בנגב, באזור 
קואורדינטה  ערערה.  ביישוב   ,1 שכונה  של  הציבור  מבני 
וחלקות:  גושים   ;Y563-800 קואורדינטה   ,X202-900 
מוסדר,   100084/9 גוש:   .1 חלקה:  חלקי  מוסדר,   100084/5 גוש: 
חלקות: 43, 44, חלקי חלקות: 42, 45. גבולות התכנית: כמסומן 

בתשריט בקו חול רצוף.

ציבור  למבני  משטח  קרקע  בייעוד  שינוי  התכנית:  מטרת 
לאזור מגורים א', לשביל ולשצ"פ, ואיחוד וחלוקה בין מגרשים 

שייעודם מבני ציבור.

משטח  קרקע  בייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
איחוד  ב.  ולשצ"פ.  לשביל  א',  מגורים  לאזור  ציבור  למבני 
וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלי. ג. קביעת תכליות, שימושים 
באזור  המרביים  הבניה  שטחי  קביעת  ד.  לתשתיות.  והנחיות 
עיקריים.  שטחים  המהווים   73% מתוכם  ל–100%,  א'   מגורים 
ומוסדות  למבנים  בשטח  המרביים  הבניה  שטחי  קביעת  ה. 
ציבור  לחינוך ל–110%, מתוכם 80% המהווים שטחים עיקריים. 
ו. קביעת שטחי הבניה המרביים בשטח למבנים ומוסדות ציבור 
עיקריים.  שטחים  המהווים   80% מתוכם  ל–110%,   לבריאות 

ז. קביעת שלבי 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 אישור תכנית מיתאר מקומית
 מס' 29/303/02/7

שם התכנית: קרית החינוך, קיבוץ גבים, שער הנגב
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 

 ,3/112/03/7  ,23/303/02/7 לתכניות  שינוי   ,29/303/02/7 מס' 
.2/112/03/7 ,20/303/02/7

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.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבים. קרית חינוך שער 
הנגב, וקיבוץ גבים בתחום מועצה אזורית שער הנגב. גבולות 
וחלקות:  גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט  כמסומן   התכנית: 
גוש: 760, חלקי חלקה: 47. גוש: 979, חלקות במלואן: 7-2, 16, 21, 
חלקי חלקות: 8, 9, 15. גוש 980, חלקה במלואה: 3, חלקי חלקות: 
 .135  ,133  ,132  ,129 חלקות:  חלקי   ,1889 גוש:   .31  ,30  ,6  ,4  ,2 

גוש: 2835, חלקי חלקות: 28, 44.

מטרת התכנית: יצירת מסגת תכנונית חדשה בשטח קרית 
 .1 האלה:  השינויים  ידי  על  גבים,  וקיבוץ  הנגב  שער  חינוך 
איחוד וחלוקת מגרשים. 2. הקטנת זכות דרך וקו בניין בכביש 
232. 3. שינוי בהסדרי התנועה. 4. תוספת דרכים, הפיכת דרכים 
ציבורי  שטח  שינוי   .5 ציבורי.  בשטח  הנאה  לזיקות  פנימיות 
לשטח לתכנון בעתיד. 6. שינוי שטח חקלאי לדרך, לשטח למבני 
ציבור )בעבור 170 יחידות דיור קטנות לסטודנטים(. 7. הפיכת 
8. הפיכת שטח ספורט לשטח  אזור חניה לשטח למבני ציבור. 
ולשצ"פ.  חקלאי  לשטח  דרך  תחום  הפיכת   .9 ציבור.   למבני 
10. הפיכת שטח מסחרי לאזור מגורים מיוחד ומסחר ולשצ"פ. 
11. שינויים בזכויות הבניה בשטח למבני ציבור. סך הכל זכויות 

הבניה למבי ציבור - 181,690 מ"ר.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4607 עמ'  התשס"ט,   ,5971 הפרסומים  ובילקוט   05/06/2009

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 שמעונים

 הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית
 מס' 11/255/02/7

שם התכנית: מסוף גבול סופה לאגרגטים ומיתקני 
שירות ואחסנה, שמעונים

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
מקומית  מיתאר  דחיית תכנית  בדבר  והבניה, התשכ"ה-1965, 
מס' 11/255/02/7, שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים 
5769, התשס"ח, עמ'  ובילקוט הפרסומים   14/12/2007 בתאריך 

1675, בתאריך 23/01/2008, שינוי לתכנית 255/02/7.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: סופה. בתחום מועצה 
כחול  בקו  בתשריט  כמסומן  התכנית:  גבולות  אשכול.  אזורית 
רצוף. גושים וחלקות: גוש: 100304, חלקי חלקה: 2. גוש: 100306, 

חלקי חלקות: 3-1, 8-6.
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אזור  סופה,  מעבר  גבול  מסוף  הקמת  התכנית:  מטרת 
ב.  לכך.  הדרושים  ומיתקנים  ומטענים  לאגרגטים  אחסנה 
לשטח  בעתיד  ייקבע  שייעודו  משטח  קרקע  בייעודי  שינויים 
למעבר גבול לאחסנה, דרכים ושטח ביטחוני. ג. קביעת זכויות, 
הנחיות ומגבלות בניה. ד. קביעת תכליות ושימושים מותרים 
בכל שטח המסוף. ה. קביעת תנאים למתן היתרי בניה. ו. קביעת 
הנחיות סביבתיות והוראות בניה. ז. הוראות בדבר הקמת חברת 

ניהול ואחזקת המסוף.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, במשרדי הוועדה המחוזית 
 ,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.

אבי הלר  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבניה מחוז הדרום  

הודעות בדבר בקשות להצהרת מוות

ה"מ 25/09

בעניין: הצהרת מותו של שלמה שידלובסקי,

הודעה

מוות  הצהרות  לתקנות   3 תקנה  לפי  הודעה,  בזה  ניתנת 
 17( התש"ע  בחשוון  ל'  ביום  כי  התשי"ג-1952,  הדין(,  )סדרי 
בנובמבר 2009(, הגיש אריה יונה פרומן, מבית מס' 401ב, שילה, 
נכסים לחוק   27 סעיף  פי  על  שהוקמה  ערר  לוועדת   בקשה 

סיוע  למטרות  והקדשה  ליורשים  )השבה  השואה  נספי  של 
היותו  על  להצהיר  החוק(,   - )להלן  התשס"ו-2006  והנצחה(, 

של שלמה שידלובסקי נספה השואה לפי סעיף 30 לחוק.

קרן אורבך-ברנע, עו"ד    
        מרכזת ועדת ערר

ה"מ 27/09

בעניין: הצהרת מותם של ישעיהו זאב וולינסקי וואלינסקי, 
וולינסקי,  לבית  אפלמן  רייזל  וולינסקי,  דוד  וולינסקי,  חיים 
רבקה שוסטק לבית וולינסקי, גולדה וולינסקי, גישה וולינסקי, 
פייטשע וויכנעס, יעקב וויכנעס, בערל וויכנעס, זיסל וויכנעס, 

א קינד )כינוי( וויכנעס,

הודעה

ניתנת בזה הודעה, לפי תקנה 3 לתקנות הצהרות מוות )סדרי 
בדצמבר   1( התש"ע  בכסלו  י"ד  ביום  כי  התשי"ג-1952,  הדין(, 
2009(, הגישו משה וטוביה מילנר, מרח' שבט מנשה 29, הרצליה, 
נכסים לחוק   27 סעיף  פי  על  שהוקמה  ערר  לוועדת   בקשה 

סיוע  למטרות  והקדשה  ליורשים  )השבה  השואה  נספי  של 
והנצחה(, התשס"ו-2006 )להלן - החוק(, להצהיר על היותם של 

הנספים הנ"ל נספי השואה לפי סעיף 30 לחוק.

קרן אורבך-ברנע, עו"ד    
        מרכזת ועדת ערר

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פש"ר 6250/09

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

 ובעניין פירוק חברת ניו גרנד קפה )סניף הרצליה( בע"מ, ח"פ
.51-295638-4

והמבקש: עובדיה גולן, ת"ז 033952136, ע"י ב"כ עו"ד אהוד 
הרצליה   ,52 ת"ד   ,15 הבנים  מרח'   ,13130 מס'  רישיון  אלוני, 

46100, טל' 09-9588558, פקס' 09-9511675.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 27.7.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

24.1.2010, בשעה 10.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 17.1.2010, בשעה 

.12.00

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אהוד שילוני, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר 1095/09

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת ל.א. טללים עבודות פיתוח בע"מ, ח"פ 
.51-123766-1

והמבקש: עיסא עבאדי, ע"י ב"כ עו"ד בן–ציון אלג'ם, מרח' 
עוזיאל 1, בת ים 59461, טל' 03-6593131, פקס' 03-6580957.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 18.1.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

21.5.2010, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 14.5.2010, בשעה 

.14.00

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

בן–ציון אלג'ם, עו"ד  
בא כוח המבקש  
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בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר 1787/09

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת מנדלה דיי ספא בע"מ, ח"פ 51-381625-6.

הלוי,  בית  ממושב   ,037645116 ת"ז  דקר,  איתי  והמבקש: 
ת"ד 175, טל' 052-2655799.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.2.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

9.3.2010, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 1.3.2010, בשעה 

.12.00

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

איתי דקר, המבקש  

 
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר 2059/09

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת מתנות סלומון בע"מ, ח"פ 51-112754-0.

רונן  עו"ד  ב"כ  ע"י   ,057878480 ת"ז  אילת,  חגי  והמבקש: 
פקס'  ,03-5624456 טל'  אביב,  תל   ,48 בלוך  מרח'   ליבוביץ, 

.03-5237628

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 25.5.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

24.3.2010, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
לפני  ימים  משבעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

מועד הדיון.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

רונן ליבוביץ, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר 2547/09

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת נאות עדן לבנין פרויקט ברקן בע"מ, 
ח"פ 51-165558-1.

והמבקש: גדליה קושניר, ע"י ב"כ עו"ד ברוך וינברגר, מרח' 
סמילנסקי 4, נתניה, טל' 09-8622157, פקס' 09-8874424.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 20.7.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

25.1.2010, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   10.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.24.1.2010

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

גדליה קושניר, המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר 2987/09

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

רשומה עמותה   - לעם  אומנות  העמותה  פירוק   ובעניין 
.58-001603-8

הלאומי  התיאטרון  נאמנות  הציבורי  הנאמן  והמבקשים: 
טישמן- ממשרד  מדוויר,  אילן  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  הבימה 

פריצקי-לוין-צדוק ושות', משרד עורכי דין, רח' הארבעה 10, 
ת"ד 20609, תל אביב 61205.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17.9.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

25.2.2010, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אילן מדוויר, עו"ד  
בא כוח המבקשים  
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בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר 2636/09

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת בזוית אחרת מגל אינסטלציה בע"מ.

והמבקש: גרש אורטנברג, ע"י עו"ד ויקטוריה בורודיאנסקי, 
מרח' בן יהודה 32, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.8.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

27.1.2010, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   17.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.26.1.2010

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ויקטוריה בורודיאנסקי, עו"ד  
באת כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר 2999/09

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת אפיקס פארמסוטיקלס בע"מ.

ב"כ  ע"י  נוספים,  עובדים  ועשרה  בר  יפעת  והמבקשים: 
עו"ד רחל בן רחמים סובול, ממשרד יקב אמסטר ושות', עורכי 

דין, רח' יפו 216, ירושלים 94383.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 21.9.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

10.2.2010, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 8.30 

ביום 3.2.2010.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

רחל בן רחמים סובול, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר 3101/09

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת לב - הזהב נתניה, ח"פ 51-189589-8.

והמבקשת: פאינה שמרלינג, ע"י ב"כ עו"ד גפנית לגזיאל 
שבבו, מרח' המייסדים 65, ת"ד 294, זכרון יעקב.

בקשה  הוגשה   12.10.2009 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 17.2.2010, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 12.00 יאוחר משעה  באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא 

ביום 10.2.2010.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

גפנית לגזיאל שבבו, עו"ד  
באת כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר 3176/09

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת זון 4 פליי )ישראל( בע"מ, ח"פ 51-313109-4.

והמבקש: שחר כוכבי, ת"ז 031838857, ע"י ב"כ עו"ד אריאל 
כוכבי, רח' בר כוכבא 40, פתח תקוה 49261, טל' 03-9075441, 

פקס' 03-6097021.

בקשה  הוגשה   21.10.2009 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 18.2.2010, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.11.2.2010

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אריאל כוכבי, עו"ד  
בא כוח המבקש  
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בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר 3264/09

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

מזון  שירותי  פי.די.אם.איי.  פרוספיטי  חברת  פירוק  ובעניין 
בע"מ, ח"פ 51-280413-9, מרח' השקמה 1, סביון 56518,

והמבקשים: עובדי החברה: 1. אתי ניסן, ת"ז 038710786. 2. 
רפאל שמיחייב, ת"ז 313681728, כולם ע"י ב"כ ליאור אופריכט, 
ממשרד עו"ד י. ברנהולץ, הורוביץ ושות', מרח' מנחם בגין 12, 

רמת גן 52700, טל' 03-6122111, פקס' 03-6122119.

בקשה  הוגשה   29.10.2009 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 1.3.2010, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00 

ביום 15.2.2010.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ליאור אופריכט, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 34953-11-09

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת לידקום אינטגריטד סולושנס בע"מ, ח"פ 
.51-092851-8

והמבקשים: עובדי החברה, ע"י ב"כ עו"ד אופיר רונן ו/או 
גבירול  רן יצחק שניידר, רח' אבן  ו/או  שרון סעדיה-מילגרום 

52, תל אביב 64364, טל' 03-6911808, פקס' 03-6964670.

בקשה  הוגשה   29.11.2009 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 10.3.2010, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00 

ביום 3.3.2010.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אופיר רונן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 36667-11-09

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת אי.קיו. מערכות התרעה בע"מ.

51- ח"פ  בע"מ,  אחזקות  אלי-כול  חברת  והמבקשת: 
 059687111 ת"ז  אלעני,  יובל  עו"ד  כוחה  באי  ע"י   ,360125-2
ועו"ד רועי אשכול, ת"ז 024061848, מרח' היצירה )בית ש.א.פ( 

3, רמת גן 52521.

בקשה  הוגשה   30.11.2009 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 11.3.2010, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 9.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שתגיע  באופן 

ביום 5.3.2010.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

                                 יובל אלעני, עו"ד   רועי אשכול, עו"ד
                                                  באי כוח המבקשת

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 5150-12-09

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

 )1992( לנשים  עילית  אופנה  אל  מיס  חברת  פירוק  ובעניין 
בע"מ, ח"פ 51-174562-2.

 PMN Verwaktungs - and Beteiligungs והמבקשים: 
שי  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',   Gmbh Textilhandel OUI KG

צוקרמן, מרח' הירקון 113, תל אביב 61034.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.12.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

15.3.2010, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 8.3.2010, 

בשעה 8.30.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

דן עופר, עו"ד  
בא כוח המבקשים  
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בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 15738-12-09

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  המותגים  נבחרת   - נאקו  חברת  פירוק   ובעניין 
51-305203-5 )לשעבר נבחרת המותגים בע"מ(,

והמבקש: בנק דיסקונט לישראל בע"מ, ע"י עו"ד י' שפלר 
- א' שטמר, מרח' אבא הלל 7, בית סילבר, רמת גן 52525, טל' 

03-6130920, פקס' 03-6131082.

בקשה  הוגשה   14.12.2009 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 23.3.2010, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

באופן  בדואר,  לשלחה  או  למבקש,  למסור  יש  ההודעה  את 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 16.3.2010, בשעה 14.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ישראל שפלר, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 1462-03-09

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת פלוטקה דוד בע"מ.

גני עבד אל סלאם,  והמבקש: עאסלה חיר, ע"י ב"כ עו"ד 
רח' הגליל 3/1, ת"ד 114, כרמיאל 21911.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.3.2009 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

17.3.2010, בשעה 9.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

גני עבד אל סלאם, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 17164-07-09

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת בחית יועצים פיננסים בע"מ.

שרקאוי,  פאיז  עו"ד  ב"כ  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
ת"ד 50115, נצרת, טל' 04-6455312, פקס' 04-6455215.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 23.7.2009 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

28.1.2010, בשעה 9.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 23.1.2010, 

בשעה 14.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

פאיז שרקאוי , עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 22237-11-09

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  דרום  שיווק  לוסטיג  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-060187-5

והמבקשים: יצחק אבידור ויצחק כהן, ע"י ב"כ עו"ד עמית 
טל'   ,44203 סבא  כפר  כץ-מילר,  בית   ,130 ויצמן  מרח'  יודפת, 

09-7650874, פקס' 09-7658160.

בקשה  הוגשה   18.11.2009 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 

8.2.2010, בשעה 9.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 17.00 

ביום 20.1.2010.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

עמית יודפת, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

הודעה מאת האפוטרופוס הכללי

הודעה על ניהול נכסים עזובים
בהתאם לתקנה 12)ב( לתקנות האפוטרופוס הכללי )סדרי דין 
וביצוע(, התשל"ח-1978, אני מודיע בזה, כי בהתאם לסמכותי 
לפי סעיף 7 לחוק האמור, החלטתי לנהל את הנכסים העזובים 

השייכים לבעלים המפורטים ברשימה שלהלן, בלא צו ניהול.

תאריך ההחלטה: ג' בטבת התש"ע )20 בדצמבר 2009(.
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מהות הנכס: כספים ותכשיטים.

הבעלים:

הנעדר אדריאן טולוק, דרכון מס' 7876048

הנעדרת שולה פנירי-ציטיאט, ת"ז 013277322

הנעדר אורוש זולטן, ת"ז 302028493

הנעדר ניסים חסון, דרכון מס' 3659604

הנעדר אלכסנדרו סלג', ת"ז 011329877

הנעדרת אווה סלג', ת"ז 011329885

הנעדרת מרים סאלם, ת"זס 017569195

המנוח יפים גלוזמן, ת"ז 312767494

המנוחה חיה ארשנסקי, ת"ז 307357418

המנוחה סוליקה לחמני, ת"ז 069959369

המנוחה רנטה זילברמן, ת"ז 008457095

הנעדרת רות אברמוב, ת"ז 051318673

הנעדר דוד עבדו

הנעדר אריה ליכט

הנעדרת נטליה גריגורייב, ת"ז 314494063

המנוח גריגורי בסקין, ת"ז 314429549

המנוחה דברה ליברמן, ת"ז 321348518

המנוח יהודה ריינר, ת"ז 067124800

המנוחה מריה אבזבקייב, ת"ז 320468788

המנוחה ויקטוריה רדולסקו, ת"ז 011532801

הנעדר מיכאל קוטליקוב, ת"ז 309205144

הנעדרת אירינה קוטליקוב, ת"ז 309205250

המנוח דן גולדשטיין, ת"ז 014710537

המנוחה רחל אברהם, ת"ז 006044960

המנוח אלכסנדר פולינר, ת"ז 324441641

ו' בטבת התש"ע )23 בדצמבר 2009(
שלמה שחר  

האפוטרופוס הכללי  

הודעות מאת הכונס הרשמי

הודעות על חידוש הליכי פשיטת רגל
רח'   ,058825936 ת"ז  שטרית,  בן  רפי  ומענו:  החייב  שם   )1(

דונקלבלום 7/1, באר שבע.

בית המשפט המחוזי: בבאר שבע, תיק פש"ר 3024/07 )פ"ר   
.)9009

תאריך מתן צו כינוס נכסים: 22.1.2007.  

תאריך ביטול צו הכינוס: 24.6.2009.  

תאריך חידוש צו הכינוס: 14.10.2009.  

הודעה זו מבטלת את הודעת ביטול צו הכינוס שפורסמה   
ביום 22.11.2007.

רח'   ,055155766 ת"ז  ג'וברן,  אדוארד  ומענו:  החייב  שם   )2(
פועה 10/7, חיפה.

בית המשפט המחוזי: בבאר שבע, תיק פש"ר 3494/07 )פ"ר   
.)9374

תאריך מתן צו כינוס נכסים: 16.10.2007.  

תאריך ביטול צו הכינוס: 25.8.2009.  

תאריך חידוש צו הכינוס: 25.11.2009.  

הודעה זו מבטלת את הודעת ביטול צו הכינוס שפורסמה   
ביום 25.11.2009.

צבי קויש  
סגן הכונס הרשמי  

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

מ.מ. שינוע בע"מ 
)ח"פ 51-223654-8(

)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 
יגאל  רח'  9.00, במשרד המפרק,  9.2.2010, בשעה  ביום  תתכנס 
אלון 96, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               אסף כהן, עו"ד, מפרק

באומן-בר-ריבנאי אינטרנשיונל בע"מ 
)ח"פ 51-415519-1(

)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 30 ימים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, בשעה 12.00, 
במשרדי עורכי דין לאמעי סידר רהט צידון פינק, דרך השלום 
53, גבעתיים 53454, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               ראובן רותם, עו"ד, מפרק

גו-אאוט בע"מ 
)ח"פ 51-403616-9(

)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 
החברה,  במשרדי   ,20.00 בשעה   ,10.2.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' הגלעד 1, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               יוחנן היבל, מפרק
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קונדיטוריה וסרפוגל בע"מ 
)ח"פ 51-055261-5(

)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 11.2.2010, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, רח' 
מנחם בגין 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיל-עד חריש, עו"ד, מפרק

עומר מרדכי בע"מ 
)ח"פ 51-348088-9(

)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 14.2.2010, בשעה 15.00, במרכז עזריאלי 1, המגדל 
העגול, קומה 21, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ד"ר רוי בר–קהן, עו"ד, מפרק

מבנה-עבו-עומר בע"מ 
)ח"פ 51-368419-1(

)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 14.2.2010, בשעה 15.00, במרכז עזריאלי 1, המגדל 
העגול, קומה 21, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ד"ר רוי בר–קהן, עו"ד, מפרק

עבו שמואל אחזקות בע"מ 
)ח"פ 51-348084-8(

)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 14.2.2010, בשעה 15.00, במרכז עזריאלי 1, המגדל 
העגול, קומה 21, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ד"ר רוי בר–קהן, עו"ד, מפרק

ברוך מ. עבודות פחחות בע"מ 
)ח"פ 51-076420-2(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 15.2.2010, בשעה 16.00, במשרדי המפרק, רח' 
התע"ש 4, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בנימין קציר, עו"ד, מפרק

עצפר תעשית בלוקים בע"מ 
)ח"פ 51-115218-3(

)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 7.2.2010, בשעה 10.00, במשרד עורכי דין י. דנאי, 
סופי של המפרק,  דוח  17, תל אביב, לשם הגשת  רח' עמינדב 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב דנאי, מפרק

עצפר - אחים פרטוש - תעשיית בלוקים )1990( בע"מ
)ח"פ 51-151849-0(

)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 10.00, במשרד עורכי דין י. דנאי, 
סופי של המפרק,  דוח  17, תל אביב, לשם הגשת  רח' עמינדב 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב דנאי, מפרק

אינטרניטי שירותי אינטרנט בע"מ 
)ח"פ 51-233928-4(

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות 
החברה  של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
החברה,  במשרדי   ,10.30 בשעה   ,1.2.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
3, הבניין המשולש,  עזריאלי  כור תעשיות בע"מ, מגדלי  אצל 

קומה 41, תל אביב, 

על סדר היום: דיון בדוח דירקטוריון החברה ומינוי מפרק 
לחברה.

       צבי פישר, עו"ד

        בא כוח החברה




