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

בהתאם לסעיפים 8)ד( ו–8ג לחוק מימון מפלגות, התשל"ג-
11973 )להלן - החוק(, מתפרסמת בזה הודעה על שינוי סכום 
על  ויתור  לרשימת מועמדים במקרה של  או  לסיעה  התרומה 
מימון, עקב השינוי במדד המחירים לצרכן, לאמור: החל ביום 
ז' באדר התשע"ב )1 במרס 2012( סכום התרומה לפי סעיף 8ג 

לחוק הוא 122,700 שקלים חדשים.

כ"ה באדר התשע"ב )19 במרס 2012(
)חמ 3-66-ה5(  

ראובן )רובי( ריבלין    
יושב ראש הכנסת   __________

1  ס"ח התשל"ג, עמ' 52; התשס"א, עמ' 101; התשע"ב, עמ' 189.

תיקון הודעה בדבר עדכון רשימת המשרות 
שבתוספת לחוק

לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי לאור החלטת הממשלה בדבר העברת שטח 
הפעולה של פעילות הרשות להסדרת ההתיישבות הבדואית 
בנגב ממשרד הבינוי והשיכון למשרד ראש הממשלה1, יש לתקן 
את ההודעה בדבר עדכון רשימת המשרות שבתוספת לחוק2, 
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-31959, כך שהפרט 
"16. מנהל הרשות להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב", תחת 
הכותרת "משרד הבינוי והשיכון" - ייגרע, ובמקומו יבוא, אחרי 

פרט 44ה שתחת הכותרת "משרד ראש הממשלה":

"44ו. מנהל הרשות להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב".

ז' באייר התשע"ב )29 באפריל 2012(
)חמ 3-1173(  

צבי האוזר   
מזכיר הממשלה   __________

1  י"פ התשע"ב, עמ' 186.

2  י"פ התשס"ח, עמ' 3520.

3  ס"ח התשי"ט, עמ' 86.

מינוי שופטים לבית המשפט לענייני משפחה
לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)ב( לחוק בית המשפט לענייני 
משפחה, התשנ"ה-11995, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, 
לדון  מטה  הרשומים  שלום  בית משפט  שופטי  את  ממנה  אני 
בבית משפט לענייני משפחה, החל ביום כ"ה בניסן התשע"ב 

)17 באפריל 2012(:
נצר סמארה
נחשון פישר

אורלי שמאי-כתב
יחזקאל אליהו

נאוה גדיש
אורית בן–דוד ליבל

כ"ה בניסן התשע"ב )17 באפריל 2012(
)חמ 3-2666(  

יעקב נאמן   
שר המשפטים   __________

1  ס"ח התשנ"ה, עמ' 393; התשס"ז, עמ' 384.

הודעה על מינוי רשמת בית הדין
לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 17)א( לחוק בית הדין לעבודה, 
המסחר  התעשייה  שר  עם  התייעצות  לאחר  התשכ"ט-11969, 
והתעסוקה ובאישור שר המשפטים, אני ממנה את עורכת הדין 
רחל גרוס, לרשמת בית הדין האזורי לעבודה באר שבע, החל 

ביום י"א באייר התשע"ב )3 במאי 2012(.

ב' באייר התשע"ב )24 באפריל 2012(
)חמ 3-526(  

נילי ארד   
__________                     נשיאת בית הדין הארצי לעבודה

1  ס"ח התשכ"ט, עמ' 70; התשע"ב, עמ' 303.

הודעה על מינוי רשמת בית הדין
לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 17)א( לחוק בית הדין לעבודה, 
המסחר  התעשייה  שר  עם  התייעצות  לאחר  התשכ"ט-11969, 
והתעסוקה ובאישור שר המשפטים, אני ממנה את עורכת הדין 
דניה דרורי לרשמת בית הדין האזורי לעבודה חיפה, החל ביום 

י"ג בסיוון התשע"ב )3 ביוני 2012(.

ב' באייר התשע"ב )24 באפריל 2012(
)חמ 3-526(  

נילי ארד    
__________                     נשיאת בית הדין הארצי לעבודה

1  ס"ח התשכ"ט, עמ' 70; התשע"ב, עמ' 303.

מינוי חבר לבית הדין לחוזים אחידים
לפי חוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982, ולפי חוק בתי דין 

מינהליים, התשנ"ב-1992

האחידים,  החוזים  לחוק  6)ד(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ג-11982, וסעיף 5)א( לחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-
21992, אני ממנה את משה גלברד, ת"ז 055933063, לנציג ארגון 

צרכנים בבית הדין לחוזים אחידים.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ב' באייר התשע"ב )24 באפריל 2012(
)חמ 3-1686(  

  יעקב נאמן
שר המשפטים          __________

1  ס"ח התשמ"ג, עמ' 81.

2  ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.

מינוי חבר לבית הדין לחוזים אחידים
לפי חוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982, ולפי חוק בתי דין 

מינהליים, התשנ"ב-1992

האחידים,  החוזים  לחוק  6)ד(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ג-11982, וסעיף 5)א( לחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-
21992, אני ממנה את יהודה אדר, ת"ז 024648339, לחבר בבית 

הדין לחוזים אחידים.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

י"ב בניסן התשע"ב )4 באפריל 2012(
)חמ 3-1686(  

יעקב נאמן   
שר המשפטים          __________

1  ס"ח התשמ"ג, עמ' 81.

2  ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.
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הודעה על מינוי חברים בוועדת ההשגות
לפי פקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

)רכישה לצורכי  בהתאם לסעיף 9א)ב( לפקודת הקרקעות 
מונו  להלן  המפורטים  האנשים  כי  מודיע  אני   ,11943 ציבור(, 

לחברים בוועדת ההשגות:

)1( יושבי ראש הוועדה שמיניתי:

)א( יאיר חסדיאל;

)ב( רחל בירנבאום;

)2( שמאי מקרקעין מטעם המדינה:

)א( טל אלדורטי - השמאי הממשלתי הראשי;

)ב( שמאים מטעם השמאי הממשלתי הראשי:

)1( אור לוי;

)2( משה שדמי;

)3( יהושע גולדברג;

)4( איל מידן;

)3( שמאים מכריעים שמינה יושב ראש מועצת שמאי מקרקעין:

)א( דורית פריאל2;

)ב( לבנה אשד3;

)ג( רן וירניק4;

)ד( אבישי זיו5;

)ה( אמנון נזרי6;

)ו( שושנה שרביט שפירא7;

)ז( ניסים פרימו8;

)ח( משה נדם9;

)ט( יצחק ברמן10;

)י( נורית ג'רבי11;

)יא( אייל יצחקי;

י"ב בניסן התשע"ב )4 באפריל 2012(
)חמ 3-4078(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1   ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32; ס"ח התש"ע, עמ' 346.

2   י"פ התשס"ט, עמ' 3036.

3   י"פ התשס"ט, עמ' 3036.

2   י"פ התשס"ט, עמ' 3036.

5   י"פ התש"ע, עמ' 4338.

6   י"פ התשס"ט, עמ' 3036.

7   י"פ התש"ע, עמ' 3903.

8   י"פ התשס"ט, עמ' 3036.

9   י"פ התשע"א, עמ' 1470.

10  י"פ התשס"ט, עמ' 3036.

11  י"פ התשע"א, עמ' 1110.

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

לחוק  31)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע,  אני 
הסמכתי  התשי"ח-11957,  ושירותים,  מצרכים  על  הפיקוח 

את סגן ראש אגף תקציבים לכלכלה במשרד הביטחון לדרוש 
מסירת ידיעות, דוגמאות, פנקסים ושאר התעודות שלדעתו יש 

בהם כדי להבטיח או להקל את ביצועו של החוק האמור.  

הודעה קודמת על הסמכה2 - בטלה.  

כ' בניסן התשע"ב )12 באפריל 2012(
)חמ 3-974(  

אהוד ברק   
שר הביטחון          __________

2  י"פ התשמ"ג, עמ' 2321.

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

אני מודיע, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 16טו לחוק הפיקוח 
על מצרכים ושירותים, התשי"ח-11957, הסמכתי את סגן ראש 
בקשה  טופסי  לקבל  הביטחון  במשרד  לכלכלה  תקציבים  אגף 

להיתר. 

הודעה קודמת על הסמכה2 - בטלה.  

כ' בניסן התשע"ב )12 באפריל 2012(
)חמ 3-974(  

אהוד ברק   
שר הביטחון           __________

1  ס"ח התשי"ח, עמ' 24; התשל"ז, עמ' 34

2  י"פ התשמ"ג, עמ' 2322.

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

אני מודיע, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 16כג לחוק הפיקוח 
על מצרכים ושירותים, התשי"ח-11957, הסמכתי את סגן ראש 
אגף תקציבים לכלכלה במשרד הביטחון לתת תעודה המאשרת 

שציוד פלוני הוא ציוד צבאי.  

הודעה קודמת על הסמכה2 - בטלה.  

כ' בניסן התשע"ב )12 באפריל 2012(
)חמ 3-974(  

אהוד ברק   
שר הביטחון          __________

1  ס"ח התשי"ח, עמ' 24; התשל"ז, עמ' 34.

2  י"פ התשמ"ג, עמ' 2322.

הודעה על אצילת סמכויות
לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957

אני מודיע, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 42 לחוק הפיקוח 
על מצרכים ושירותים, התשי"ח-11957, אצלתי את סמכויותי 
אגף  ראש  לסגן  האמור,  לחוק  16יח  עד  16טז  סעיפים  לפי 

התקציבים לכלכלה במשרד הביטחון. 

הודעה קודמת על אצילת סמכויות2 - בטלה.  

כ' בניסן התשע"ב )12 באפריל 2012(
)חמ 3-974(  

אהוד ברק   
שר הביטחון          __________

1  ס"ח התשי"ח, עמ' 24; התשי"ט, עמ' 92.

2  י"פ התשמ"ג, עמ' 2321.

__________
1  ס"ח התשי"ח, עמ' 24.
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הודעה על הסמכה לחתום על בקשה להיתר
לפי תקנות התכנון והבנייה )הוראות מיוחדות בדבר היתר 

במיתקן ביטחוני(, התשכ"ז-1966

והבנייה  התכנון  לתקנות   2 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ז-  ביטחוני(,  במיתקן  היתר  בדבר  מיוחדות  )הוראות 

11966, אני מסמיך לחתום על בקשה להיתר - 

במשרד  ובינוי   הנדסה  אגף  ראש  מקום  וממלא  סגן  את   )1(
או  המוחזקים  ביטחוניים  מיתקנים  לגבי   - הביטחון 

הנועדים להיות מוחזקים בידי צבא ההגנה לישראל;

)2( את ראש אגף מבצעים לוגיסטיים ונכסים במשרד הביטחון 
הנועדים  או  המוחזקים  ביטחוניים  מיתקנים  לגבי   -
להיות מוחזקים בידי שלוחה אחרת של מערכת הביטחון, 

שאושרה על ידי שר הביטחון.

ההודעה בדבר הסמכה לחתום על בקשה להיתר2 - בטלה. 

כ' בניסן התשע"ב )12 באפריל 2012(
)חמ 3-4472(  

אהוד ברק   
שר הביטחון          __________

1  ק"ת התשכ"ז, עמ' 98.

2  י"פ התשמ"ז, עמ' 2284.

הארכת מינוי במועצה לניסויים בבעלי חיים
לפי חוק צער בעלי חיים )ניסויים בבעלי חיים(, התשנ"ד-1994

חיים  בעלי  צער  לחוק  2)א()7(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)ניסויים בבעלי חיים(, התשנ"ד-11994, אני מאריך את כהונתה 
נציגת שר הבריאות2,   ,41778549 ת"ז  גרשון,  בן  זלינה  ד"ר  של 

כחברה במועצה לניסויים בבעלי חיים.  

י"א בניסן התשע"ב )3 באפריל 2012(
)חמ 3-2603(  

בנימין נתניהו   
ראש הממשלה ושר הבריאות          __________

1  ס"ח התשנ"ד, עמ' 298.

2  י"פ התשס"ח, עמ' 3680.

מינוי ועדה
לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3א)ב1()2( לחוק הכניסה לישראל, 
התשי"ב-11952 )להלן - החוק(, אני ממנה ועדה שתייעץ לשר 
בהרכב  לחוק,  3א)ב1()1(  סעיף  לפי  החלטות  לעניין  הפנים 

המפורט להלן:

עורכת הדין מרים רוזנטל, ת"ז 010621407 - יושבת ראש;

משה נקש, ת"ז 040191827 - חבר;

מזל כהן, ת"ז 051730208 - חברה;

רננה לוי, ת"ז 58371246 - חברה.

תוקף המינוי לשנה.  

כ"ט בכסלו התשע"ב )25 בדצמבר 2011(
)חמ 3-284(  

  אליהו ישי
שר הפנים          __________

1  ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשע"א, עמ' 757.

מינוי עובדת ציבור לעריכת תסקירים
לפי חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982

בתוקף סמכותי לפי סעיף 187)ב( ו–187)ב()1( לחוק סדר הדין 
נעמי  את  ממנה  אני  התשמ"ב-11982,  משולב[,  ]נוסח  הפלילי 
והמרכז,  אביב  תל  במחוז  ציבור,  עובדת   ,055115760 ת"ז  זריז, 

לערוך תסקירי נפגעים לעניין הסעיפים האמורים.  

כ"ד בניסן התשע"ב )16 באפריל 2012(
)חמ 3-2759(  

משה כחלון   
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשס"ז, עמ' 456.

הודעה על מינוי זמני למנהל מינהל המחקר למדעי 
האדמה והים

לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

המדינה  שירות  לחוק  23א  סעיף  לפי  לסמכותי  בהתאם 
נציב שירות  ולאחר התייעצות עם  )מינויים(, התשי"ט-11959, 
זמני לתפקיד מנהל  המדינה, אני ממנה את גדעון בר, במינוי 
שלושה  של  לתקופה  והים,  האדמה  למדעי  המחקר  מינהל 
באפריל   16( התשע"ב  בניסן  כ"ד  ביום  החל  נוספים,  חודשים 

  .)2012

ו' בניסן התשע"ב )29 במרס 2012(
)חמ 3-1173(  

עוזי לנדאו   
שר האנרגיה והמים          __________

1  ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"א, עמ' 7.

מינוי ממלאת מקום נציגת משרד האנרגיה והמים 
במועצה הארצית לתכנון ולבנייה

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

והבנייה,  התכנון  לחוק  2)ב()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
 ,040180507 ת"ז  לוי,  שירלי  את  ממנה  אני  התשכ"ה-11965, 
לממלאת מקום נציגת משרד האנרגיה והמים במועצה הארצית 

לתכנון ולבנייה.

ב' באייר התשע"ב )24 באפריל 2012(
)חמ 3-7-ה1(  

עוזי לנדאו   
שר האנרגיה והמים          __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשל"ו, עמ' 253.

הסמכה
לפי חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982

הפלילי  הדין  סדר  לחוק   222 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
]נוסח משולב[, התשמ"ב-11982 )להלן - החוק(, אני מסמיך את 
איתי לחמי, ת"ז 034823831, למסור הזמנה לאדם שיש לו יסוד 
להניח שעבר עבירת קנס לפי צו סדר הדין הפלילי )עבירות קנס 
- שמירת הניקיון(, התש"ס-22000, וכן למסור הודעת תשלום 
שעבר  להניח  יסוד  לו  שיש  למי  לחוק  228)ב(  סעיף  לפי  קנס 
)ברירת  הפלילי  הדין  סדר  צו  לפי  משפט  ברירת  של  עבירה 

__________
1  ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.

2  ק"ת התש"ס, עמ' 394; התשע"ב, עמ' 91.
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משפט - שמירת הניקיון(, התש"ס-32000, כל עוד הוא משמש 
כפקח ברשות הטבע והגנים הלאומיים.

י' בטבת התשע"ב )5 בינואר 2012(
)חמ 3-104-ה1(  

גלעד ארדן   
השר להגנת הסביבה          __________

3  ק"ת התש"ס, עמ' 394.

הסמכה
לפי חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982

הפלילי  הדין  סדר  לחוק   222 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
]נוסח משולב[, התשמ"ב-11982 )להלן - החוק(, אני מסמיך כל 
הזמנה  למסור  להלן  מפורטים  ששמותיהם  האנשים  מן  אחד 
לאדם שיש לו יסוד להניח שעבר עבירת קנס לפי צו סדר הדין 
הפלילי )עבירות קנס - מניעת רעש(, התש"ס-22000, וכן למסור 
הודעת תשלום קנס לפי סעיף 228)ב( לחוק למי שיש לו יסוד 
להניח שעבר עבירה של ברירת משפט לפי צו סדר הדין הפלילי 

)ברירת משפט - מניעת רעש(, התש"ס-32000:

חני בן שלום, ת"ז 052718160

סיגלית אליהו, ת"ז 033506668

רויטל הכהן, ת"ז  040197758

אילנית מנקו, ת"ז 031798283

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים 
בתפקידם במשרד להגנת הסביבה.

ג' באדר התשע"ב )26 בפברואר 2012(
)חמ 3-104-ה1(  

גלעד ארדן   
השר להגנת הסביבה          __________

1  ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.

2  ק"ת התש"ס, עמ' 882; התשע"א, עמ' 1134.

3  ק"ת התש"ס, עמ' 882.

   הסמכה
לפי חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982

הפלילי  הדין  סדר  לחוק   222 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
]נוסח משולב[, התשמ"ב-11982 )להלן - החוק(, אני מסמיך כל 
הזמנה  למסור  להלן  מפורטים  ששמותיהם  האנשים  מן  אחד 
לאדם שיש לו יסוד להניח שעבר עבירת קנס לפי צו סדר הדין 
וכן  התש"ס-22000,  הניקיון(,  שמירת   - קנס  )עבירות  הפלילי 
למסור הודעת תשלום קנס לפי סעיף 228)ב( לחוק למי שיש לו 
יסוד להניח שעבר עבירה של ברירת משפט לפי צו סדר הדין 

הפלילי )ברירת משפט - שמירת הניקיון(, התש"ס-32000:

שגיא הוכמן יובל, ת"ז 027759257

חן טופיקיאן, ת"ז 021695994

בנימין שלמון, ת"ז 004939716

עמרי יוסף עומסי, ת"ז 034956193

גיל עברון, ת"ז 056702137

__________
1  ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.

2  ק"ת התש"ס, עמ' 394; התשע"ב, עמ' 91.

3  ק"ת התש"ס, עמ' 394.

יוסי שדה, ת"ז 059136747

שי קבסה, ת"ז 033814898

מאור פרנטה, ת"ז 064986714

זיו נדר, ת"ז 066660887

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים 
כפקחים ברשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים.

ג' באדר התשע"ב )26 בפברואר 2012(
)חמ 3-104-ה1(  

גלעד ארדן   
השר להגנת הסביבה          

הודעה על מינוי ועדת ערר
לפי חוק כביש אגרה )מנהרות הכרמל(, התשנ"ה-1995

אנו מודיעים כי לפי סעיף 12א לחוק כביש אגרה )מנהרות 
ערר  ועדת  מונתה  החוק(,   - )להלן  התשנ"ה-11995  הכרמל(, 

בהרכב של 3 חברים, כמפורט להלן:

עו"ד אילן בומבך, ת"ז 02213631, שמינה שר המשפטים2 - יושב 
ראש;

נציג ציבור שמינו שר האוצר  אריאל אזולאי, ת"ז 029340197, 
בדרכים  והבטיחות  הלאומיות  התחבורה התשתיות  ושר 

)להלן - שר התחבורה( - חבר;

מבין  התחבורה  שר  שמינה   ,034337956 ת"ז  ונגרובר,  גלעד 
עובדי משרדו - חבר.  

ז' באייר התשע"ב )29 באפריל 2012(
)חמ 3-4259(  

         יובל שטייניץ                         ישראל כ"ץ
            שר האוצר          שר התחבורה התשתיות הלאומיות

__________                              והבטיחות בדרכים
1  ס"ח התשנ"ה, עמ' 493; התשס"ט, עמ' 199.

2  י"פ התשע"א, עמ' 4396.

הודעה בדבר שיעורי פסיקת ריבית והצמדה
לפי תקנות פסיקת ריבית והצמדה )קביעת שיעור הריבית 

ודרך חישובה(, התשס"ג-2003

בהתאם לתקנה 6 לתקנות פסיקת ריבית והצמדה )קביעת 
שיעור הריבית ודרך חישובה(, התשס"ג-12003, שיעורי הריבית 
לתקופה  התשכ"א-21961,  והצמדה,  ריבית  פסיקת  חוק  לפי 
בתמוז  י'  יום  עד   )2012 באפריל   1( התשע"ב  בניסן  ט'  שמיום 

התשע"ב )30 ביוני 2012( יהיו כדלקמן:

ריבית צמודה  )1(

שיעור "ריבית צמודה" יעמוד על 1.1% לשנה;   

ריבית שקלית   )2(

שיעור "ריבית שקלית" יעמוד על 4.6% לשנה;   

ריבית במטבע חוץ )דולר(   )3(

שיעור "ריבית במטבע חוץ" יעמוד על 1.46815% לשנה.   

__________
1  ק"ת התשס"ג, עמ' 558.

2  ס"ח התשכ"א, עמ' 192.
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ריבית הפיגורים הצמודה   )4(

שיעור "ריבית פיגורים" יעמוד על 7.6% לשנה.   

כ"ד בניסן התשע"ב )16 באפריל 2012(
)חמ 3-3220(  

מיכל עבאדי-בויאנג'ו   
החשבת הכללית          

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

אני מודיע כי בתוקף סמכותו של שר הבריאות לפי סעיף 
שנאצלה  התשל"ז-11976,  חדש[,  ]נוסח  הרופאים  לפקודת   41
לי2, הוריתי על התליית רישיון מס' 30598, שניתן ליוסף קורקוס, 

ת"ז 08984756, למשך 7 שנים.

תחילתה של ההתליה מיום ט' בניסן התשע"ב )1 באפריל 
2012( עד יום כ"ד באדר ב' התשע"ט )31 במרס 2019(. 

כ"ח באדר התשע"ב )22 במרס 2012(
)חמ 3-166(  

אמנון סטרשנוב   
שופט בדימוס          __________

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמ' 594; ס"ח התשנ"ו,   1 

עמ' 335.
י"פ התשע"ב, עמ' 1287.  2

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

אני מודיע כי בתוקף סמכותו של שר הבריאות לפי סעיף 41 
לפקודת הרופאים ]נוסח חדש[, התשל"ז-11976, שנאצלה לי2, 
הוריתי על התליית רישיון מס' 1-439, שניתן לארם סמולינסקי, 

ת"ז 004094090, למשך 3 חודשים.

במאי   1( באייר התשע"ב  ט'  מיום  תחילתה של ההתליה 
2012( עד יום י"ב באב התשע"ב )31 ביולי 2012(. 

כ"ח באדר התשע"ב )22 במרס 2012(
)חמ 3-166(  

אמנון סטרשנוב   
__________         שופט בדימוס

התשנ"ו,   ס"ח   ;594 עמ'   ,30 חדש  נוסח  ישראל,  מדינת  דיני    1 

   עמ' 335.
2  י"פ התשע"ב, עמ' 1287.

הודעה בדבר קביעת תקנים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני מודיע, בהתאם לסעיף 6)ב( לחוק התקנים, התשי"ג-
11953, כי מכון התקנים הישראלי קבע, בתוקף סמכויותיו לפי 

סעיף 6)א( לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

חשמליים  לאבזרים  ומעטפות  תיבות   -  24 חלק   145 ת"י 
דומים:  ולשימושים  ביתי  לשימוש  קבועות  להתקנות 
דרישות מיוחדות למעטפות המשמשות כבית להתקני מגן 

ולציוד חשמלי דומה לפיזור הספק, ממרס 2012;

והספקה,  ייצור  חמות:  אספלט  תערובות   -  2 חלק   362 ת"י 
ממרס 2012 בא במקום ת"י 362 מיוני 1991 וגיליון התיקון 

מפברואר 2004;

__________
1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 2 ועמ' 22.

ת"י 362 חלק 3 - תערובות אספלט חמות: השמה, ממרס 2012 
מפברואר  התיקון  וגיליון   1991 מיוני   362 ת"י  במקום  בא 

;2004

מונחים:  הגדרות   - המידע  טכנולוגיית   -  7 חלק   1080 ת"י 
המהדורה  במקום  בא   2012 ממרס  מחשבים,  תכנות 

מדצמבר 1988;

ת"י 1877 חלק 1 - מוצרים ומערכות לשיקום ולהגנה של מבני 
בטון - הגדרות, דרישות, בקרת איכות והערכת תואמות: 

הגדרות, ממרס 2012;

ת"י 2481 חלק 72  - מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה 
- יישומים מיוחדים למעליות נוסעים ולמעליות נוסעים 

ומשא - מעליות כבאים, ממרס 2012;

ת"י 5075  - מערכות של ציפויים וחיפויים פנימיים במרחבים 
מוגנים, ממרס 2012 בא במקום המהדורה מיולי 2006;

מערכות   - מפלסטיק  ואבזרים  צינורות   -  3 חלק   5352 ת"י 
סדרה   - גזיים  דלקים;  להובלת  מצולב  פוליאתילן  צנרת 
אבזרי  )לרבות  מכני  לחיבור  אבזרים  דרישות:   - מטרית 
מעבר מפוליאתילן מצולב למתכת(, ממרס 2012 בא במקום 

המהדורה מינואר 2009;

ת"י 6226 - משאבות חום בעלות מדחסים חשמליים: דרישות 
בטיחות ודרישות ביצועים, ממרס 2012;

ת"י 6234 - התקן הגנה צדי לכלי רכב להובלת מטענים, לגרורים 
ולנתמכים, ממרס 2012;

ת"י 12001 - משאבות בטון, ממרס 2012;

לאנשים  המיועדות  לבנייה  זמניות  מעליות   -  12159 ת"י 
ולחומרים, ממרס 2012;

2.27 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות  60601 חלק  ת"י 
ציוד  חיוניים של  ולביצועים  בסיסית  לבטיחות  מיוחדות 
ניטור של רשמת לב חשמלית, ממרס 2012 בא במקום ת"י 

1011 חלק 2.27 מאוגוסט 2003;

2.33 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות  60601 חלק  ת"י 
ציוד  חיוניים של  ולביצועים  בסיסית  לבטיחות  מיוחדות 
תהודה מגנטית לאבחון רפואי, ממרס 2012 בא במקום ת"י 

1011 חלק 2.33 מאוגוסט 2008;

2.34 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות  60601 חלק  ת"י 
ציוד  חיוניים של  ולביצועים  בסיסית  לבטיחות  מיוחדות 
חודרני לניטור לחץ דם, ממרס 2012 בא במקום ת"י 1011 

חלק 2.34 מדצמבר 2001;

ת"י 60227 חלק 7 - כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים 
גמישים  כבלים  וולט:  מ–450/750  גדולים  שאינם  נקובים 
מסוככים ולא מסוככים בעלי שני מוליכים או יותר, ממרס 

;2012

ת"י 60432 חלק 3 - נורות להט - דרישות בטיחות: נורות הלוגן 
מטונגסטן )למעט נורות לשימוש בכלי רכב(, ממרס 2012; 

ת"י 62080 - התקני איתות קוליים לשימוש ביתי ולשימושים 
דומים, ממרס 2012 בא במקום המהדורה ממרס 2007; 

ת"י 71555 חלק 1 - מערכות צנרת פוליאתילן לאספקת דלקים 
 1 חלק   4018 ת"י  במקום  בא   2012 ממרס  כללי,  גזיים: 

מדצמבר 2009 וגיליון התיקון מיוני 2010; 



3957 ילקוט הפרסומים 6416, כ"ד באייר התשע"ב, 16.5.2012

ת"י 71555 חלק 2 - מערכות צנרת פוליאתילן לאספקת דלקים 
 1 חלק   4018 ת"י  במקום  בא   2012 ממרס  צינורות,  גזיים: 

מדצמבר 2009 וגיליון התיקון מיוני 2010; 

ת"י 71555 חלק 3 - מערכות צנרת פוליאתילן לאספקת דלקים 
 2 חלק   4018 ת"י  במקום  בא   2012 ממרס  אבזרים,  גזיים: 

מדצמבר 2009;

ת"י 71555 חלק 4  - מערכות צנרת פוליאתילן לאספקת דלקים 
גזיים: שסתומים, ממרס 2012;

ת"י 71555 חלק 5  - מערכות צנרת פוליאתילן לאספקת דלקים 
גזיים: התאמת המערכת לייעודה, ממרס 2012.

ו' בניסן התשע"ב )29 במרס 2012(
)חמ 3-96(  

דני גולדשטיין    
המנהל הכללי של מכון     

התקנים הישראלי           

הודעה בדבר שינויים בתקנים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני מודיע, בהתאם לסעיף 6)ב( לחוק התקנים, התשי"ג-
11953, כי מכון התקנים הישראלי שינה בתוקף סמכויותיו לפי 

סעיף 6)א( לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

ת"י  812 חלק 1  -  עמודי תאורה: עמודים מפלדה, גיליון תיקון 
מס' 1 ממרס 2012 למהדורה מדצמבר 2006;

ת"י  812 חלק 2  -  עמודי תאורה: עמודים מאלומיניום, גיליון 
תיקון מס' 1 ממרס 2012 למהדורה מדצמבר 2006;

ת"י 1142  -  מעקים ומסעדים, גיליון תיקון מס' 1 ממרס 2012 
למהדורה מיוני 2006;

ת"י 1205 חלק 1  -  התקנת מתקני תברואה ובדיקתם: מערכת 
הספקת מים קרים וחמים, גיליון תיקון מס' 1 ממרס 2012 

למהדורה מדצמבר 2008;

ת"י 1205 חלק 8  -  התקנת מתקני תברואה ובדיקתם: מערכות 
להולכת חום במים, גיליון תיקון מס' 1 ממרס 2012 למהדורה 

מיוני 2008;

ת"י 4292 -  מדי–מים מחודשים, גיליון תיקון מס' 1 ממרס 2012 
למהדורה מאפריל 2001;

לגילוי  אמצעים  עבור  מינימום  דרישות   -  1 חלק   5140 ת"י 
ולתיעוד של עברות תנועה: מערכת הכוללת יחידות קצה 
אוטומטיות לא מאוישות, גיליון תיקון מס' 2 ממרס 2012 

למהדורה מדצמבר 2005 ולגיליון התיקון מינואר 2011.

ו' בניסן התשע"ב )29 במרס 2012(
)חמ 3-96(  

דני גולדשטיין    
המנהל הכללי של מכון     

__________          התקנים הישראלי
1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 2 ועמ' 22.

הודעה בדבר ביטול תקנים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני מודיע, בהתאם לסעיף 6)ב( לחוק התקנים, התשי"ג-
11953, כי מכון התקנים הישראלי ביטל בתוקף סמכויותיו לפי 

סעיף 6)א( לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

__________
1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 2 ועמ' 22.

ת"י 227 - מרק זגגים למסגרות עץ, מנובמבר 1973;

ת"י 425 - כפפות גומי למשק בית, מנובמבר 1961;

טכסטיל,  בטנת  בעלות  כלורי  מפוליוויניל  כפפות   -  553 ת"י 
ממרס 1965;

מנובמבר  כלורי,  בפוליוויניל  לציפוי  הנועד  אריג   -  542 ת"י 
;1964

ת"י 813 - שרפי פוליאתילן, מפברואר 1972;

ת"י 624 - דבק נוזל על בסיס גומי ערביקום, מאוגוסט 1966;

שרף  רווי  כותנה  אריג  בסיס  על  דפיפים  לוחות   -  763 ת"י 
תרמוסטי: סוג מיכני, ממאי 1970;

ת"י 822 - חומרי דיפוס אמינו פלסטיים, מדצמבר 1972;

שרף  רווי  כותנה  אריג  בסיס  על  דפיפים  לוחות   -  835 ת"י 
תרמוסטי: סוג חשמלי, מדצמבר 1972.

ו' בניסן התשע"ב )29 במרס 2012(
)חמ 3-96(  

דני גולדשטיין    
המנהל הכללי של מכון     

התקנים הישראלי           

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

בעלי  מחלות  לפקודת   18 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
האזורים  על  מכריז  אני  התשמ"ה-11985,  חדש[,  ]נוסח  חיים 
המפורטים להלן אזורים נגועים  הואיל ומצויה בקיבוץ רבדים 

מחלת הניוקסל:

קיבוץ רבדים, בני רא"ם, כפר הרי"ף, חפץ חיים, אורות, באר 
טוביה, בית אלעזרי, בניה, בצרון, חצב, חצור-אשדוד, טל שחר, 
ינון, יסודות, כפר אחים, כפר ורבורג, כפר מנחם, כפר מרדכי, 
מישר, משגב דב, ערוגות, קבוצת יבנה, קדמה, שדמה, תימורים, 
תירוש, תלמי יחיאל, אביגדור, וכל מקום אחר הנמצא ברדיוס 

של 10 קילומטרים מקיבוץ רבדים.  

כ"א באייר התשע"ב )13 במאי 2012(
)חמ 3-126(  

נדב גלאון   
מנהל השירותים הווטרינריים           __________

1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.

הודעה על בחירתו של חבר בוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה קריות

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

והבנייה,  התכנון  לחוק  ו–22   21 19)א(,  לסעיפים  בהתאם 
התשכ"ה-11965, נבחר מאיר דהן, ת"ז 12459194, לחבר בוועדה 

המקומית לתכנון ולבניה קריות במקום החבר נדב כהן2.  

ו' בניסן התשע"ב )29 במרס 2012(
)חמ 3-7(  

שמואל סיסו   
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה קריות           __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  י"פ התש"ע, עמ' 1044.
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הודעה על הסמכת פקחים
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 

פקחים(, התשס"ח-2008

לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
פקחים(,  סמכויות   - סביבתית  )אכיפה  המקומיות  הרשויות 
אני  כדין,  שהוכשרו  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשס"ח-12008 
את  בחוק,  המנויים  הסביבה  חיקוקי  לעניין  לפקחים  מסמיך 

עובדי עיריית באר שבע:

קופייב יבגני, ת"ז 316782606

רוסבי חנן, ת"ז 025680224

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים 
בתפקידם.  

י"א בניסן התשע"ב )3 באפריל 2012(
)חמ 3-4029(  

רוביק דנילוביץ'   
ראש עיריית באר שבע           __________

1  ס"ח התשס"ח, עמ' 534.

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה-1965

מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 3991/ג

שם התכנית: בניית 2 בנייני מגורים ו–2 גני ילדים 
ברח' הרואה, רח' הרב שבתאי חזקיהו, שכ' רמות א'

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 3991/ ג, ביטול לתכניות 3999/ ב, 3991, 62, כפיפות 

לתכנית 5166/ ב.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב הרב 
קואורדינטה  א'.  רמות  שכונת  הרואה.  רחוב  חזקיהו.   שבתאי 
הגבולות  לפי  הכל   .Y 636/450 קואורדינטה   ,X 218/975
 ,30716 גוש:  וחלקות:  גושים  כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים 

חלקה במלואה: 70.

בכל  קומות   8 עד  מגורים  בנייני   2 בניית  מטרת התכנית: 
חתך מעל קומת קרקע, הקמת 2 גני ילדים, שטח למבני ציבור.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעודי הקרקע ממוסדות 
מבנים  לייעוד  ציבור  ומוסדות  מבנים  מגורים,  לייעוד  ציבור 
ומוסדות ציבור. ב. קביעת בינוי והוראות לבינוי ופיתוח השטח 
בינוי. הוראות  בגין  הוראות  קביעת  ג.  הבינוי.  נספחי  לפי 
בנייה  שטחי  קביעת  ה.  בנייה.  היתר  למתן  תנאים  קביעת  ד. 
מ"ר,  ל–7,994  ציבור  ומוסדות  מבנים  מגורים,  בעבור  מרביים 
מתוכם למגורים 6,168 מ"ר עיקרי ו–1,544 מ"ר שירות, ולמבנים  

ומוסדות ציבור 250 מ"ר עיקרי ו–32 מ"ר שירות. ו. קביעת שטחי 
מ"ר,  ל–4,821.6  ציבור  ומוסדות  מבנים  בעבור  מרביים  בנייה 
מתוכם 3,857 מ"ר עיקרי ו–964.6 מ"ר שירות. ז. קביעת הוראות 
מבנים  מגורים,  בעבור  בינוי  קביעת  ח.  חדשות.  יח"ד   64 בגין 
ומוסדות ציבור, 2 מבנים עד 8 קומות מגורים בכל חתך מעל 
בעבור  בינוי  קביעת  ט.  במלואן.  תת–קרקעיות  חניון  לקומות 
קומות  מעל  חתך  בכל  קומות  ל–5  עד  ציבור  ומוסדות  מבנים 

חניה תת–קרקעיות במלואן.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של 
משרד הפנים www.pnim.gov.il. כל מעוניין בקרקע, בבניין או 
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים 
ירושלים   ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290263 טל'   ,91010
 ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  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  והבנייה  התכנון  לתקנות 

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

מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' 4294/ א

שם התכנית: תוספת קומות ויח"ד בשני בניינים 
ברחובות כי טוב ושמואל ברוכים, בשכונת תל ארזה

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבנייה 
ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' 4294/ א, 
ביטול לתכניות 2803, 4294, 62, כפיפות לתכניות 5166/ ב, מק/ 

5022/ א.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

כי  רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
כי  רח'  בין  6. שכונת תל ארזה,  ברוכים  רחוב שמואל   .  7 טוב 
 ,X 220/585 טוב לרח' ברוכים באזור רח' בר אילן. קואורדינטה
קואורדינטה Y 633/560. הכל לפי  הגבולות המסומנים בתשריט 

בקו כחול. גושים וחלקות: גוש: 30101, חלקה במלואה: 115.

הקיים,  לבניין  קומה  תוספת   - א'  בניין  התכנית:  מטרת 
הדירות  בחלוקת  שינוי  הקרקע,  בקומת  חדשה  יח"ד  תוספת 
בכל הקומות, תוספת קומת מרתף לשימוש מחסנים וספרייה, 
הגדלת היקף הבניין המאושר לפי הקיים בשטח וצירוף שטחי 
קומות   2 תוספת   - ב'  בניין  פנימיות לשטח הדירה.  מרפסות  
בעבור 4 יח"ד חדשות, הרחבת יח"ד קיימות בקומות הקיימות, 

צירוף שטחי מרפסות פנימיות לשטח הדירה.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעוד מאזור מגורים 2 לאזור 
בעבור  קומה  לתוספת  בינוי  קביעת  א.   - א  בניין  ג'.  מגורים 
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הבינוי. לנספח  בהתאם  שמתחתיה,  קיימות  יח"ד   2  הרחבת 
בהתאם  חדשה,  יח"ד  בעבור  הקרקע  בקומת  בינוי  קביעת  ב. 
למחסנים  המרתף  בקומת  בינוי  קביעת  ג.  הבינוי.  לנספח 
וספרייה, בהתאם לנספח הבינוי. ד. קביעת בינוי לשינוי חלוקת 
בינוי  קביעת  ה.  הבינוי.  לנספח  בהתאם  הקומות,  בכל  יח"ד 
הבינוי. לנספח  בהתאם  הקומות,  בכל  קיימות  יח"ד   להרחבת 

ו. קביעת בינוי לצירוף שטחי מרפסות פנימיות לשטח הדירה, 
 2 לתוספת  בינוי  קביעת  ב–א.  בניין  הבינוי.  לנספח  בהתאם 
קומות בעבור 4 יח"ד חדשות, בהתאם לנספח הבינוי. ב. קביעת 
בינוי להרחבת יח"ד קיימות, בהתאם לנספח הבינוי. ג. קביעת 
בינוי לצירוף שטחי מרפסות פנימיות לשטח הדירה. ד. הגדלת 
שטחי הבנייה בשטח וקביעתם בבניין א' ל–1,047 מ"ר )מתוכם 
824 מ"ר שטחים עיקריים ו–223 מ"ר שטחי שירות(. ה. הגדלת 
שטחי הבנייה בשטח וקביעתם בבניין ב' ל–1,477 מ"ר )מתוכם 
1,055 מ"ר שטחים עיקריים ו–422 מ"ר שטחי שירות(. ו. הגדלת 
מ"ר  ל–2,524  וקביעתם  כולה,  החלקה  בשטח  הבנייה  שטחי 
ו–645 מ"ר שטחי שירות(. 1,879 מ"ר שטחים עיקריים   )מתוכם 
יח"ד מספר  קביעת  ח.  כאמור.  לבנייה  בניין  קווי  קביעת   ז. 

ל–5 יח"ד בבניין א' ו–10 יח"ד ו–2 חנויות בבניין ב'. ט. קביעת 
תת–קרקעית  מרתף  קומת  מעל  קומות  ל–6  הקומות  מספר 
ו–6 קומות מעל קומת מרתף תת–קרקעית בבניין ב'.   בבניין א' 
 י. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.

יא. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. יב. קביעת הוראות 
עצים  בגין  הוראות  קביעת  יג.  ב'.  בבניין  מסחרית  חזית  בגין 
לשימור. יד. קביעת הוראות בגין חלקי מבנה וחדרים להריסה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של 
משרד הפנים www.pnim.gov.il. כל מעוניין בקרקע, בבניין או 
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים 
ירושלים   ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290263 טל'   ,91010
 ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  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  והבנייה  התכנון  לתקנות 

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

מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' 5834/ ד

 שם התכנית: שינוי ייעוד משטח ציבורי לאזור 
למלונאות ולשטח לבנייני ציבור, גבעת המטוס

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבנייה 
ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' 5834/ ד, 

שינוי לתכנית 2317.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. שטח לאורך 
דרך חברון מדרום למתחם אגד ומצפון לרח' הרוזמרין. שטח בין 

קואורדינטות  בין  627/800-626/500, שטח  רוחב  קואורדינטות 
 ,7  ,6  ,3-1 חלקות  חלקי  טבליה   גוש   .220/300-219/500  אורך 
30-26, 33, 34, 72, 73, 122, 128, 129. הכל לפי הגבולות המסומנים 
בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: גוש: 30287, חלקי חלקות: 

82 - 87. גוש: 30288, חלקי חלקות: 2, 3, 13.

מטרת התכנית: א. שינוי במערך ייעודי הקרקע המאושרים 
בשטח וקביעת מערך ייעודי קרקע חדשים כמפורט להלן: שינוי 
למלונאות,  לאזור  ומדרך  פתוח  ציבורי  משטח  שטח  ייעוד 
ציבור  לבנייני  לשטח  פתוח,  ציבורי  לשטח  פתוח  פרטי  לשטח 
להקמת  מנחה  בינוי  קביעת  ב.  ולדרכים.  רגל  להולכי  לשביל 
לנספחי  בהתאם  התכנית,  בשטח  הציבור  ובנייני  המלון  בתי 
המרבי  הקומות  מס'  לרבות  בינוי,  הוראות  קביעת  ג.  הבינוי. 
המלון  חדרי  מס'  המרביים,  הבניין  קווי  המרבי,  הבנייה  גובה 
המרבי ושטחי הבנייה המרביים בשטחי המגרשים המיועדים 
לבנייה. ד. קביעת השימושים המותרים בשטח המיועד לבנייני 
התכנית. בשטח  בנייה  היתרי  למתן  תנאים  קביעת  ה.  ציבור. 

ו. קביעת הוראות פיתוח, לרבות בשטחים המיועדים לבנייה, 
הפתוחים  הפרטיים  בשטחים  הפתוחים,  הציבוריים  בשטחים 
בשטח  והחניות  הדרכים  מערך  קביעת  ז.  הדרכים.  ובשטחי 
מעברים   התוויית  חדשות,  דרכים  התוויית  לרבות  התכנית, 
הציבורית  החניה  מקומות  ותפרוסת  רגל  להולכי  ציבוריים 

בשטח התכנית.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של 
משרד הפנים www.pnim.gov.il. כל מעוניין בקרקע, בבניין או 
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים 
ירושלים   ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290263 טל'   ,91010
 ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  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  והבנייה  התכנון  לתקנות 

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

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 6236/ א

 שם התכנית: תוספת 2 קומות ו–6 יח"ד חדשות 
ברח' מעגלי הרי"ם לוין 137, סנהדריה המורחבת

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 6236/ א, שינוי לתכנית 1502/ ד, ביטול לתכנית 

62, כפיפות לתכניות 5166/ ב, 5022, מק/ 6236.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  היתרי 
היתרים או הרשאות.
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רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 מעגלי הרי"ם לוין 137. שכ' סנהדריה המורחבת. קואורדינטה 
הגבולות  לפי  הכל   .Y 634/525 קואורדינטה   ,X 220/875
 ,30244 גוש:  וחלקות:  גושים  כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים 

חלקה במלואה: 123.

מטרת התכנית: תוספת 2 קומות וקומה חלקית לשם תוספת 
6 יח"ד, והרחבת יח"ד בבניין קיים.

הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי   1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
מספר  הגדלת   .2 ב'.  מגורים  לאזור  מיוחד   2 מגורים  מאזור 
קומות בבניין ב', מ–3 מעל קומת מחסנים ומגורים ל–5 קומות 
מספר  הגדלת   .3 ומגורים.  מחסנים  קומת  מעל  חלקית  וקומה 
דיור. יחידות  ל–12  דיור  יחידות  מ–6  ב'  בבניין  הדיור   יחידות 

מ"ר  ל–8,661.87  וקביעתם  בשטח  הבנייה   שטחי  הגדלת   .4
)מתוכם 7,464.78 מ"ר שטחים עיקריים למגורים ו–1,197.09 מ"ר 
6. קביעת  לבנייה, כאמור.  בניין  קווי  5. קביעת  שטחי שירות(. 
הוראות בינוי לתוספות בנייה בבניין ב' וקביעת תנאים למתן 
תוספות  להקמת  ביצוע  שלבי  קביעת   .7 בשטח.  בנייה  היתר 
 הבנייה, כאמור. 8. קביעת הוראות בגין מבנים וגדרות להריסה.

9. קביעת הוראות בגין עצים לשימור.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של 
משרד הפנים www.pnim.gov.il. כל מעוניין בקרקע, בבניין או 
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים 
ירושלים   ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290263 טל'   ,91010
 ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  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  והבנייה  התכנון  לתקנות 

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

מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 6842

שם התכנית: הרחבת יחידת דיור ותוספת שתי 
קומות ו–4 יח"ד חדשות, בית חנינה

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
6842, שינוי לתכנית במ/3458/א, ביטול לתכנית  מפורטת מס' 

62, כפיפות לתכניות 5166/ב, 5022.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

בית  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 חנינה. )חלק דרומי של שועפט, מצפון לכביש 21(. קואורדינטה 
הגבולות  לפי  הכל   .Y 221/925 קואורדינטה   ,X 637/875

 ,30610 גוש:  וחלקות:  גושים  כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים 
חלקה במלואה: 280.

הרחבת  לשם  בנייה  תוספות  הכשרת  התכנית:  מטרת 
יחידות דיור קיימות, ותוספת שתי קומות לשם תוספת 4 יח"ד 

חדשות.

 5 מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
מיוחד לאזור מגורים ב'. 2. קביעת בינוי לתוספות בנייה לשם 
הרחבת יחידות דיור קיימות בקומות ק, א, ב, ג, והריסת חלק  
קומות.  ל–4  מ–2  בבניין  הקומות  מס'  הגדלת   .3 ד'.   מקומה 
בשטח  הבנייה  שטחי  הגדלת   .5 יח"ד.   7 בבניין  יח"ד  מס'   .4
עיקריים  שטחים  מ"ר  כ–777  מהם  מ"ר,  ל–861   וקביעתם 
6. שינוי קווי בניין וקביעת קווי בניין  ו–84 מ"ר שטחי שירות. 
היתר  למתן  תנאים  וקביעת  בינוי  הוראות  קביעת   .7 חדשים. 
 בנייה. 8. קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות בנייה, כאמור.

9. קביעת הוראות בגין הריסה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בקרקע,  מעוניין  כל   .www.pnim.gov.il הפנים  משרד  של 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
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 
 ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290263 טל'   ,91010 ירושלים 
כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי 

ספרא 1, ירושלים, טל' 02-6296811.

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

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

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 8136

שם התכנית: תוספות בנייה ל–2 בניינים לשם תוספת 
יח"ד והרחבת יח"ד קיימות, שועפט

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

מפורטת מס' 8136, שינוי לתכנית במ/3456/א.

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

שכונת  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
בין  אורך  החדשה:  ישראל  רשת  לפי  קואורדינטות  שועפט. 
הכל   .636/175 לבין   636/100 בין  רוחב   ,221/825 לבין   221/750
וחלקות: גושים  כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים  הגבולות  לפי 

גוש: 30548, חלקי חלקה: 42.

לשני  בנייה  תוספות  א.  התכנית:  מהות  התכנית:  מטרת 
בניינים קיימים לשם תוספות יח"ד חדשות ולשם הרחבת יח"ד 
קיימות. ב. שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים 1 מיוחד לאזור מגורים 
מיוחד. ג. קביעת הבינויים האלה בשטח: בבניין מס' 1:  1. תוספת 
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 בנייה בקומות מרתף, קרקע וראשונה לשם הרחבת יח"ד קיימות.

חדשות. יח"ד   4 תוספת  לשם  עליונות  קומות  שתי  תוספת   .2
יח"ד   4 תוספת  לשם  עליונות  קומות   2 תוספת   :2 מס'  בבניין 
בשטח. לקיים  ובהתאם  הבינוי  לנספח  בהתאם  הכל   חדשות. 
הבנייה  שטחי  הגדלת  ה.  כאמור.  לבנייה,  בניין  קווי  קביעת  ד. 
שטחים  מ"ר   941 מתוכם  מ"ר,  ל–1,098  וקביעתם   1 מס'  בבניין 
עיקריים ו–157 מ"ר שטחי שירות, ובבניין מס' 2 ל–819 מ"ר, מתוכם 
684 מ"ר שטחים עיקריים ו–135 מ"ר שטחי שירות. ו. הגדלת מספר 
 יח"ד בבניין מס' 1 מ–6 ל–10 יח"ד ובבניין מס' 2 מ–2 ל–6 יח"ד.
ז. הגדלת מס' קומות בבניין מס' 1 מ–3 קומות ל–5 קומות ובבניין 
 מס' 2 מ–2 ל–4 קומות. ח. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
ט. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.

י. קביעת הוראות בגין מדרגות/מבנה סככה להריסה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של 
משרד הפנים www.pnim.gov.il. כל מעוניין בקרקע, בבניין או 
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים 
ירושלים   ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290263 טל'   ,91010
 ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  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  והבנייה  התכנון  לתקנות 

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

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 10334

שם התכנית: תוספת בנייה ויח"ד בבניין מגורים 
בשכ' צור באהר

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 10334, שינוי לתכנית 2683/א, ביטול לתכנית 62, 

כפיפות לתכניות 5166/ב, 5022.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. צור באהר. 
לפי  הכל   .325/Y 627 קואורדינטה   ,300/X 223 קואורדינטה 
הגבולות המסומנים בתשריט  בקו כחול. גושים וחלקות: גושים 

בחלקיות: 31231.

מטרת התכנית: תוספת בנייה ויח"ד בבניין מגורים בשכ' 
צור באהר, ירושלים.

 6 מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
לאזור מגורים ב'. 2. הפיכת שטח חניה ומחסנים מאושר בהיתר 
בנייה מס' 839/95 למגורים. 3. סגירת חלונות ושינויים בקומה 
יח"ד.  2 תוספת  לשם  חדשות  קומות   2 תוספת   .4  ראשונה. 
הבנייה  שטחי  הגדלת   .6 כאמור.  לבנייה  בניין  קווי  קביעת   .5
בבניין וקביעתם ל–572.50 מ"ר, מהם כ–514 מ"ר שטחים עיקריים 
להקמת  ביצוע  שלבי  קביעת   .7 שירות.  שטחי  מ"ר  ו–58.50 
וקביעת תנאים למתן  בינוי  8. קביעת הוראות  הבניין כאמור. 
להריסה. גדרות/סככה  בגין  הוראות  קביעת   .9 בנייה.   היתר 

10. קביעת הוראות עצים לשימור.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של 
משרד הפנים www.pnim.gov.il. כל מעוניין בקרקע, בבניין או 
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים 
ירושלים   ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .6290263-02 טל'   ,91010
 ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 

ירושלים, טל' 6296811-02.

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  והבנייה  התכנון  לתקנות 

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

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 11012/ א

שם התכנית: הרחבת יח"ד לכל הבניין ברח' בן זאב, 
שכונת רמות

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים  ולבנייה  לתכנון 
ברמה מפורטת מס' 11012/א, ביטול לתכניות 5503, 62, כפיפות 

לתכניות 5166/ב, 5022.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,X 218/300 ישראל בן זאב 341, 342. שכונת רמות. קואורדינטה
קואורדינטה Y 635/975. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט 

בקו כחול. גושים וחלקות: גוש: 30730, חלקי חלקה: 7.

מטרת התכנית: הרחבת דיור לכל יח"ד הבניין.

בנייה  לתוספת  בינוי  קביעת   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
ג',  כמפורט להלן: קביעת בינוי לתוספת בנייה בקומות א', ב', 
ד', בהתאם לנספח בינוי. 2. קביעת קווי בניין חדשים לתוספת 
וקביעתם  בשטח  הבנייה  שטחי  הגדלת   .3 כאמור.   הבנייה, 
ל–3,875.25 מ"ר )מתוכם 3,003.85 מ"ר שטחים עיקריים ו–871.40 
תוספות  להקמת  ביצוע  שלבי  קביעת   .4 שירות(.  שטחי  מ"ר 
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הבנייה, כאמור. 5. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן 
היתר בנייה בשטח. 6. קביעת הוראות להריסה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של 
משרד הפנים www.pnim.gov.il. כל מעוניין בקרקע, בבניין או 
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים 
ירושלים   ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290263 טל'   ,91010
 ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  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  והבנייה  התכנון  לתקנות 

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

מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' 12050

שם התכנית: הריסת בניין קיים ובניית אחר במקומו 
לצורך מוסד, רח' בית ישראל 5, שכ' בית ישראל

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' 
12050, ביטול לתכניות 993, 1847, 958/ ג, 62, במ/ 4383, כפיפות 

לתכניות 7377, מק/ 5022/ א, 5166/ ב, 1847/ א.

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

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

ירושלים. רחוב בית  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ישראל  בית  הרחובות  בפינת  ישראל,  בית  שכונת   .5 ישראל 
 .Y 221/340 קואורדינטה ,X 632/880 ושערי שמים. קואורדינטה
גושים  כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים  הגבולות  לפי  הכל 
חלקי   ,251  ,79  -  77  ,72 במלואן:  חלקות   ,30088 גוש:  וחלקות: 

חלקה: 227.

מטרת התכנית: א. הריסת בניין קיים במגרש מס' 2 ובניית 
בניין חדש במקומו לצורך מוסד. ב. הקמת גשר עילי ומנהרה 
תת–קרקעית לחיבור בין 2 בניינים. ג. שינוי ייעוד מאזור מגורים 
מיוחד למבנים ומוסדות ציבור לחינוך. ד. שינוי ייעוד משטח 

למוסד למבנים ומוסדות ציבור לחינוך.

מגורים   מאזור  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
מיוחד למבנים ומוסדות ציבור לחינוך. ב. שינוי ייעוד משטח 
למוסד למבנים ומוסדות ציבור לחינוך. ג. קביעת בינוי להריסת 
ובניית בניין חדש במקומו, בהתאם   ,2 בניין קיים במגרש מס' 
לנספח הבינוי. ד. קביעת קווי בניין לבניין החדש במגרש מס' 2 
ולגשר עילי ולמנהרה, כאמור. ה. הגדלת שטחי הבנייה בשטח 
מ"ר שטחים   915 )מתוכם  מ"ר  ל–1,174  וקביעתם   2 מס'  מגרש 
עיקריים ו–259 מ"ר שטחי שירות(. ו. קביעת הוראות בגין בניית 

גשר עילי ומנהרה תת–קרקעית בשטח דרך עירונית. ז. קביעת 
שטחי הבנייה במגרש מס' 101 ל–36 מ"ר בעבור כריית המנהרה 
המחברת בין 2 הבניינים. ח. קביעת שטחי הבנייה במגרש מס' 
102 ל–31 מ"ר בעבור בניית הגשר העילי המחבר בין 2 הבניינים. 
ט. קביעת תוספת שטח במגרש מס' 3 בסך 13 מ"ר לצורך חיבור 
וקביעת  בינוי  הוראות  קביעת  י.  לבניין.  והמנהרה  הגשר 
בגין  הוראות  קביעת  יא.  בשטח.  בנייה  היתר  למתן  תנאים 
 איחוד וחלוקה בחלק מתחום התכנית שלא בהסכמת בעלים.
להריסה. ומדרגות  וגדרות  מבנים  בגין  הוראות  קביעת   יב. 
יג. קביעת הוראות בגין עצים לשימור/עקירה. יד. קביעת שלבי 

ביצוע למימוש התכנית.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של 
משרד הפנים www.pnim.gov.il. כל מעוניין בקרקע, בבניין או 
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים 
ירושלים   ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290263 טל'   ,91010
 ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  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  והבנייה  התכנון  לתקנות 

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

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 12165

שם התכנית: תוספת 4 יח"ד חדשות בקומות ג ו–ד 
בבניין קיים בשכונת בית חנינה

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
ברמה מפורטת מס' 12165, שינוי לתכנית 9058, כפיפות לתכנית 

5166/ ב.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

בית  שכ'  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינטה   ,X 221.850 קואורדינטה  אל–פול.  תל   חנינה, 
Y 636.625. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות: גוש: 30614, חלקה במלואה: 193.

מטרת התכנית: תוספת בנייה לבניין מגורים.

עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים 
מיוחד לאזור מגורים ג'. 2. קביעת בינוי לתוספת בנייה בקומה 
יח"ד   4 הוספת  לשם  ו–10.94+   +7.94 במפלסים  ד'  ובקומה  ג' 
חדשות בהתאם לנספח הבינוי. 3. קביעת קווי בניין לתוספות 
בנייה, כאמור. 4. הגדלת שטחי בנייה בשטח התכנית וקביעתם 
מ"ר  ו–1,605  עיקריים  מ"ר שטחים   3,040 מתוכם  מ"ר,  ל–4,645 
6. קביעת  5. הגדלת מס' יח"ד מ–20 ל–24 יח"ד.  שטחי שירות. 
בינוי  הוראות  קביעת   .7 בלבד.  למגורים  בשטח  השימושים 
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הוראות  קביעת   .8 בשטח.  בנייה  היתר  למתן  תנאים  וקביעת 
בגין שלבי ביצוע לתוספת הבנייה כאמור.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5084 עמ'  התשע"א,   ,6255 הפרסומים  ובילקוט   29/07/2011

בתאריך 26/06/2011.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה  במשרדי  וכן   ,02-6290263 טל'   ,91010 ירושלים 
ירושלים,   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
טל' 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 
של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 

.www.pnim.gov.il משרד הפנים

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 12266

שם התכנית: הקמת 3 מבנים חדשים בשער דרום, 
דרך חברון, פינת דרך משה ברעם, תלפיות

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

מס' 12266, ביטול לתכנית 3485, כפיפות לתכנית 5166/ ב.

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

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

רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
בין  שטח  תלפיות.  ברעם.  משה  דרך  רחוב  חברון.  דרך 
קואורדינטה  ברעם.  משה  דרך  פינת  חברון,  דרך   הרחובות 
הגבולות  לפי  הכל   .Y 627/950 קואורדינטה   ,X 220/450
 ,30128 גוש:  וחלקות:  גושים  כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים 

חלקות במלואן: 6, 7, חלקי חלקות: 12, 13, 15, 18.

מטרת התכנית: הקמת 3 מבנים חדשים בכניסה הדרומית 
לעיר המכונה שער דרום, האחד בן 18 קומות ו–2 מבנים בני 12 
דרך  ממפלס  קומות  ו–12  חברון  דרך  ממפלס  קומות   8( קומות 
חלקות  ואיחוד  הקרקע,  ייעודי  במערך  שינוי  תוך  לחם(  בית 

בעבור יצירת 150 יח"ד חדשות. 

עיקרי הוראות התכנית: 1. איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת 
להלן: כמפורט  הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי   .2  הבעלים. 
ג',  מגורים  אזור  ד',  מגורים  לאזור  מיוחד  ומסחר  ממסחרי  א. 
ייעוד  שינוי  ב.  החדשה.  החלוקה  במסגרת  שפ"פ  שצ"פ, 
לדרך.  מיוחד  ומסחר  מסחרי  ומאזור  לשצ"פ,  מאושרת   מדרך 
ג. שינוי ייעוד משטח לעיצוב נופי לאזור מגורים ד'. 3. קביעת 
וקביעת  המאושרים  הבניין  קווי  שינוי  א.  בנייה:  הוראות 
המגורים(.  )לשימוש  ועיליים  תת–קרקעיים  חדשים  בניין   קווי 
ב. קביעת גובה בניינים חדש בכל תחום התכנית: בניין A: מגדל 
ומחסנים,  חניה  קומות  מעל  חברון  דרך  ממפלס  קומות   18  בן 
בניינים B: 12 קומות מגורים )8 קומות ממפלס דרך חברון ו–12 
קומות ממפלס דרך בית לחם(. ג. קביעת מספר יחידות הדיור 
ל–150 יח"ד למגדל ו–66 יח"ד ב–2 המבנים הנוספים. ד. קביעת 
הוראות  קביעת   .4 אדריכלי.  לעיצוב  והנחיות  בינוי  הנחיות 
לפיתוח השטח: א. ביטול אזור עם זיקת הנאה לציבור. ב. קביעת 

 מיקום הכניסות והיציאות למגרש לרכבים מהכביש התחתון.
מתוכם  מ"ר,   17,070 של  לסך  הבנייה  שטחי  היקף  קביעת   .5
13,110 מ"ר עיקרי ו–3,960 מ"ר שירות, נוסף על כך שטח לחניות 
ומחסנים 11,200 מ"ר תת–קרקעים. 6. קביעת תנאים למתן היתר 

בנייה. 7. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של 
משרד הפנים www.pnim.gov.il. כל מעוניין בקרקע, בבניין או 
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים 
ירושלים   ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290263 טל'   ,91010
 ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  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  והבנייה  התכנון  לתקנות 

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

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 12454/ א

שם התכנית: תוספת בנייה בשכונות בית צפפא
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 
ירושלים  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים 
א,   /12454 מס'  מפורטת  ברמה  מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת 

ביטול לתכניות 3801, 62, כפיפות לתכניות 5166/ ב, מק/ 5022/ א.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב איחוד 
הכפר. שכונת בית צפפא. קואורדינטה Y 628/250, קואורדינטה 
X 219/175. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות: גוש: 30276, חלקה במלואה: 79. גוש בחלקיות: 

.30284

בניין  מעל  למגורים  קומות   2 לתוספת  התכנית:  מטרת 
למסחר, הרחבתו ל–4 קומות מעל חניה תת–קרקעית.

קרקע   ייעודי  במערך  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
כמפורט להלן: א. ממגורים 5 מיוחד למגורים ג. ב. ממעבר ציבורי 
להולכי רגל לדרך משולבת. 2. קביעת בינוי להריסת מבנה קיים 
בחלקה למעט מבנה מסחרי והקמת בניין חדש במקומו. 3. קביעת 
מס' הקומות ל–4 קומות מעל קומת חניה. 4. קביעת מס' יח"ד ל–6 
יח"ד. 5. קביעת היקף שטחי הבנייה ל–1,710 מ"ר, מהם 872 מ"ר 
שטחים עיקריים למגורים ו–165 מ"ר למסחר, ומתוכם 674 שטחי 
שירות. 6. קביעת הוראות בגין מבנים וגדרות להריסה. 7. קביעת 
הוראות בגין עצים להעתקה. 8. קביעת קווי בניין חדשים לבנייה 
המוצעת. 9. קביעת הוראות בינוי, פיתוח ותנאים למתן היתר. 
10. קביעת הוראות בגין חזית מסחרית. 11. קביעת שלבי ביצוע 

למימוש התכנית.
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ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של 
משרד הפנים www.pnim.gov.il. כל מעוניין בקרקע, בבניין או 
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים 
ירושלים   ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290263 טל'   ,91010
 ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  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  והבנייה  התכנון  לתקנות 

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

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 13135

שם התכנית: תוספת 2 קומות ו–4 יח"ד חדשות מעל 
בניין קיים בשכונת ראס אל עמוד

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
ברמה מפורטת מס' 13135, שינוי לתכנית 2668, ביטול לתכנית 

62, כפיפות לתכניות 5166/ ב, 5022.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

אל  ראס  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
Y 630/975. הכל  X 223/425, קואורדינטה  עמוד. קואורדינטה 

לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית לתוספת 2 קומות 
מעל בניין קיים בין קומה אחת.

עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים 
מעל  קומות   2 לתוספת  בינוי  קביעת   .2 ב'.  למגורים  מיוחד   5
בניין קיים בין קומה אחת מעל קומת מרתף חלקית לשם תוספת 
4 יח"ד חדשות )סך הכל יח"ד 6 יח"ד(. 3. הגדלת מספר הקומות 
4. קביעת  המרביים מ–2 קומות ל–3 מעל קומת מרתף חלקית. 
שטחים  מ"ר   767 מתוכם  מ"ר,  ל–837  המרביים  הבנייה  שטחי 
חדשים  בניין  קווי  קביעת   .5 עזר.  שטחי  מ"ר  ו–70  עיקריים 
ו/או  להעתקה  עצים  בגין  הוראות  קביעת   .6 בנייה.  לתוספת 
שימור. 7. קביעת הוראות בגין סככה וגדרות להריסה. 8. קביעת 
שלבי ביצוע להקמת תוספת הבנייה. 9. קביעת הוראות בינוי 

ופיתוח.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5643 עמ'  התשע"א,   ,6270 הפרסומים  ובילקוט   26/08/2011

בתאריך 21/07/2011.

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

הוועדה  במשרדי  וכן   ,02-6290263 טל'   ,91010 ירושלים 
ירושלים,   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
טל' 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 
של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 

.www.pnim.gov.il משרד הפנים

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 13168

שם התכנית: תוספת בנייה לבית מגורים, בית חנינה
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבנייה 
ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת 
מס' 13168, שינוי לתכנית במ/3457/א, ביטול לתכנית 62, כפיפות 

לתכניות 5166/ב, 5022.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב דרך 
חזמה. שכונת בית חנינא. קואורדינטה X 221/850, קואורדינטה 
Y 637/300. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות: בהסדר: גוש: 30610, חלקה במלואה: 248.

מטרת התכנית: תוספת בנייה לבניין קיים.

מאזור  קרקע  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
הבנייה  שטחי  הגדלת  ב.  ב'.  מגורים  לאזור  מיוחד   1 מגורים 
שטחים  מ"ר   2,047.50 מתוכם  מ"ר,  ל–2,110  וקביעתם  בשטח 
מ–8  יח"ד  מס'  הגדלת  ג.  שירות.  שטחי  מ"ר  ו–62.50   עיקריים 
למתן  תנאים  וקביעת  בינוי  הוראות  קביעת  ד.  יח"ד.  ל–10 
כאמור.  לבנייה,  בניין  קווי  קביעת  ה.  בשטח.  בנייה   היתר 
ו. קביעת שלבי ביצוע לתוספת הבנייה. ז. הגדלת מספר הקומות 
להריסה. ובניינים  גדרות  בגין  הוראות  קביעת  ח.  קומות.   ל–5 

ט. קביעת הוראות בגין עצים להעתקה, חיזוק מבנים, חלחול 
מי נגר.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של 
משרד הפנים www.pnim.gov.il. כל מעוניין בקרקע, בבניין או 
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים 
ירושלים   ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290263 טל'   ,91010
 ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  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  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.
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מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' 13184

שם התכנית: שינוי ייעוד ממגורים מיוחד למבנים 
ומוסדות ציבור, רח' חפץ חיים, שכ' זכרון משה

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים  ולבנייה  לתכנון 
כפיפות   ,62 לתכנית  ביטול   ,2874 לתכנית  שינוי   ,13184 מס' 

לתכניות 5166/ ב, 5022, 2874/ ב.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב חפץ 
חיים 1. שכונת זכרון משה. קואורדינטה X 220/650, קואורדינטה 
Y 632/685. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות: גוש: 30066, חלקה במלואה: 73.

מטרת התכנית: שינוי ייעוד ממגורים מיוחד למבנים ומוסדות 
ציבור.

מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
בזכויות  שינוי  בלא  ציבור,  ומוסדות  מבנים  לאזור  מיוחד 
היתר  למתן  תנאים  קביעת   .2 מאושרים.  בניין  וקווי  הבנייה 
ל–294  המאושר  לפי  הבנייה  שטחי  קביעת   .3 בשטח.  בנייה 
 מ"ר )מתוכם 253 מ"ר שטחים עיקריים ו–41 מ"ר שטחי שירות(. 

4. קביעת שימושים לישיבה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של 
משרד הפנים www.pnim.gov.il. כל מעוניין בקרקע, בבניין או 
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים 
ירושלים   ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290263 טל'   ,91010
 ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  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  והבנייה  התכנון  לתקנות 

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

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 13309

 שם התכנית: תוספת בנייה לבית מגורים בראס 
אל עמוד

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

ברמה מפורטת מס' 13309, שינוי לתכנית 2668, ביטול לתכנית 
62, כפיפות לתכניות 5166/ב, 5022.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

אל  ראס  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
Y 630/675. הכל  X 223/600, קואורדינטה  עמוד. קואורדינטה 
וחלקות: גושים  כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים  הגבולות  לפי 

גוש בחלקיות: 30899.

בנייה  לתוספת  תכנונית  מסגרת  יצירת  התכנית:  מטרת 
לבניין קיים ולהכשרת תוספות בנייה.

מאזור  קרקע  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
הבנייה  שטחי  הגדלת  ב.  ב'.  מגורים  לאזור  מיוחד   6 מגורים 
בשטח וקביעתם ל–1,049 מ"ר, מתוכם 956 מ"ר שטחים עיקריים 
יח"ד. ל–6  מ–3  יח"ד  מס'  הגדלת  ג.  שירות.  שטחי  מ"ר   ו–93 
בנייה  היתר  למתן  תנאים  וקביעת  בינוי  הוראות  קביעת  ד. 
בשטח. ה. קביעת שלבי ביצוע לתוספת הבנייה. ו. הגדלת מס' 
להריסה. מבנה  בגין  הוראות  קביעת  ז.  קומות.  ל–4   הקומות 
לשימור. ועצים  להעתקה  עצים  בגין  הוראות  קביעת   ח. 
ציבורי. בשביל  ברכב  מעבר  זכות  בגין  הוראות  קביעת   ט. 
מבנה  וחיזוק  34ב/4(  )תמ"א  עילי  נגר  בגין  הוראות  קביעת  י. 

)תמ"א 38(.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של 
משרד הפנים www.pnim.gov.il. כל מעוניין בקרקע, בבניין או 
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים 
ירושלים   ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290263 טל'   ,91010
 ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  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  והבנייה  התכנון  לתקנות 

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

מרחב תכנון מקומי ירושלים 

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' 13354

שם התכנית: הרחבת יח"ד בבניין מגורים, שועפט
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבנייה 
 ,13354 ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס'  ולבנייה 
שינוי לתכנית במ/3456/א, ביטול לתכנית 62, כפיפות לתכניות 

5166/ב, מק/5022/א.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  היתרי 
היתרים או הרשאות.
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. שכ' שועפט. 
 .Y 222/025 קואורדינטה ,X 635/275 רח' אל מסלח. קואורדינטה
הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: 

גוש: 30559, חלקה במלואה: 57.

בבניין  יח"ד  הרחבת  לשם  בנייה  תוספת  התכנית:  מטרת 
מגורים קיים.

עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים 
בנייה  לתוספות  בינוי  קביעת   .2 ב'.  מגורים  לאזור  מיוחד   1
כמפורט להלן: א. קביעת בינוי לתוספות בנייה בקומת קרקע, 
קומה א' וקומה ב' לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות בהן, 
בהתאם לנספח הבינוי. ב. קביעת בינוי לתוספת להקמת שטח 
וקביעתם  בשטח  הבנייה  שטחי  הגדלת   .3 )פרגולה(.  למצללה 
מ"ר  ו–250  עיקריים  שטחים  מ"ר   1,070 )מתוכם  מ"ר  ל–1,320 
5. קביעת  לבנייה, כאמור.  בניין  קווי  4. קביעת  שטחי שירות(. 
מספר הקומות המרבי ל–5 קומות. 6. קביעת השימושים בשטח 
הבנייה  תוספות  להקמת  ביצוע  שלבי  קביעת   .7 למגורים. 
היתר  למתן  תנאים  וקביעת  בינוי  הוראות  קביעת   .8 כאמור. 
ומבנה  מדרגות  גדר,  בגין  הוראות  קביעת   .9 בשטח.  בנייה 

להריסה. 10. קביעת הוראות בגין עצים לשימור.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של 
משרד הפנים www.pnim.gov.il. כל מעוניין בקרקע, בבניין או 
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים 
ירושלים   ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290263 טל'   ,91010
 ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  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  והבנייה  התכנון  לתקנות 

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

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 13379

שם התכנית: החלפת שטחים והקמת שני בנייני 
מגורים, בית צפפה

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 13379, שינוי לתכניות 3802, 2317, ביטול לתכנית 

62, כפיפות לתכנית 5166/ ב.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. בית צפפה. 
 ,31334 גוש   .Y 627/350 קואורדינטה   ,X 219/900 קואורדינטה 

חלקות 1, 2, לפי תצ"ר מס' 227/09. הכל לפי הגבולות המסומנים 
בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: גוש בחלקיות: 31334.

מטרת התכנית: החלפת שטחים והקמת שני בנייני מגורים.

עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים 
5 מיוחד לאזור מגורים ג' לשטח ציבורי פתוח ולשביל. 2. שינוי 
ולשביל. ג'  מגורים  לאזור  פתוח  ציבורי  משטח  הקרקע   ייעוד 

שטח  תא  שטח,  תאי  לשני  המוצע  המגורים  שטח  חלוקת   .3
מס' 1 ותא שטח מס' 2. 4. קביעת קווי בניין חדשים למגרשים 
החדשים מעל ומתחת למפלס הקרקע. 5. קביעת שטחי בנייה 
עיקרי  שטח  מ"ר   4,416.79 מתוכם  מ"ר,  ל–6,511.12   מרביים 
ו–2,094.33 מ"ר שטחי שירות. 6. קביעת גובה מבנה ל–6 קומות 
היתרי  למתן  תנאים  קביעת   .7 הקובעת.  הכניסה  מפלס  מעל 
בנייה בשטח. 8. קביעת הוראות בינוי. 9. קביעת מספר יחידות 

דיור ל–30.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של 
משרד הפנים www.pnim.gov.il. כל מעוניין בקרקע, בבניין או 
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים 
ירושלים   ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290263 טל'   ,91010
 ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  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  והבנייה  התכנון  לתקנות 

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

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 13478

שם התכנית: תוספת בנייה לבניין מגורים, שועפט
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 13478, שינוי לתכנית במ/ 3456/ א, ביטול לתכנית 

62, כפיפות לתכניות 5166/ ב, 5022.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

שכונת  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
שועפט. קואורדינטה X 221/510, קואורדינטה Y 635/690. הכל 
וחלקות: גושים  כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים  הגבולות  לפי 

גוש: 30556, חלקה במלואה: 47.

בנייה  לתוספת  תכנונית  מסגרת  יצירת  התכנית:  מטרת 
לבניין קיים.

עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים 
מיוחד בגרעין הכפר  לאזור מגורים ב'. 2. הגדלת שטחי הבנייה 
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שטחים  מ"ר   373.50 )מתוכם  מ"ר  ל–414.50  וקביעתם  בשטח 
קומה  לתוספת  בינוי  קביעת   .3 שירות(.  מ"ר  ו–41  עיקריים 
קומות  ל–3  הקומות  מס'  וקביעת  הקיים.  הבניין  מעל  חדשה 
 מעל קומת מרתף חלקית. 4. קביעת קווי בניין לבנייה, כאמור.
5. תוספת יח"ד אחת חדשה וקביעת מספר יחידות הדיור ל–3 
קומת  מעל  קומות  ל–3  קומות  מספר  קביעת   .6 דיור.  יחידות 
מרתף חלקית. 7. קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה 
היתר  למתן  תנאים  וקביעת  בינוי  הוראות  קביעת   .8 כאמור. 
בנייה בשטח. 9. קביעת הוראות בגין עצים לשימור ולהעתקה, 
חלחול מי נגר, חיזוק מבנים. 10. קביעת הוראות בגין גג רעפים 

בבניין וגדר ומדרגות להריסה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של 
משרד הפנים www.pnim.gov.il. כל מעוניין בקרקע, בבניין או 
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים 
ירושלים   ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290263 טל'   ,91010
 ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  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  והבנייה  התכנון  לתקנות 

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

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 13639

 שם התכנית: תוספת קומות ותוספת יח"ד 
ברח' ברוכים 8, גבעת משה, תל ארזה

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 13639, ביטול לתכניות 2803, 62, כפיפות לתכניות 

5166/ ב, 5022.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 שמואל ברוכים 8. שכונת גבעת משה, תל ארזה. קואורדינטה 
הגבולות  לפי  הכל   .Y 633/575 קואורדינטה   ,X 220/575
 ,30101 גוש:  וחלקות:  גושים  כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים 

חלקה במלואה: 114.

מטרת התכנית: תוספת 2 קומות לשם תוספת יח"ד חדשות, 
ותוספת הרחבות לאגף הדרומי של הבניין.

הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
מאזור מגורים 2 לאזור מגורים ג'. 2. קביעת הוראות בינוי להרחבת 
הדרומי,  באגף  יח"ד  להרחבת  המסחרית,  בחזית  קיימת  חנות 
תנאים  וקביעת  הבניין,  גג  על  חדשות  ויח"ד  קומות  תוספת 

לבנייה, כאמור.  בניין  קווי  קביעת   .3 בנייה בשטח.  היתר   למתן 
 4. הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל–2,076.89 מ"ר )מתוכם 
שטחים  מ"ר   204.01 למגורים,  עיקריים  שטחים  מ"ר   1,621.88
עיקריים למסחר ו–251 מ"ר שטחי שירות(. 5. הגדלת מספר יחידות 
מספר  הגדלת   .6 דיור.  יחידות  ל–13  דיור  יחידות  מ–6  הדיור 
קומת  מעל  קומות  ל–5  וחניה  מחסנים  קומת  מעל  מ–3  קומות 
מחסנים וחניה. 7. קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה, 
כאמור. 8. קביעת הוראות בגין עצים לשימור ועץ להעתקה. 9. 
בגין  הוראות  קביעת   .10 תוספת מעליית.  בגין  הוראות  קביעת 
זיקת הנאה לציבור לחניה בעבור מסחר. 11. קביעת הוראות בגין 

הריסת תוספות בנייה לא מאושרות.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של 
משרד הפנים www.pnim.gov.il. כל מעוניין בקרקע, בבניין או 
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים 
ירושלים   ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290263 טל'   ,91010
 ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  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  והבנייה  התכנון  לתקנות 

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

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 13691

 שם התכנית: השלמת קומת גג ותוספת 2 קומות, 
רח' רחל אמנו 23

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבנייה 
ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת 
כפיפות   ,62 לתכנית  ביטול   ,2878 לתכנית  שינוי   ,13691 מס' 

לתכניות 5166/ ב, מק/ 5022/ א.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב רחל 
אמנו 23. קואורדינטה X 220/375, קואורדינטה Y 630/110. הכל 
וחלקות: גושים  כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים  הגבולות  לפי 

גוש: 30004, חלקה במלואה: 4.

מטרת התכנית: השלמת קומת גג קיימת ותוספת קומה.

 1 מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
גג   קומת  להשלמת  בינוי  קביעת   .2 ב.  מגורים  לאזור  מיוחד 
קיימת ולתוספת קומה. 3. קביעת קווי בניין חדשים. 4. קביעת 
היקף שטחי בנייה ל–882 מ"ר, מהם 825 מ"ר שטחים עיקריים 
יח"ד.   10 הכל  סך  יח"ד,   2 תוספת   .5 שירות.  שטחי  מ"ר  ו–57 
קביעת   .8 ביצוע.  שלבי  קביעת   .7 לשימור.  תנאים  קביעת   .6
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הוראות בגין הריסה. 9. קביעת מספר הקומות ל–4 קומות מעל 
קומת מרתף. 10. קביעת תנאים למתן היתר בנייה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של 
משרד הפנים www.pnim.gov.il. כל מעוניין בקרקע, בבניין או 
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים 
ירושלים   ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290263 טל'   ,91010
 ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  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  והבנייה  התכנון  לתקנות 

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

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 13738

שם התכנית: הרחבת יח"ד, רח' ניימן 5, נוה יעקב
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבנייה 
ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת 
מס' 13738, שינוי לתכניות 4/ 22/ 5, 3822, 4414, 3822/ ב, כפיפות 

לתכניות 5166/ ב, 5022.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים רחוב שמואל 
ניימן 5. שכונת נוה יעקב. קואורדינטה X 223/610, קואורדינטה 
Y 638/765. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות: גוש: 30649, חלקי חלקה: 23.

מטרת התכנית: תוספת שטחים בכל הקומות, תוספת קומה 
לשם הרחבת יח"ד.

בנייה  לתוספות  בינוי  קביעת   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
בכל הפלסים לשם הרחבת יח"ד קיימות, הכל בהתאם לנספח 
הבינוי. 2. קביעת תוספת שטחי בנייה. 3. קביעת בינוי לתוספת 
 .+5.72 קיימת במפלס  יח"ד  8.58+ לשם הרחבת  קומה במפלס 
בינוי  קביעת   .5 ב'.  למגורים   2 מגורים  אזור  ייעוד  שינוי   .4
 לסך הכל 1,034 מ"ר, מתוכם 1,030 מ"ר עיקרי ו–4 מ"ר שירות.
6. קביעת תנאים למתן היתר בנייה. 7. שינוי קווי הבניין וקביעת 
לשימור. עצים  בגין  הוראות  קביעת   .8 חדשים.  בניין   קווי 

9. קביעת הוראות בגין קיר להריסה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של 
משרד הפנים www.pnim.gov.il. כל מעוניין בקרקע, בבניין או 
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך 

לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים 
ירושלים   ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290263 טל'   ,91010
 ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  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  והבנייה  התכנון  לתקנות 

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

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 13764

שם התכנית: השלמת קומה ותוספת קומה להרחבת 
בית כנסת וישיבה רח' פרי חדש, זכרון משה

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 13764, ביטול לתכניות 2874/ ב, 62, 2874, כפיפות 

לתכניות 5166/ ב, 5022.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

פרי  רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינטה   ,X 220/570 קואורדינטה  זכרון.  שכונת   .28 חדש 
Y 632/740. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות: גוש: 30067, חלקה במלואה: 17.

קומה  ותוספת  שלישית  קומה  השלמת  התכנית:  מטרת 
רביעית על בניין קיים לשם הרחבת בית כנסת.

מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
מיוחד לאזור מבנים ומוסדות ציבור לדת. ב. קביעת הבינויים 
 האלה בשטח: 1. קביעת בינוי להשלמת הקומה במפלס 3.77+.
גג  7.53+ במקום  נוספת במפלס  קומה  לבניית  בינוי  2. קביעת 
הרעפים שתשמש כעזרת נשים. ג. הגדלת שטחי הבנייה בהיקף 
מ"ר שטחי  ו–50  עיקריים  מ"ר שטחים   850 מהם  מ"ר,   900 של 
מספר  הגדלת  ה.  כאמור.  לבנייה  בניין  קווי  קביעת  ד.  שירות. 
הקומות משתי קומות מעל קומה חלקית לשלוש קומות מעל 
קומה חלקית. ו. קביעת שימושים בעבור בית הכנסת ושירותים 
נלווים. ז. קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה כאמור. 
קביעת  ט.  להריסה.  מבנה  חלקי  בדבר  הוראות  קביעת  ח. 
בשטח.  בנייה  היתר  למתן  תנאים  וקביעת  בינוי   הוראות 

י. קביעת הוראות בגין חזית לשימור.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של 
משרד הפנים www.pnim.gov.il. כל מעוניין בקרקע, בבניין או 
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים 
ירושלים   ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה 



3969 ילקוט הפרסומים 6416, כ"ד באייר התשע"ב, 16.5.2012

למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290263 טל'   ,91010
 ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  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  והבנייה  התכנון  לתקנות 

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

מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' 14071

שם התכנית: תוספת קומות ויח"ד, ראס אל עמוד
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים  ולבנייה  לתכנון 
כפיפות   ,62 לתכנית  ביטול   ,2668 לתכנית  שינוי   ,14071 מס' 

לתכניות 5166/ ב, מק/ 5022/ א.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

אל  ראס  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
Y 630/760. הכל  X 223/275, קואורדינטה  עמוד. קואורדינטה 
וחלקות: גושים  כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים  הגבולות  לפי 

גוש בחלקיות: 30899.

מטרת התכנית: תוספת 2 קומות מעל לבניין קיים והקמת 
מבנה מגורים בן 4 קומות.

מאזור  קרקע  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
מגורים 6 מיוחד למגורים ג'. ב. תוספת 5 יחידות דיור, סך הכל 
6 יח"ד. ג. קביעת מספר הקומות ל–4 קומות מעל 2 קומות חניה 
.0.00 מעל  מ'   16.56 עד  הבניין  גובה  קביעת  ד.   תת–קרקעיות. 

ה. קביעת שטחי הבנייה המרביים לסך כל הבניין ל–1,690 מ"ר, 
מ"ר  ו–847  מסחר  מ"ר שטח   122.30 עיקרי,  מ"ר   720.70 מתוכם 
הוראות  קביעת  ז.  חדשים.  בניין  קווי  קביעת  ו.  שירות.  שטח 
בינוי ופיתוח. ח. קביעת הוראות בגין עצים לשימור. ט. קביעת 

הוראות בגין הריסה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של 
משרד הפנים www.pnim.gov.il. כל מעוניין בקרקע, בבניין או 
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים 
ירושלים   ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290263 טל'   ,91010
 ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  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  והבנייה  התכנון  לתקנות 
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' 14073

שם התכנית: תוספת קומות לבניין קיים בשכונת ראס 
אל–עמוד

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים  ולבנייה  לתכנון 
כפיפות   ,62 לתכנית  ביטול   ,2668 לתכנית  שינוי   ,14073 מס' 

לתכניות 5166/ ב, מק/ 5022/ א.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

ראס  שכ'  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
אל עמוד. קואורדינטה X 222.775, קואורדינטה Y 630.525. הכל 
וחלקות: גוש  הכחול.  בקו  בתשריט  המסומנים  הגבולות  לפי 

גושים בחלקיות: 30898.

מטרת התכנית: תוספת 2 קומות ו 5 יחידות דיור.

הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
לאזור  מיוחד   6 מגורים  מאזור  שטח  שינוי  להלן:  כמפורט 
1. קביעת בינוי  ב'. ב. קביעת הבינויים האלה בשטח:  מגורים 
להרחבת בניין קיים. 2. תוספת שתי קומות חדשות מעל הבניין 
קביעת  ד.  קומות.  ל–4  קביעת מספר הקומות המרבי  הקיים.ג. 
 בינוי לתוספת חדרי הסקה. ה. קביעת בינוי לתוספת מחסנים.

הבנייה  שטחי  הגדלת  ז.  כאמור.  לבנייה,  בניין  קווי  קביעת  ו. 
שטחים  מ"ר   1,249.09 )בהם  מ"ר  ל–1,346.57  וקביעתם  בשטח 
ביצוע  שלבי  קביעת  ח.  שירות(.  שטחי  מ"ר  ו–97.48  עיקריים 
להקמת תוספות הבנייה כאמור. ט. קיבעת הוראות בגין עצים 
לשימור, חניה, נגר עילי וחיזוק מבנים. י. קביעת הוראות בגין 
הריסה. יא. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 

בנייה בשטח.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של 
משרד הפנים www.pnim.gov.il. כל מעוניין בקרקע, בבניין או 
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים 
ירושלים   ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290263 טל'   ,91010
 ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  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  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.
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מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' 14127

שם התכנית: תוספת קומות ויח"ד לבניין מגורים, 
רח' יוסף בן מתתיהו 41, שכ' מקור ברוך

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבנייה 
 ,14127 ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס'  ולבנייה 

ביטול לתכנית 62, כפיפות לתכניות 5166/ ב, 5022.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינטה  ברוך.  מקור  שכונת   .41 מתתיהו  בן   יוסף 
הגבולות  לפי  הכל    .Y 632/830 קואורדינטה   ,X 220/345
 ,30069 גוש:  וחלקות:  גושים  כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים 

חלקה במלואה: 203.

יח"ד.  2 קומות לשם תוספת   2 1. תוספת   מטרת התכנית: 
2. בניית מעליית.

 3 מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי  א.  הוראות התכנית:  עיקרי 
לאזור מגורים ג'. ב. קביעת בינוי לתוספת בנייה כמפורט להלן:
קביעת בינוי לתוספת מעליית, 2 קומות וגג רעפים על הבניין 
הקיים לשם תוספת 2 יח"ד, בהתאם לנספח הבינוי. ג. קביעת 
ו–111  עיקרי  מ"ר   654 מ"ר, מתוכם  ל–765  בבניין  סך השטחים 
 מ"ר שירות. ד. הגדלת מס' הקומות מ–2 ל–4 קומות וגג רעפים.

למתן  תנאים  קביעת  ו.  כאמור.  לבנייה  בניין  קווי  קביעת  ה. 
ועקירה. לשימור  עצים  בגין  הוראות  קביעת  ז.  בנייה.   היתר 

ח. קביעת הוראות בגין חלקי מבנה להריסה. ט. קביעת שימושים  
לחזית מסחרית. י. קביעת שלבי ביניים למימוש התכנית.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של 
משרד הפנים www.pnim.gov.il. כל מעוניין בקרקע, בבניין או 
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים 
ירושלים   ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290263 טל'   ,91010
 ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  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  והבנייה  התכנון  לתקנות 

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

מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' 14315

שם התכנית: תוספת 2 קומות ו–2 יח"ד על בניין קיים  
והרחבות דיור, רח' מיכל 3, סנהדריה

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

לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבנייה 
 ,14315 ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס'  ולבנייה 

ביטול לתכנית 62, כפיפות לתכניות מק/ 5022/ א, 5166/ ב.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

שכ'  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
סנהדריה. רחוב מיכל 3. קואורדינטה X 221/030, קואורדינטה 
Y 633/935. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות: גוש: 30099, חלקה במלואה: 137.

מטרת התכנית: א. תוספת 2 קומות בעבור 2 יח"ד חדשות.
ב. תוספות להרחבת דיור והפיכת שטח מרפסות למגורים.

מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בעבור  קומות   2 לתוספת  בינוי  קביעת  ב.  ג'.  מגורים  לאזור   3
בינוי  קביעת  ג.  הבינוי.  לנספח  בהתאם  חדשות,  יח"ד   2
 לתוספת בחזית צפונית להרחבת יח"ד, בהתאם לנספח הבינוי. 
בהתאם  הדירות,  לשטח  פנימיות  מרפסות  שטחי  צירוף  ד. 
לנספח הבינוי. ה. קביעת קווי בניין לבנייה, כאמור. ו. הגדלת 
מ"ר   598 )מתוכם  מ"ר  ל–772  וקביעתם  בשטח  הבנייה  שטחי 
הוראות  קביעת  ז.  שירות(.  שטחי  מ"ר  ו–174  עיקריים  שטחים 
קביעת  ח.  בשטח.  בנייה  היתר  למתן  תנאים  וקביעת  בינוי 
שלבי ביצוע למימוש התכנית. ט. קביעת הוראות לגבי סגירת 
בגין  הוראות  קביעת  י.  להריסה.  ומרפסות  לפירוק  מרפסות 

עצים לשימור.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של 
משרד הפנים www.pnim.gov.il. כל מעוניין בקרקע, בבניין או 
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים 
ירושלים   ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290263 טל'   ,91010
 ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  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  והבנייה  התכנון  לתקנות 

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

מרחב תכנון מקומי ירושלים

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

מקומית מס' 11616/ א
 שם התכנית: שינויים במערך ייעודי הקרקע, 

אזור התעשייה הר חוצבים צפוני
הפקדת  על  הודעה  ביטול  בדבר  הודעה  בזאה  נמסרת 
בעיתונים  שפורסמה  א   /11616 מס'  מקומית  מיתאר  תכנית 
התשע"ב,   ,6345 הפרסומים  ובילקוט   18/11/2011 בתאריך 
89 לחוק  וכי בהתאם לסעיף   ,19/12/2011 1507, בתאריך  עמ' 
והבנייה, התשכ"ה-1965, מופקדת במשרדי הוועדה  התכנון 
הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית 
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מקומית  מיתאר  תכנית  ירושלים  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
א,   /5689 במ/  ג,   /2787 במ/  לתכניות  שינוי  א,   /11616 מס' 
2787/ ב, במ/ 3760/ א, בת/ 4778, בת/ 4734, ביטול לתכנית 

62, כפיפות לתכנית 5166/ ב.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. הר חוצבים. 
צפון  דרום  קואורדינטה   ,Y 219/900 מזרח  מערב  קואורדינטה 
X 634/500. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
חלקי   ,174  ,76 במלואן:  חלקות   ,30241 גוש:  וחלקות:  גושים 
חלקה: 155. גוש: 30242, חלקה במלואה: 27. גוש: 30243, חלקי 
חלקה: 144. גוש: 30758, חלקה במלואה: 18, חלקי חלקות: 10, 

.21 ,19

מערך   הקרקע,  ייעודי  במערך  שינויים  התכנית:  מטרת 
חוצבים  הר  אזור התעשייה  בתוך  הציבורי  והמרחב  התנועה 

והשטח הצמוד אליו.

ייעודי קרקע  עיקרי הוראות התכנית: א. שינויים במערך 
בתוך אזור תעשייה הר חוצבים והשטח הצמוד אליו, כמפורט 
להלן : שינוי ייעוד שטח משטח ציבורי פתוח, שטח דרך, שטח 
ושטח  נוף  עיצוב  ו/או  דרך  ציבור, שטח  למבנה  למוסד, שטח 
ציבורי  שטח  דרך,  ידע,  עתירת  תעשייה  לאזור  פתוח  ציבורי 
נופי. טיפול  ו/או  דרך  לחינוך,  ציבור  ומוסדות  מבנים   פתוח, 
ב. שינוי מערך תנועה. ג. קביעת הוראות בינוי ופיתוח, בהתאם 
שטחי  בדבר  הוראות  קביעת  ד.  והפיתוח.  הבינוי  לנספחי 
הבנייה המרביים, גובה הבנייה המרבי, מספר הקומות המרבי, 
קביעת  ה.  הסופיים.  הקרקע  ומפלסי  המרביים  הבניין  קווי 
לשימושים  ומגבלות  סביבתיים  מפגעים  למניעת  הוראות 
תא  בכל  המותרים  השימושים  קביעת  כן  כמו  תעשייתיים, 
ותאי  הציבוריים  השטחים  לפיתוח  הוראות  קביעת  ו.  שטח. 
לחינוך. ציבור  ומוסדות  למבני  שטח  ותא  התעשייה,   שטח 

ז. קביעת הוראות לשלבי ביצוע. ח. חלוקה מחדש.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של 
משרד הפנים www.pnim.gov.il. כל מעוניין בקרקע, בבניין או 
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים 
ירושלים   ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה 
למשרדי  יומצא  התנגדות  העתק   .02-6290263 טל'   ,91010
 ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  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  והבנייה  התכנון  לתקנות 

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

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 2447/ ו

שם התכנית: שינוי ייעוד שטח מדרך לשטח למבנים 
ומוסדות ציבור ולדרך משולבת, מתחם שנלר

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
ברמה מפורטת מס' 2447/ ו, שינוי לתכניות 2447/ ב, 2447/ ג, 

ביטול לתכנית 62.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

פין  רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גיימס. מתחם שנלר - רח' הרב משה זאב פלדמן )לשעבר רח' פין 
גיימס(. קואורדינטה X 633/200, קואורדינטה Y 220/200. הכל 
וחלקות:  גושים  כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים  הגבולות  לפי 

גוש: 31317, חלקה במלואה: 2.

לשטח  משולבת  מדרך  שטח  ייעוד  שינוי  התכנית:  מטרת 
למבנים ומוסדות ציבור.

מדרך  שטח  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
ציבור. ומוסדות  למבנים  לשטח  למוסד  ומשטח   משולבת 
2. ביטול קטע מדרך משולבת מאושרת. 3. ביטול ההוראה בדבר 
הריסת מדרגות קיימות בתחום לשטח למבנים ומוסדות ציבור 

שבתכנית. 4. קביעת הוראות בגין עצים לשימור.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4761 עמ'  התשע"א,   ,6250 הפרסומים  ובילקוט   03/06/2011

בתאריך 14/06/2011.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה  במשרדי  וכן   ,02-6290263 טל'   ,91010 ירושלים 
ירושלים,   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
טל' 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 
של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 

.www.pnim.gov.il משרד הפנים

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 3419/ ו

שם התכנית: הרחבת בינוי לשימושי תעסוקה בגן 
הטכנולוגי מנחת מלחה

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
ברמה מפורטת מס' 3419/ ו, שינוי לתכנית בת/ 3419/ ד, ביטול 

לתכנית 62, כפיפות לתכנית 3419/ ג.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.
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להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. מתחם בין 
הרחובות דרך אגודת ספורט מכבי, דרך אגודת ספורט הפועל, 
טכנולוגי  כגן  הידוע  בית"ר,  ספורט  אגודת  ודרך  מודעי  יצחק 
מלחה, קואורדינטה X 216/780, קואורדינטה Y 629/430. הכל 
וחלקות: גושים  כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים  הגבולות  לפי 

גוש: 30460, חלקות במלואן: 15, 16.

בגן  תעסוקה  לשימושי  בינוי  הרחבת  התכנית:  מטרת 
הטכנולוגי.

המרביים  הבניין  בקווי  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
קביעת   .2 הטכנולוגי.  הגן  בשטח  חדשים  בניין  קווי  וקביעת 
 שטחי הבנייה המרביים בגן עד 80.5000 מ"ר שטחים עיקריים.
3. תוספת קומות כמפורט להלן: בניין מס' 6, 7 קומות מעל מפלס 
הכיכר )מפלס ±0.00(, בניין מס' 7 - 10 קומות מעל מפלס הכיכר, 
לרבות  שימושים,  קביעת   .4 לכיכר.  מתחת  חניה  מפלסי   5
 שירותי הסעדה, מכון כושר ושירותים מסחריים בהיקף מוגבל.
6. תותר  5. קביעת תנאים למתן היתר בנייה ולהיתר איכלוס. 
הקמת מיתקני מים, מיזוג אוויר, חשמל וציוד תקשורת ושילוט 
מעל מפלס התקרה העליונה ובלבד שתטופל כחזית חמישית 
מהיתר  נפרד  בלתי  כחלק  רעש  ומפגעי  נוף  מפגעי  למניעת 

הבנייה, בתיאום ובאישור מהנדס העיר.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,6244 עמ'  התשע"א,   ,6288 הפרסומים  ובילקוט   29/07/2011

בתאריך 31/08/2011.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה  במשרדי  וכן   ,02-6290263 טל'   ,91010 ירושלים 
1, ירושלים,  המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, כיכר ספרא 
טל' 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 
ובאתר האינטרנט של  שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

.www.pnim.gov.il משרד הפנים

מרחב תכנון מקומי  ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 4763/ א

 שם התכנית: שינוי ייעוד מאזור מסחרי לאזור 
מגורים ומסחר בבניין בשכ' סילוואן

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
ברמה מפורטת מס' 4763/ א, שינוי לתכנית 4763, ביטול לתכנית 

62, כפיפות לתכניות 5166/ ב, 5022.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינטה  השילוח(.  )כפר  סילוואן.  כפר  שכ'   סילוואן. 
הגבולות  לפי  הכל   .Y 222/525 קואורדינטה   ,X 631/050
 ,29990 גוש:  וחלקות:  גושים  כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים 

חלקי חלקה: 221.

מטרת התכנית: הרחבת שטחי בינוי בבניין מגורים ומסחר 
בשכונת סילוואן, ירושלים.

מסחרי  מאזור  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
קומה  לתוספת  בינוי  קביעת   .2 ומסחר.  מגורים  לאזור  מיוחד 
 חלקית מעל בניין קיים לשם הרחבת יחידת הדיור שמתחתיה.
יח"ד  בעבור  מרתף  בקומת  בנייה  לתוספת  בינוי  קביעת   .3
שמעל המסעדה ושמירת השטח שאושר בהיתר כשטח שירות 
למסעדה בגובה 2.20 מ', ובחלק המוצע בגובה 2.40 מ'. 4. הגדלת 
שטחי הבנייה בבניין וקביעתם ל–261 מ"ר מהם כ–225.85 מ"ר 
שטחים עיקריים ו–35.4 מ"ר שטחי שירות. 5. הגדלת מס' קומות 
מרתף,     קומת  מעל  קומות  ל–3  מרתף  קומת  מעל  קומות  מ–2 
בינוי  6. קביעת הוראות  הקומה האחרונה היא קומה חלקית. 
ביצוע  שלבי  קביעת   .7 בנייה.  היתר  למתן  תנאים  וקביעת 
להקמת תוספות בנייה, כאמור. 8. קביעת הוראות עצים בוגרים 

לשימור.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1504 עמ'  התשע"ב,   ,6345 הפרסומים  ובילקוט   11/11/2011

בתאריך 19/12/2011.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה   התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים 
91010, טל' 02-6290263, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים, טל' 02-6296811, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
www.pnim. פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

.gov.il

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 5806/ ב

 שם התכנית: מקוה טהרה, רח' סלמן מוצפי 11, 
שכ' בית וגן

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
 ,1042 ב,   /2022 לתכניות  שינוי  ב,   /5806 מס'  מפורטת  ברמה 

5806, ביטול לתכנית 62.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,X 629/915 הרב מוצפי סלמן 11. שכונת בית וגן. קואורדינטה
קואורדינטה Y 217/875. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט 

בקו כחול. גושים וחלקות: גוש: 30192, חלקה במלואה: 261.

מטרת התכנית: שינוי קווי בניין, תוספת קומת מרתף לשם 
מקווה טהרה.

1. קביעת בינוי לתוספות בנייה,  עיקרי הוראות התכנית: 
בנייה. שטחי  תוספת  קביעת   .2 הבינוי.  לנספח  בהתאם   הכל 

3. קביעת בינוי לתוספת קומה במפלס 5.94 - לשם מקוה טהרה. 
ציבור  ומוסדות  ציבור, למבנים  לבנייני  ייעוד משטח  4. שינוי 
לדת. 5. קביעת בינוי לתוספת שטח לפי התכנית הנ"ל, סך הכל 
1,304.67 מ"ר. 6. קביעת תנאים למתן היתר בנייה. 7. שינוי קווי 

הבניין וקביעת קווי בניין חדשים.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2277 עמ'  התשע"ב,   ,6368 הפרסומים  ובילקוט   23/12/2011

בתאריך 26/01/2012.



3973 ילקוט הפרסומים 6416, כ"ד באייר התשע"ב, 16.5.2012

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבנייה מחוז ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים 91010, 
טל' 02-6290263, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מעוניין  וכל   ,02-6296811 טל'  ירושלים,   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים, 
פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי 

.www.pnim.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 8433

שם התכנית: תוספות בנייה לשני בתי כנסת ברח' 
רשב"ג 7, מעגלי יבנה 8, שכונת גונן ו'

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
ביטול   ,4046  ,3232 לתכניות  שינוי   ,8433 מס'  מפורטת  ברמה 

לתכנית 62.

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

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

רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 מעגלי יבנה 8. רחוב בן גמליאל 7. שכונת גונן ו'. קואורדינטה 
הגבולות  לפי  הכל   .Y 629/500 קואורדינטה   ,X 220/100
 ,30173 גוש:  וחלקות:  גושים  הכחול.  בקו  בתשריט  המסומנים 

חלקה במלואה: 65, חלקי חלקות: 67, 68, 106.

מטרת התכנית: הרחבת שני בתי כנסת.

הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
לדת,  ציבור  ומוסדות  למבנים  לשטח  מיוחד   5 מגורים  מאזור 
 לשביל, מדרך מאושרת למבנים ומוסדות ציבור לדת, לשביל.
2. קביעת בינוי לתוספות בנייה: מבנה מס' 1: בית כנסת משכן 
משה, לשם הרחבת מבנה בית הכנסת הקיים, בהתאם לנספח 
הרחבת  לשם  מועד,  אוהל  כנסת  בית   :2 מס'  מבנה  הבינוי. 
הגדלת   .3 הבינוי.  לנספח  בהתאם  הקיים,  הכנסת  בית  מבנה 
 מס' קומות מ–2 קומות ל–3 קומות. 4. קביעת קווי בניין לבנייה.
5. קביעת השימושים בשטח למבנים ומוסדות לדת. 6. קביעת 
בשטח. בנייה  היתר  למתן  תנאים  וקביעת  בינוי   הוראות 
7. קביעת הוראות בגין איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים. 

8. קביעת הוראות בגין הריסה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1782 עמ'  התשע"ב,   ,6354 הפרסומים  ובילקוט   25/11/2011

בתאריך 05/01/2012.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה  במשרדי  וכן   ,02-6290263 טל'   ,91010 ירושלים 
ירושלים,   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
טל' 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 
של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 

.www.pnim.gov.il משרד הפנים

מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מס' 9114
שם התכנית: בניין בן 6 קומות מעל קומות חניה 
ומחסנים, רח' מעגלי הרים לוין 131, סנהדריה

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

מס' 9114, שינוי לתכניות במ/ 4520, 2899.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב מעגלי 
הרי"ם לוין 131. שכונת סנהדריה. שטח בין קואורדינטות אורך 
220/600 - 220/675, לבין קואורדינטות רוחב 634/175 - 634/230. 
הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: 

גוש: 30244, חלקה במלואה: 166.

מטרת התכנית: א. שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים 3 לאזור 
מגורים מיוחד. ב. קביעת בינוי להקמת בניין בן 6 קומות מעל 2 
וחצי קומות תת–קרקעיות בעבור חניה ומחסנים. ג. קביעת קווי 
בניין מרביים לבניין. ד. קביעת היקף שטחי הבנייה ל–3,596 מ"ר, 
מתוכם 1,854 שטחים עיקריים ו–1,742 שטחי שירות. ה. קביעת 
מספר יחידות הדיור המרבי בחלקה ל–24 יחידות דיור. ו. קביעת 

הוראות בינוי ופיתוח. ז. קביעת תנאים למתן היתר בנייה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2580 עמ'  התשס"ח,   ,5790 הפרסומים  ובילקוט   07/03/2008

בתאריך 02/04/2008.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה  במשרדי  וכן   ,02-6290263 טל'   ,91010 ירושלים 
ירושלים,   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
טל' 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 
של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 

.www.pnim.gov.il משרד הפנים

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 11822/ א

שם התכנית: הריסת בניין קיים והקמת בניין מגורים 
בן 3 קומות, 4 יח"ד, רח' ניסן בק, כרם אברהם

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
ברמה מפורטת מס' 11822/ א, ביטול לתכניות 62, 3379, כפיפות 

לתכנית 5166/ ב.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

בק  רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינטה   ,X 220/820 קואורדינטה  אברהם.  כרם  שכונת   .6
כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים  הגבולות  לפי  הכל   .Y 633/730

גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 30104, חלקה במלואה: 27.

מטרת התכנית: הריסת בניין קיים, הקמת בניין מגורים בן 
3 קומות ו–4 יח"ד + קומת מחסנים.

עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד ממגורים 2 למגורים 
עיצוב  הנחיות  ג.  בינוי.  הנחיות  ב.  הבניין.  גובה  שינוי  א.  ג1. 
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אדריכלי. ד. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 
דיור  מיחידת  הדיור  יחידות  מספר  הגדלת   .2 בשטח.  בנייה 
אחת ל–3 יחידות דיור. 3. הגדלת שטחי בנייה מרביים בשטח 
עיקריים  שטחים  מ"ר   274.18 )מתוכם  מ"ר  ל–363.49   וקביעתם 
חזית  שימור  לגבי  הוראות   .4 שירות(.  שטחי  מ"ר  ו–89.31 

צפונית.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4563 עמ'  התש"ע,   ,6131 הפרסומים  ובילקוט   30/07/2010

בתאריך 29/08/2010.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה  במשרדי  וכן   ,02-6290263 טל'   ,91010 ירושלים 
ירושלים,   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
טל' 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 
של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 

.www.pnim.gov.il משרד הפנים

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 12046/ א

שם התכנית: הרחבות דיור, רח' צפרירים 15, רמות א'
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
ביטול   ,5062 לתכנית  שינוי  א,   /12046 מס'  מפורטת  ברמה 

לתכנית 62, כפיפות לתכניות 5166/ב, 5022.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
צפרירים 15. שכונת רמות א'. הבניין ממוקם בין רח' צפרירים 
 .Y 636/320 קואורדינטה ,X 219/020 ורח' הראה. קואורדינטה
גושים  כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים  הגבולות  לפי  הכל 

וחלקות: גוש: 30716, חלקה במלואה: 9.

קומה  ובתוספת  בחזיתות  בנייה  תוספת  התכנית:  מטרת 
חמישית לשם הרחבת דיור לדירות קיימות.

מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ל–5  מ–4  הקומות  מספר  הגדלת  ב  ב'.  מגורים  לאזור  מיוחד 
ג. קביעת בינוי בקומה הקיימת ד' לשם הרחבת יח"ד  קומות. 
קיימות, בהתאם לנספח הבינוי. ד. קביעת בינוי לתוספת  קומה 
בהתאם  מתחת,  בקומה  קיימות  יח"ד  הרחבת  לשם  חמישית 
 לנספח הבינוי. ה. קביעת קווי בניין לתוספות הבנייה, כאמור.
מ"ר.  ל–4,023.33  וקביעתם  בשטח  הבנייה  שטחי  הגדלת  ו. 
 )מתוכם 3,775.26 מ"ר שטח עיקרי ו–248.07 מ"ר שטחי שירות(.
ז. קביעת תנאים והוראות בינוי למתן היתרי בנייה. ח. קביעת 
ל–32. יח"ד  מספר  קביעת  ט.  התכנית.  למימוש  ביצוע   שלבי 

קביעת  יא.  להריסה.  בנייה  חריגות  בגין  הוראות  קביעת  י. 
הוראות בגין עצים לשימור והעתקה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,323 עמ'  התשע"ב,   ,6314 הפרסומים  ובילקוט   28/10/2011

בתאריך 03/11/2011.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה  במשרדי  וכן   ,02-6290263 טל'   ,91010 ירושלים 

ירושלים,   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
טל' 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 
של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 

.www.pnim.gov.il משרד הפנים

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 12119

 שם התכנית: הרחבות בנייה בעבור בית כנסת 
ברח' יוחנן בן זכאי 27, גונן ו'

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מקומית  מיתאר  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
ברמה מפורטת מס' 12119, שינוי לתכנית 1450, ביטול לתכנית 62.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב יוחנן 
בן זכאי 27. שכונת גונן ו'. קואורדינטה X 629/550, קואורדינטה 
Y 219/875. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

גושים וחלקות: גוש: 30133, חלקה במלואה: 36.

מטרת התכנית: הרחבות בנייה בעבור בית הכנסת.

בנייה  לתוספות  בינוי  קביעת   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
לבנייה. בניין  קווי  קביעת   .2 קיים.  כנסת  בית  הרחבת   לשם 
3. קביעת השימושים בשטח לבית כנסת. 4. קביעת שטחי בנייה 
ו–53 מ"ר  בהיקף של 353 מ"ר, מהם 300 מ"ר שטחים עיקריים 
 שטחי שירות. 5. קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה.
בנייה  היתר  למתן  תנאים  וקביעת  בינוי  הוראות  קביעת   .6

בשטח. 7. קביעת הוראות בגין הריסת מבנה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1783 עמ'  התשע"ב,   ,6354 הפרסומים  ובילקוט   25/11/2011

בתאריך 05/01/2012.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה  במשרדי  וכן   ,02-6290263 טל'   ,91010 ירושלים 
ירושלים,   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
טל' 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 
של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 

.www.pnim.gov.il משרד הפנים

מרחב תכנון מקומי  ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 12182/ א

 שם התכנית: תוספת 2 קומות, 5 יחידות דיור 
והרחבת יח"ד קיימות, רח' שלום יהודה, ארנונה

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
ברמה מפורטת מס' 12182/ א, ביטול לתכניות 1721, 62, 1721/א, 

כפיפות לתכניות 5022, 5166/ב.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  היתרי 
היתרים או הרשאות.
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רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
שלום יהודה 1. שכונת ארנונה. צומת רח' עין גדי ורח' שלום 
יהודה. קואורדינטה X 221/060, קואורדינטה Y 628/950. הכל 
וחלקות: גושים  כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים  הגבולות   לפי 

גוש: 30115, חלקה במלואה: 21.

 2 ידי הוספת  על  דיור,  יחידות   5 מטרת התכנית: תוספת 
קומות, והרחבת יחידת דיור קיימת ברח' שלום יהודה מס' 1, 

בשכ' ארנונה.

קרקע  ייעודי  במערך  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
כמפורט להלן: א. מאזור מגורים 1 למגורים ג'. 2. קביעת בינוי 
להנמכת  בינוי  קביעת  א.  להלן:  כמפורט  בנייה  לתוספות 
המזרחית  בחזית  ובפתוח   )769.72(  -1.80 למפלס  מרתף  קומת 
חניה,  מכפלי  ידי  על  חניה  מקומות  תוספת  לשם  של החלקה 
בהתאם לנספח הבינוי. ב. קביעת בינוי להפיכת שטחי שירות 
לשטחים עיקריים בקומת המרתף הקיים במפלס 1.75- )769.77( 
הדיור  יחידת  הרחבת  לשם  הקיים  הבניין  של  הקונטור  בתוך 
לנספח  )773.07(, בהתאם   1.55 הקיימת בקומה מעליה במפלס 
בינוי. ג. קביעת בינוי לתוספת 3 יחידות דיור חדשות, על ידי 
תוספת קומה רביעית במפלס 10.85+ )782.37( בתוך הקונטור של 
הבניין הקיים, בהתאם לנספח בינוי. ד. קביעת בינוי לתוספת 
2 יחידות דיור חדשות על ידי תוספת קומה חמישית במפלס 
בהתאם  הקיים,  הבניין  של  הקונטור  בתוך   )785.47(  +13.95
כניסה  לכל  מעליית  לתוספת  בינוי  קביעת  ה.  בינוי.  לנספח 
צמוד לחדר מדרגות קיים, בהתאם לנספח בינוי. 3. קביעת קווי 
בניין לבנייה, כאמור. 4. הגדלת שטחי הבנייה המרביים בשטח 
עיקריים  שטחים  מ"ר   1,635 מתוכם  מ"ר,  ל–2,140   וקביעתם 
ו–505 מ"ר שטחי שירות. 5. קביעת הוראות בגין עצים לשימור. 
6. קביעת הוראות בגין גדר ומדרגות להריסה. 7. קביעת שלבי 
8. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן  ביצוע, כאמור. 

היתר בנייה בשטח.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3170 עמ'  התשע"א,   ,6214 הפרסומים  ובילקוט   25/02/2011

בתאריך 17/03/2011.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה  במשרדי  וכן   ,02-6290263 טל'   ,91010 ירושלים 
ירושלים,   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
טל' 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 
של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 

.www.pnim.gov.il משרד הפנים

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 12201/ א

 שם התכנית: בית כנסת וישיבה, גבעת שאול, 
רח' אלקבץ 6

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
ברמה מפורטת מס' 12201/ א, ביטול לתכניות 1726, 62, כפיפות 

לתכניות 5166/ב, 5022.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינטה   ,X 218/200 קואורדינטה  גבעת שאול.   .6 אלקבץ 
Y 633/200. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות: גוש: 30160, חלקה במלואה: 41.

מטרת התכנית: הקמת מבנה לבית כנסת וישיבה.

עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד ממגורים 2 למבנים  
קומות.   5 של  חדש  בינוי  קביעת   .2 לדת.  ציבור   ומוסדות 
3. קביעת קווי בניין לבנייה, כאמור. 4. קביעת סך שטחי הבנייה 
עיקריים  שטחים  מ"ר   1,347 מתוכם  מ"ר,  ל–1,648   בתכנית 
הוראות  קביעת   .6 ביצוע.  שלבי  קביעת   .5 שירות.  מ"ר  ו–301 
קביעת   .7 בשטח.  בנייה  היתר  למתן  תנאים  וקביעת  בינוי 
דרך  בגין  הוראות  קביעת   .8 קיים.  בניין  הריסת  בגין  הוראות 

מאושרת.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,932 עמ'  התשע"ב,   ,6329 הפרסומים  ובילקוט   02/09/2011

בתאריך 01/12/2011.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה  במשרדי  וכן   ,02-6290263 טל'   ,91010 ירושלים 
ירושלים,   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
טל' 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 
של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 

.www.pnim.gov.il משרד הפנים

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 12324

 שם התכנית: שינוי ייעוד מדרך למגורים ב', 
רח' שבת צדק 11, נחלאות

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מקומית  מיתאר  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
ברמה מפורטת מס' 12324, שינוי לתכנית 4524, ביטול לתכנית 62, 

כפיפות לתכנית 5022.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
בלא  ברח'  דו–קומתי  מבנה  נחלאות.  שכונת   .11 צדק  שבת 
מוצא. קואורדינטה X 219/840, קואורדינטה Y 505/632. הכל 
וחלקות: גושים  כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים  הגבולות   לפי 

גוש: 30044, חלקה במלואה: 124.

מטרת התכנית: שינוי ייעוד מדרך למגורים ב'.

הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
מ"ר   46 של  לסך  הבינוי  שטחי  קביעת   .2 ב'.  למגורים  מדרך 
עיקרי בלבד. 3. קביעת מס' יח"ד ליח"ד אחת בת שתי קומות וגג 

רעפים. 4. קביעת בינוי בהתאם לנספח הבינוי.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5965 עמ'  התשע"א,   ,6278 הפרסומים  ובילקוט   28/09/2011

בתאריך 10/08/2011.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
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הוועדה  במשרדי  וכן   ,02-6290263 טל'   ,91010 ירושלים 
ירושלים,   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
טל' 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 
של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 

.www.pnim.gov.il משרד הפנים

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 13012

 שם התכנית: הקמת בניין מגורים בן 3 יח"ד, 
רח' שמריה 13, שכ' שמואל הנביא

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
כפיפות   ,931  ,62 לתכניות  ביטול   ,13012 מס'  מפורטת  ברמה 

לתכניות 5166/ב, 5022.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,X 221/450 13. שכונת שמואל הנביא. קואורדינטה שמריה 
המסומנים  הגבולות  לפי  הכל   .Y 633/140 קואודינטה 
 ,30091 גוש:  מוסדר:  וחלקות:  גושים  כחול.  בקו  בתשריט 

חלקה במלואה: 84.

מטרת התכנית: שינוי ייעוד מאזור מגורים 2 לאזור מגורים 
ג', לטובת הקמת בניין מגורים בן 3 יח"ד.

 2 מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
קיים בחלקה תוך  בינוי להריסת מבנה  קביעת   .2 ג'.  למגורים 
במקומו. חדש  בניין  והקמת  שמריה  לרחוב  החזית   שימור 
מ"ר   290 מהם  מ"ר,   684 של  בהיקף  בנייה  זכויות  קביעת   .3
מספר  קביעת   .4 שירות.  שטחי  מ"ר  ו–334  עיקריים  שטחים 
הקומות ל–3 קומות וגג רעפים. 5. קביעת מספר יח"ד ל–3 יח"ד. 
למימוש  ביצוע  קביעת שלבי   .7 חדשים.  בניין  קווי  קביעת   .6
התכנית. 8. קביעת תנאים למתן היתר בנייה. 9. קביעת הוראות 

בגין מבנים וגדרות להריסה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3796 עמ'  התש"ע,   ,6105 הפרסומים  ובילקוט   18/06/2010

בתאריך 08/07/2010.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה  במשרדי  וכן   ,02-6290263 טל'   ,91010 ירושלים 
ירושלים,   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
טל' 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 
של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 

.www.pnim.gov.il משרד הפנים

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 13077

 שם התכנית: בניין מגורים חדש, רח' נבון 16, 
שכ' אהל שלמה

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

ברמה מפורטת מס' 13077, ביטול לתכנית 62, כפיפות לתכנית 
5166/ב.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינטה  שלמה.  אהל  שכונת   .16 נבון  רחוב   .11  שד"ל 
הגבולות  לפי  הכל   .Y 632/638 קואורדינטה   ,X 220/175
 ,30072 גוש:  וחלקות:  גושים  כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים 

חלקה במלואה: 61.

שימור  תוך  חדש  מגורים  מבנה  הקמת  התכנית:  מטרת 
המבנה הקיים בחזית לרחוב נבון 16 והריסת חלקו האחורי של 

המבנה בפנים החלקה.

עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים 
3 לאזור מגורים ג'. 2. הגדלת מספר הקומות מ–1 ל–3 וגג רעפים  
לרח'  הפונה  חדש  מבנה  הקמת   .3 נבון.  לרח'  הפונה  במבנה 
שד"ל, בן 2 קומות וחלל גג רעפים מעל קומת מרתף המוצעת 
למחסנים. 4. קביעת קווי בניין לבנייה, כאמור. 5. הגדלת שטחי 
שטחים  מ"ר   261 מתוכם  מ"ר,  ל–411  מ"ר  מ–152.10  הבנייה 
בינוי  הוראות  קביעת   .6 שירות.  שטחי  מ"ר  ו–150  עיקריים 
וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח. 7. קביעת מס' יח"ד 
ל–6. 8. קביעת הוראות בגין מבנה לשימור. 9. קביעת הוראות 
לעקירה   אקליפטוס  עץ  בגין  הוראות   .10 להריסה.  מבנה  בגין 

ועצים הנדרשים לנטיעה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1215 עמ'  התשע"א,   ,6163 הפרסומים  ובילקוט   10/12/2010

בתאריך 25/11/2010.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה  במשרדי  וכן   ,02-6290263 טל'   ,91010 ירושלים 
ירושלים,   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
טל' 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 
של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 

.www.pnim.gov.il משרד הפנים

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 13508

שם התכנית: הרחבת דיור ותוספת 2 קומות ו–2 
יח"ד, רח' צפניה, שכ' כרם אברהם

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
ברמה מפורטת מס' 13508, ביטול לתכנית 62, כפיפות לתכניות 

5166/ב, 5022.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב צפניה 
49. שכונת כרם אברהם. קואורדינטה X 633/290, קואורדינטה 
Y 220/510. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות: גוש: 30084, חלקה במלואה: 18.
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מטרת התכנית: הרחבת יח"ד ותוספת קומות לשם תוספת 
יח"ד על בניין קיים.

עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים 
ל–5  קומות  מ–3  2. הגדלת מספר הקומות  ב'.  מגורים  לאזור   3
קומות, קומה חמישית מובלעת בחלל גג רעפים. 3. קביעת קווי 
בניין. 4. הגדלת מספר יח"ד מ–5 ל–7. 5. הגדלת שטחי הבנייה 
מ–371.46 מ"ר ל–640 מ"ר, מתוכם 580 מ"ר שטח עיקרי ו–60 מ"ר 
שטחי שירות. 6. קביעת הוראות בדבר שימור. 7. הוראות בדבר 

עצים לשימור. 8. תנאים למתן היתר בנייה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,6751 עמ'  התשע"א,   ,6298 הפרסומים  ובילקוט   20/05/2011

בתאריך 26/09/2011.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה  במשרדי  וכן   ,02-6290263 טל'   ,91010 ירושלים 
ירושלים,   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
טל' 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 
של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 

.www.pnim.gov.il משרד הפנים

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 13595

שם התכנית: תוספת בניין מגורים, שכ' אלשיח
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
ברמה מפורטת מס' 13595, שינוי לתכנית 3085, ביטול לתכנית 

62, כפיפות לתכניות 5166/ב, 5022.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. קואורדינטה 
X 223/825, קואורדינטה Y 630/775. הכל לפי הגבולות המסומנים 

בתשריט בקו כחול.

מטרת התכנית: הקמת בניין חדש.

ייעוד קרקע ממגורים 5  1. שינוי  עיקרי הוראות התכנית: 
מיוחד לאזור מגורים ב'. 2. הגדלת אחוזי בנייה מ–50% ל–180% 
בניין  הקמת   .4 בניין.  קווי  קביעת   .3 הקרקע.  מעל  כולל  שטח 
חדש בן 4 קומות מעל שתי קומות חניה תת–קרקעיות. 5. קביעת 
שטחי בנייה בהיקף של 4,340 מ"ר, מהם שטח כולל מעל מפלס 
מהם  מ"ר,   2,200 עיקריים  שטחים  ומזה  מ"ר,  ו–2,452.76   ,0.00 
מ"ר שטחי שירות מעל הקרקע  ו–252.76  מ"ר שטח מסחר   217 
ו–1887.14 מ"ר שטח החניה התת–קרקעית. 6. הגדלת מספר יח"ד 

מ–7 יח"ד ל–18 יח"ד.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1788 עמ'  התשע"ב,   ,6354 הפרסומים  ובילקוט   02/12/2011

בתאריך 05/01/2012.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה  במשרדי  וכן   ,02-6290263 טל'   ,91010 ירושלים 
ירושלים,   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
טל' 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
.www.pnim.gov.il משרד הפנים

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 13784

שם התכנית: תוספת בנייה, רח' מצרי טיראן 16, 
גבעת המבתר

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
כפיפות   ,62  ,1424 לתכניות  ביטול   ,13784 מס'  מפורטת  ברמה 

לתכניות מק/ 5022/ א, 5022.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינטה  המבתר.  גבעת  שכונת   .16 טירן  מצרי   רחוב 
הגבולות  לפי  הכל   .Y 634/379 קואורדינטה   ,X 222/134
 ,30657 גוש:  וחלקות:  גושים  כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים 

חלקה במלואה: 141.

מטרת התכנית: תוספת בנייה במבנה מגורים ליח"ד אחת.

 5 מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
מיוחד לאזור מגורים ב'. 2. קביעת בינוי לתוספת שטח עיקרי 
בקומת מרתף לשם הרחבת יח"ד קיימת. 3. קביעת בינוי לגרם 
קיימות. מדרגות  הריסת  תוך  צפונית  בחזית  חדש   מדרגות 

מתוכם  מ"ר,  ל–354.82  מ"ר  מ–198.76  בנייה  שטחי  הגדלת   .4
327.16 מ"ר שטח עיקרי ו–27.66 מ"ר שטחי שירות. 5. קביעת קווי 
למתן  תנאים  וקביעת  בינוי  הוראות  קביעת   .6 חדשים.  בניין 

היתר בנייה בשטח. 7. קביעת הוראות בגין עץ לשימור.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,933 עמ'  התשע"ב,   ,6329 הפרסומים  ובילקוט   11/11/2011

בתאריך 01/12/2011.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה  במשרדי  וכן   ,02-6290263 טל'   ,91010 ירושלים 
ירושלים,   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
טל' 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 
של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 

.www.pnim.gov.il משרד הפנים

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מס' 13842
שם התכנית: הרחבת יח"ד ותוספת קומה, רח' רמת 

הגולן 17, גבעת המבתר
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
כפיפות   ,62 לתכנית  ביטול   1420 לתכנית  שינוי   ,13842 מס' 

לתכניות 5166/ב, 5022.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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



ילקוט הפרסומים 6416, כ"ד באייר התשע"ב, 16.5.2012 3978

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב רמת 
 ,X 634/350 קואורדינטה  המבתר.  גבעת  שכונת   .17 הגולן 
קואורדינטה Y 220/975. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט 

בקו הכחול. גושים וחלקות: גוש: 30245, חלקה במלואה: 119.

גבעת   ,17 הגולן  רמת  ברח'  יח"ד  מטרת התכנית: הרחבת 
המבתר, ירושלים.

 5 מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
בינוי  קביעת   .3 בנייה.  הוראות  קביעת   .2 א'.  למגורים  מיוחד 
שינוי   .4 מ"ר.   623 הכל  סך  הנ"ל,  התכנית  לפי  לתוספת שטח 
קווי הבניין וקביעת קווי בניין מרביים. 5. קביעת הוראות בינוי 
וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח. 6. קביעת שלבי ביצוע 

למימוש התכנית. 7. קביעת הוראות בגין עצים לשימור.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2285 עמ'  התשע"ב,   ,6368 הפרסומים  ובילקוט   30/12/2011

בתאריך 26/01/2012.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה  במשרדי  וכן   ,02-6290263 טל'   ,91010 ירושלים 
ירושלים,   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
טל' 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 
של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 

.www.pnim.gov.il משרד הפנים

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מס' 13849
שם התכנית: הרחבת יח"ד קיימות ברח' שמעון מס' 8, 

שכ' בקעה
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
כפיפות   ,62 לתכנית  ביטול   ,2696 לתכנית  שינוי   ,13849 מס' 

לתכניות מק/5022/א, 5166/ב, 7295.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
שמעון 8. שכונת בקעה. קואורדינטה X 220/990, קואורדינטה 
Y 629/500. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות: גוש: 30014, חלקה במלואה: 10.

מטרת התכנית: הרחבת יחידות דיור קיימות ברח' שמעון 
מס' 8.

קרקע  ייעודי  במערך  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
כמפורט להלן: א. מאזור מגורים 1 מיוחד, למגורים ב'. 2. קביעת 
בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן: א. קביעת בינוי להפיכת 
שטחי שירות לשטחים עיקריים בקומת המרתף הקיים במפלס 
3.03- )748.40(, בתוך הקונטור של הבניין הקיים לשם הרחבת 
 ,)751.43(  0.00 במפלס  מעליה  בקומה  הקיימת  הדיור  יחידת 
מרתף  קומת  להרחבת  בינוי  קביעת  ב.  בינוי.  לנספח  בהתאם 
)748.40( בתוך הקונטור של הבניין הקיים לשם   -3.03 במפלס 
 0.00 במפלס  שמעליה  בקומה  הקיימת  הדיור  יחידת  הרחבת 
)751.43(, בהתאם לנספח בינוי. ג. קביעת בינוי לתוספת מחסן 
וחדר מכונות בקומת מרתף בתוך הקונטור של הבניין הקיים, 
בהתאם לנספח בינוי. ד. קביעת בינוי לסגירת מרפסת מקורה 
להרחבה  בינוי  קביעת  ה.   .)755.29(  +3.86 במפלס  א'  בקומה 

הקיים   הבניין  קונטור  בתוך   )759.34(  +7.91 במפלס  ב'  בקומה 
  +11.41 ובמפלס  מפלס,  באותו  קיימת  דירה  הרחבת  לשם 
לבנייה,  בניין  קווי  קביעת   .3 הבינוי.  לנספח  בהתאם   )762.84(
וקביעתם  בשטח  המרביים  הבנייה  שטחי  הגדלת   .4 כאמור. 
ל–746 מ"ר, מתוכם 664 מ"ר שטחים עיקריים ו–82.00 מ"ר שטחי 
שירות. 5. קביעת הוראות בגין עצים לשימור. 6. קביעת שלבי 
7. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן  ביצוע, כאמור. 

היתר בנייה בשטח.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,933 עמ'  התשע"ב,   ,6329 הפרסומים  ובילקוט   28/10/2011

בתאריך 01/12/2011.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה  במשרדי  וכן   ,02-6290263 טל'   ,91010 ירושלים 
ירושלים,   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
טל' 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 
של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 

.www.pnim.gov.il משרד הפנים

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 13922

שם התכנית: הקמת בניין חדש בשכ' א–טור, ירושלים
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מקומית  מיתאר  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
ברמה מפורטת מס' 13922, שינוי לתכנית 3085, ביטול לתכנית 62, 

כפיפות לתכניות 5166/ב, 5022.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

שכונת  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
א–טור. קואורדינטה X 223/750, קואורדינטה Y 631/875. הכל 
וחלקות: גושים  כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים  הגבולות  לפי 

גושים בחלקיות: 30897.

מטרת התכנית: הקמת בניין חדש בשכ' א–טור, ירושלים.

 5 מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי  א.  הוראות התכנית:  עיקרי 
מיוחד למגורים ב'. ב. קביעת שטחי הבנייה ל–650 מ"ר )מתוכם 
שירות(. שטחי  מ"ר  ו–244.40  עיקריים  שטחים  מ"ר   405.60 

ג. קביעת בינוי להקמת בניין חדש למגורים בן 4 קומות מעל 
יחידות דיור, בהתאם   4 יצירת  קומת חניה תת–קרקעית לשם 
בניין  להקמת  ביצוע  קביעת שלבי  ד.  הבינוי.  בנספח  למפורט 
היתר  למתן  תנאים  וקביעת  בינוי  הוראות  קביעת  ה.  חדש. 
ז. ביטול  ו. קביעת הוראות בגין מבנה להריסה.  בנייה בשטח. 
הוראת הבינוי שנקבעה בסעיף 8ד שבתכנית 3085 בדבר גודל 
מגרש מזערי לבנייה והתרת בנייה במגרש שגודלו המזערי קטן 

מ–500 מ"ר.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1516 עמ'  התשע"ב,   ,6345 הפרסומים  ובילקוט   28/10/2011

בתאריך 19/12/2011.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה  במשרדי  וכן   ,02-6290263 טל'   ,91010 ירושלים 
ירושלים,   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 



3979 ילקוט הפרסומים 6416, כ"ד באייר התשע"ב, 16.5.2012

טל' 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 
של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 

.www.pnim.gov.il משרד הפנים

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 13990

שם התכנית: תוספת קומות ו–9 יח"ד לבניין מגורים 
ומסחר, ראס אל עמוד

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
ביטול   ,2668  ,3085 לתכניות  שינוי   ,13990 מס'  מפורטת  ברמה 

לתכנית 62, כפיפות לתכניות 4585/ ב, 5166/ ב, מק/ 5022/ א.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב דרך 
Y 630/800. הכל  X 223/825, קואורדינטה  יריחו. קואורדינטה 
וחלקות: גושים  כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים  הגבולות   לפי 

גוש: 30898, חלקה במלואה: 6.

מטרת התכנית: קביעת בינוי לתוספת קומות ו–9 יח"ד לבניין 
מגורים ומסחר.

עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים 
בשטח  הבנייה  שטחי  הגדלת   .2 ב'.  מגורים  לאזור  מיוחד   5
עיקריים  שטחים  מ"ר   2,274 )מתוכם  מ"ר  ל–2,478  וקביעתם 
יחידות הדיור מ–2  3. הגדלת מספר  ו–204 מ"ר שטחי שירות(. 
מ–2  קומות  מספר  הגדלת   .4 דיור.  יחידות  ל–11  דיור  יחידות 
קומת  מעל  קומות  ל–4  תת–קרקעית  חניה  קומת  מעל  קומות 
 חניה תת–קרקעית. 5. קביעת השימושים בשטח למסחר ומגורים.
כאמור. הבנייה,  תוספות  להקמת  ביצוע  שלבי  קביעת   .6 

בנייה  היתר  למתן  תנאים  וקביעת  בינוי  הוראות  קביעת   .7
בשטח. 8. קביעת הוראות בגין גדר להריסה. 9. קביעת הוראות 

בגין עצים לשימור. 10. קביעת הוראות בגין חזית מסחרית.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1789 עמ'  התשע"ב,   ,6354 הפרסומים  ובילקוט   09/12/2011

בתאריך 05/01/2012.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה  במשרדי  וכן   ,02-6290263 טל'   ,91010 ירושלים 
ירושלים,   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
טל' 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 
של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 

.www.pnim.gov.il משרד הפנים

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 14086

שם התכנית: תוספת קומה מלאה וקומה חלקית 
לצורך תוספת 5 יח"ד חדשות, שכונת מקור ברוך, 

רחוב מנחם 1
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 

ברמה מפורטת מס' 14086, ביטול לתכנית 62, כפיפות  לתכניות 
5166/ב, 5022.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב מנחם 
קואורדינטה  מתתיהו.  בן  רחוב  פינת  ברוך,  מקור  שכונת   .1 
הגבולות  לפי  הכל   .Y 632/845 קואורדינטה   ,X 220/350
חלקה   ,30069 גוש:  וחלקות:  גושים  כחול.  בקו  המסומנים 

במלואה: 204.

מטרת התכנית: תוספת 4 יח"ד חדשות.

הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
לתוספת  בינוי  קביעת   .2 ב'.  מגורים  לאזור   3 מגורים  מאזור 
בנייה כמפורט להלן: קביעת בינוי לתוספת קומה מלאה וקומה 
חלקית לשם תוספת 5 יח"ד חדשות. 3. קביעת קווי בניין לבנייה, 
מ"ר  ל–715  וקביעתם  בשטח  הבנייה  שטחי  הגדלת   .4 כאמור. 
קביעת   .5 שירות(.  מ"ר שטחי  ו–44  עיקריים  מ"ר שטחים   671(
שלבי ביצוע למימוש התכנית כאמור. 6. קביעת הוראות בינוי 
הוראות  קביעת   .7 בשטח.  בנייה  היתר  למתן  תנאים  וקביעת 

בגין הריסה. 8. קביעת הוראות בגין שימור.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,6258 עמ'  התשע"א,   ,6288 הפרסומים  ובילקוט   29/07/2011

בתאריך 31/08/2011.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה  במשרדי  וכן   ,02-6290263 טל'   ,91010 ירושלים 
ירושלים,   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
טל' 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 
של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 

.www.pnim.gov.il משרד הפנים

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מס' 14157
 שם התכנית: הרחבת יח"ד מאושרות, 

רח' יוסף קארו 18, שכ' בית ישראל
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' 14157, שינוי לתכנית במ/4383, ביטול לתכנית 62, כפיפות 

לתכנית 5166/ב.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,X 221/225 קואורדינטה  ישראל.  בית  שכונת   .18 קארו  יוסף 
קואורדינטה Y 633/175. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט 

בקו כחול. גושים וחלקות: גוש: 30091, חלקה במלואה: 25.

מטרת התכנית: הגבהת חלל גג רעפים לשם הרחבת יחידות 
דיור שמתחת.

הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
לתוספות  בינוי  קביעת   .2 ג'.  למגורים  מיוחד  מגורים  מאזור 
לשם  קרקע  בקומת  בנייה  תוספת  א.  להלן:  כמפורט  בנייה 
הרחבת יח"ד קיימת בבניין הצפוני בקומה זו. ב. תוספת בנייה 
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הצפוני  בבניין  הגג,  בחלל  מובלעת  קומה  ותוספת  א'  בקומה 
לשם הרחבת יח"ד קיימת. ג. תוספת בנייה בקומה ב' ותוספת 
לשם  הדרומי  הבניין   מעל  רעפים  גג  בחלל  מובלעת  קומה 
כאמור.  לבנייה,  בניין  קווי  קביעת  ד.  קיימת.  יח"ד   הרחבת 
 3. הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל–445.53 מ"ר, מתוכם 
4. הגדלת מספר  ו–79.22 מ"ר שטחי שירות.  עיקרי  366.31 מ"ר 
הקומות בבניין הצפוני מ–2 קומות ל–3 וחלל גג רעפים לשימוש 
ובבניין   ,)101538 בנייה  בהיתר  מאושרת  מרתף  )קומת  מגורים 
הדרומי מ–2 קומות ל–3 קומות וחלל גג רעפים לשימוש מגורים. 
כאמור. הבנייה,  תוספות  להקמת  ביצוע  שלבי  קביעת   .5 

בנייה  היתר  למתן  תנאים  וקביעת  בינוי  הוראות  קביעת   .6
קביעת   .8 להריסה.  מבנים  בגין  הוראות  קביעת   .7 בשטח. 

הוראות בגין עצים לעקירה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,936 עמ'  התשע"ב,   ,6329 הפרסומים  ובילקוט   07/10/2011

בתאריך 01/12/2011.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה  במשרדי  וכן   ,02-6290263 טל'   ,91010 ירושלים 
ירושלים,   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
טל' 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 
של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 

.www.pnim.gov.il משרד הפנים

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מס' 14273

שם התכנית: תוספת קומה לשם תוספת 2 יח"ד רח' 
נחמיה 20 - שכ' כרם אברהם

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' 14273, ביטול לתכניות 1358, 62, כפיפות לתכניות 5166/ב, 

.5022

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב נחמיה 
20. שכונת כרם אברהם. קואורדינטה X 222/610, קואורדינטה 
Y 633/250. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות: גוש: 30084, חלקה במלואה: 30.

מטרת התכנית: תוספת קומה לשם תוספת 2 יח"ד.

הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
מאזור מגורים 3 לאזור מגורים ב'. 2. קביעת בינוי לתוספות בנייה 
כמפורט להלן: קביעת בינוי לתוספת קומה רביעית לשם תוספת 
לבנייה,  בניין  קווי  קביעת   .3 הבינוי.  לנספח  בהתאם  יח"ד,   2
מ"ר,  ל–665  וקביעתם  בשטח  הבנייה  שטחי  הגדלת   .4 כאמור. 
מהם 617 מ"ר שטחים עיקריים ו–48 מ"ר שטחי שירות. 5. קביעת 
שלבי ביצוע למימוש התכנית, כאמור. 6. קביעת הוראות בינוי 
וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח. 7. קביעת הוראות בגין 

מבנים ומרפסות להריסה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,6260 עמ'  התשע"א,   ,6288 הפרסומים  ובילקוט   04/11/2011

בתאריך 31/08/2011.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה  במשרדי  וכן   ,02-6290263 טל'   ,91010 ירושלים 
ירושלים,   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
טל' 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 
של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 

.www.pnim.gov.il משרד הפנים

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מס' 14279
 שם התכנית: הרחבות דיור, רח' הרקפת 17, 

שכ' עיר גנים
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
כפיפות   ,62 לתכנית  ביטול   ,2561 לתכנית  שינוי   ,14279 מס' 

לתכניות 5166/ ב, 5022.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
לרח'  הרקפת  רח'  שבין  שטח  גנים.  עיר  שכונת   .17 הרקפת 
הכל   .Y 629/040 קואורדינטה   ,X 215/700 קואורדינטה  סיפן. 
וחלקות: גושים  כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים  הגבולות   לפי 

גוש: 30438, חלקה במלואה: 4.

מטרת התכנית: הרחבות דיור לבית דירות קיים.

הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
לתוספות  בינוי  קביעת   .2 ב'.  למגורים  מיוחד  מגורים  מאזור 
לדירות  עיקריים  שטחים  תוספת  א.  להלן:  כמפורט  בנייה 
ב.  בינוי.  לנספח  בהתאם  א',  וקומה  קרקע  בקומת  הקיימות 
תוספת קומה ב' בהתאם לנספח בינוי, כהרחבת דיור של הדירות 
קומת  ג. תוספת  )דירות 4-3, 8-7, 12-11(.  א'  הקיימות בקומה 
מרתף חלקית בהתאם לנספח בינוי, כהרחבת דיור של הדירות 
קביעת   .3  .)10-9  ,6-5  ,2-1 )דירות  קרקע  בקומת  הקיימות 
בשטח  הבנייה  שטחי  הגדלת   .4 כאמור.  לבנייה,  בניין  קווי 
עיקריים  שטחים  מ"ר   1,814 )מתוכם  מ"ר  ל–2,038  וקביעתם 
עיקרי. שטח  תוספת  מ"ר   812 שהם  שירות(,  שטחי  מ"ר   ו–224 

5. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח. 
6. קביעת הוראות בגין עצים לשימור והעתקה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,329 עמ'  התשע"ב,   ,6314 הפרסומים  ובילקוט   02/09/2011

בתאריך 03/11/2011.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה  במשרדי  וכן   ,02-6290263 טל'   ,91010 ירושלים 
ירושלים,   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
טל' 02-6296811, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 
של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 

.www.pnim.gov.il משרד הפנים
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מרחב תכנון מקומי בית שמש

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
ברמה מפורטת מס' בש/ 853/ כ

שם התכנית: מסחר ומשרדים ברח' הרב הרצוג, 
פינת רח' הירדן, שכ' ב', רמת בית שמש

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

מפורטת מס' בש/ 853/ כ, שינוי לתכנית מי/853/א.

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

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

רחוב  שמש.  בית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
הרב הרצוג 29. רחוב נהר הירדן 1. שכונה ב'. רמת בית שמש. 
לפי  הכל   .Y 627/100 קואורדינטה   ,X 199/450 קואורדינטה 
וחלקות: גושים  כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים   הגבולות 
.61 חלקה:  חלקי   ,51  -  49  ,24 במלואן:  חלקות   ,5151  גוש: 

גוש: 5380, חלקי חלקה: 62. גוש: 5546, חלקי חלקה: 55.

מטרת התכנית: א. שינוי ייעוד ממגרש למגורים עם חזית 
למיתקן  מייעוד  שינוי  ב.  בלבד.  ומשרדים  למסחר  מסחרית 

הנדסי למסחר ומשרדים הכולל חדר שנאים.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד ממגורים ג' וחזית 
תוספת  בלא  ומשרדים,  למסחר  הנדסיים  ומיתקנים  מסחרית 
שטח עיקרי, הגדלת שטחי השירות מ–4.700 מ"ר ל–7,505 מ"ר 
כולל חניה. ב. קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בנייה.
ג. שינוי בקווי הבניין כמפורט בתשריט. ד. קביעת הוראות בדבר 
זיקת הנאה לטובת הציבור. ה. איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת 

הבעלים.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של 
משרד הפנים www.pnim.gov.il. כל מעוניין בקרקע, בבניין או 
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים 
 ולבנייה מחוז ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים 91010, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290263 טל' 
בית   ,10 שורק  נחל  רח'  שמש,  בית  ולבנייה  לתכנון  המקומית 

שמש 99100, טל' 02-9900778.

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  והבנייה  התכנון  לתקנות 

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

מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' מי/ 1031

שם התכנית: שמורת טבע סנסן ויער עציון
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 

לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבנייה 
ברמה  מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  יהודה  מטה  ולבנייה 
מפורטת מס' מי/ 1031, שינוי לתכניות מי/200, משי/16, מי/535, 

כפיפות לתכניות תמא/3, תמא/22, תמא/8, תמא/29, משי/16.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

בצפון  הדסה  צור  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 375 כביש  במזרח  המחוז  גבול  מערב,  מדרום  אביעזר  מזרח, 
במערב. קואורדינטה X 205/100, קואורדינטה Y 622/200. הכל 
וחלקות: גושים  כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים  הגבולות   לפי 
 גוש: 29803, חלקות במלואן: 2 - 5, 7, חלקי חלקות: 1, 6, 8, 9.

 .6  ,1 חלקות:  חלקי   ,5  -  2 במלואן:  חלקות   ,29804  גוש: 
 .5  -  2 חלקות:  חלקי   ,1 במלואה:  חלקה   ,29805  גוש: 
.5  ,3  ,2 חלקות:  חלקי   ,4  ,1 במלואן:  חלקות   ,29806  גוש: 
3. גוש: 29809, חלקה במלואה:  גוש: 29808, חלקי חלקות: 1 - 
 ,3  ,2 במלואן:  חלקות   ,29810 גוש:   .5  ,4  ,2  ,1 חלקות:  חלקי   ,3
חלקי חלקה: 1. גוש: 29811, חלקי חלקות: 1, 2. גוש: 29813, חלקי 
חלקות: 1, 2. גוש: 29814, חלקי חלקות: 1 - 4. גוש: 29845, חלקה 
במלואה: 1, חלקי חלקות: 2 - 4. גוש: 29862, חלקי חלקות: 15, 
 .1 חלקה:  חלקי   ,29865 גוש:   .17 חלקה:  חלקי   ,29864 גוש:   .17
 29972 גוש:   .2 חלקה  חלקי   ,3  ,1 במלואן:  חלקות   ,29971 גוש: 
חלקי חלקה: 1. גוש: 29973, חלקות במלואן: 5, 6, חלקי חלקות: 
1 - 4, 7. גוש: 34286, חלקי חלקות: 11, 13. גוש: 34287, חלקה 
 ,18 ,17 ,15 ,13 ,11 ,10 ,7  - 4 ,2  ,1  במלואה: 27, חלקי חלקות: 
 20 - 26, 28 - 32, 35, 44, 46, 50, 52. גוש: 34288, חלקי חלקות: 1, 
3, 4. גוש: 34289, חלקות במלואן: 2, 4, 5, 7 - 9, 12, 13, 15, חלקי 
חלקות: 1, 3, 6, 10, 14, 16. גוש: 34290, חלקי חלקות: 7, 10, 11, 14, 
15, 17, 20, 21. גוש: 34301, חלקות במלואן: 2 - 7, חלקי חלקה: 
 1. גוש: 34302, חלקות במלואן: 11, 13, חלקי חלקות: 2 - 4, 12.

גוש: 34303, חלקות במלואן: 2, 4, 10 - 14, 16, חלקי חלקות: 1, 
.15 ,9 ,8 ,6 ,5 ,3

יער  למתחם  מפורטת  מיתאר  תכנית   .1 התכנית:  מטרת 
2. הנחלת מורשת הל"ה בגבעת  עציון ושמורת הטבע הסנסן. 
הקרב כחלק משמורת הטבע. 3. שמירת הטבע ברצף המסדרון 

האקולוגי ים תיכון - ספר המדבר.

גבולות  של  מדויקת  התווייה   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
יער עציון ושמורת סנסן, קביעת ייעודי הקרקע והשימושים לפי 
הוראות תמא/22 ותמא/8. 2. קביעת הוראות לפעילות היערנית 
להקמת  הוראות  קביעת   .3 היער.  מסוגי  אחד  בכל  המותרת 
מיתקני נופש בטבע ביער עציון לרווחת המטיילים. 4. קביעת 
מסגרת משולבת של יער גידולים חקלאיים, דרכים לטיול, דרכי 
יער לטיפול שוטף ביער ומערכות טבעיות קיימות, תוך שמירה 
וטיפוח של ערכי הטבע, הנוף והמורשת של יער עציון על כל 
מרכיביו והיבטיו להנאת הציבור. 5. קביעת שטחים לייעוד יער 
שאינם במסגרת תמא/22. 6. שינוי ייעוד משטח לשמורת טבע 
בתמא8 ליער נטע אדם קיים. 7. שינוי ייעוד מיער טבעי לטיפוח 
ויער טבעי לשימור לשמורת טבע. 8. שינוי ייעוד מאזור לכרייה 
וחציבה לשמורת טבע. 9. שינוי ייעוד מיער טבעי לטיפוח לשטח  
טבע. לשמורת  חקלאי  משטח  ייעוד  שינוי   .10 פתוח.   חקלאי 

11. קביעת הוראות בדבר עצים לשימור.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של 
משרד הפנים www.pnim.gov.il. כל מעוניין בקרקע, בבניין או 
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, 
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וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים 
 ולבנייה מחוז ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים 91010, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290263 טל' 

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

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

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

מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

הודעה בדבר ביטול אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' מי/ 981

שם התכנית: פארק מערות עדולם - אזור עדולם
מיתאר  תכנית  אישור  ביטול  בדבר  הודעה  בזה  נמסרת 
מקומית מס' מי/ 981, שהודעה על דבר אישורה, בהתאם לסעיף 
117 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, פורסמה בעיתונים 
עמ'  התשע"א,   ,6255 הפרסומים  ובילקוט   13/05/2011 בתאריך 
5091, בתאריך 26/06/2011, שינוי לתכנית מי/200, פירוט לתכנית 

תמא/22.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אזור עדולם. בתחום 
 39 כבישים  בין  יהודה. שטח הנמצא  המועצה האזורית מטה 
ממזרח. ירושלים  מחוז  וגבול  מדרום   35 ממערב,   38 מצפון, 
רוחב  קואורדינטות   .200/000-190/000 אורך  קואורדינטות 
622/000-612/000. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו 
 ,34309  ,34155  ,34154 בשלמות:  גושים  וחלקות:  גושים  כחול. 
 34310, 34314, 34317. גוש: 34121, חלקי חלקות: 1 - 3, 5, 6, 8.
חלקות   ,34125 גוש:   .12  ,8  ,6  -  2 חלקות:  חלקי   ,34122 גוש: 
במלואן:  חלקות   ,34126 גוש:   .3 חלקה:  חלקי   ,4  ,2 במלואן: 
 ,3  ,2 34127, חלקות במלואן:  גוש:   .5 7, חלקי חלקה:   ,6  ,4  - 2
,7 במלואה:  חלקה   ,34128 גוש:   .9  -  7  ,5  ,4 חלקות:  חלקי   ,6 
חלקי חלקות: 1 - 5. גוש: 34153, חלקה במלואה: 5, חלקי חלקות: 
.20  ,19 חלקות:  חלקי   ,34281 גוש:   .16  ,14  -  12  ,8   ,7  ,4  -  1 
גוש: 34282, חלקה במלואה: 1, חלקי חלקות: 2 - 5. גוש: 34283, 
חלקות במלואן: 16, 39, חלקי חלקות: 14, 15, 36, 40. גוש: 34286, 
חלקות במלואן: 3, 4, 18, 34, חלקי חלקות: 2, 17, 19, 20, 27, 28. 
גוש: 34308, חלקות במלואן: 1 - 8, חלקי חלקה: 9. גוש: 34313, 
חלקות במלואן: 2, 3, חלקי חלקה: 5. גוש: 34316, חלקות במלואן: 
במלואן:  חלקות   ,34318 גוש:   .5  ,2 חלקות:  חלקי   ,11  -  6  ,3  ,1 
3 - 5, 8, חלקי חלקות: 2, 7. גוש: 34320, חלקה במלואה: 2, חלקי 
חלקות: 1, 4 - 6, 9. גוש: 34321, חלקות במלואן: 7, 12, 13, חלקי 
חלקות: 1 - 6, 8 - 11, 14, 15. גוש: 34322, חלקות במלואן: 1, 2, 
5 - 12, חלקי חלקות: 3, 4, 13. גוש: 34323, חלקות במלואן: 3, 4, 
חלקי חלקה: 2. גוש: 34324, חלקות במלואן: 3, 5, 15, 19, חלקי 
חלקות: 2, 4, 9 - 14, 16 - 18, 20 - 23, 25, 27. גוש: 34325, חלקי 

חלקות: 1, 5, 6, 8. גוש: 34326, חלקי חלקות: 3, 4.

מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית לפיתוח בר–קיימא 
של מכלול פארק מערות עדולם ולשימור אופיו, נופו, מורשתו  
קביעת  א.  האלה:  הפעולות  באמצעות  שבו,  הטבע  וערכי 
ופירוט   22 בתמ"א  המפורטים  השונים  היער  לסוגי  שטחים 
השימושים והפעילות היערנית בהם, דיוק לתמ"א 22 וקביעת 

ייעודים לשימושי יער וחקלאות. מובהר בזאת כי כל התוספות 
ליערות בתכנית זו למעט הנוספים בתיקוני דיוק לתמ"א 22 יהיו 
 במעמד של תכנית מקומית ושינויו לא מהווה שינוי לתמ"א 22.

ב. שינוי ייעוד מקרקע חקלאית ליער לסוגיו. ג. קביעת מערכת 
דרכים בתחום התכנית אשר תכלול: כניסות ראשיות אל תחום 
הפארק מתוך דרכים ראשיות, מערכת דרכים ראשיות ומשניות 

בפארק לכלי רכב ברמת ניידות שונות.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה  במשרדי  וכן   ,02-6290263 טל'   ,91010 ירושלים 
 ,02-9900888 טל'  יהודה,  מטה  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל 

האמורים פתוחים לקהל.
דלית זילבר 	

יושבת ראש הוועדה המחוזית 	
לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים  

מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' תא/ 3803

שם התכנית: הקמת מרכז תעסוקה - נחלת יצחק
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המקומית  הוועדה  ובמשרדי  אביב  תל  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  אביב  תל  ולבנייה  לתכנון 
ברמה מפורטת מס' תא/ 3803, שינוי לתכניות תא/ 1386, תא/ 
1043/ א, תא/ ג/ 1, תא/ 618, פירוט לתכניות תמא/ 23, תמא/ 

3, תמא/ 34/ ב/ 3, כפיפות לתכנית תא/ ע/ 1.

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

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל–אביב-יפו. רחוב 
יהודה ונח מוזס 17. שכונת נחלת יצחק. גבולות התכנית: מגרש 
התכנון בצורת מלבן מאורך בעל חזית צרה לרח' מוזס מדרום, 
וממערב  ממזרח  יקנעם.  רח'  של  מוצא(  )בלא  לקצה  ומצפון 
קמח  טחנת  פועלת  במקום  לבנייה.  מגרשים  במגרש  גובלים 
 מזה עשרות שנים. גושים וחלקות: גוש: 7093, חלקות במלואן: 

.203 ,202

במטרה  באזור  הבינוי  עוצמת  הגדלת  א.  התכנית:  מטרת 
לנצל את יתרונות המיקום בתחום אזור המע"ר על ידי קביעת 
ב. שיפור המרחב הציבורי על  בינוי חדשות.  והוראות  זכויות 

ידי יצירת מעבר חדש להולכי רגל בין רח' יקנעם לרח' מוזס.

עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת זכויות והוראות בנייה 
מ"ר   12,040 על  יעלה  לא  ששטחו  ומסחר  תעסוקה  למבנה 
 עיקרי, וגובהו לא יעלה על 110 מ' מעל מפלס הכניסה הקובעת. 
ב. קביעת קווי בניין למבנה המוצע והגדרת נסיגה בנפח הבינוי 
בקומות עליונות. ג. קביעת הוראות לשטחים מסחריים בקומת 
הקרקע בשילוב עם מעבר הולכי רגל בקולונדות וקביעת שטחי 
זיקת הנאה למעבר. ד. קביעת הוראות לעריכת תכנית עיצוב 

אדריכלי ותכנית פיתוח כתנאי להוצאת היתר בנייה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של 
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משרד הפנים www.pnim.gov.il. כל מעוניין בקרקע, בבניין או 
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים 
,67012 תל–אביב-יפו   ,125 בגין  דרך  אביב,  תל  מחוז   ולבנייה 
ג',  א',  בימים  המחוזית,  בוועדה  קהל  קבלת   .03-7632586 טל' 
ה', בין השעות 14:00-11:00. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל אביב, שד' בן גוריון 68, 

תל–אביב-יפו, טל' 03-5217162.

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  והבנייה  התכנון  לתקנות 

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

מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' תא/ 3943

שם התכנית: מבנה מגורים, רח' הירקון 92
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מקומית  מיתאר  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
ברמה מפורטת מס' תא/ 3943, שינוי לתכניות תא/ 44, תא/ 60, 
תא/ מ, ביטול לתכנית תא/ 998, כפיפות לתכניות תא/ ג, תמא/ 

4/ 2, תא/ 2770, תא/ ע/ 1.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל–אביב-יפו. רחוב 
 - מדרום  הירקון,  רח'   - ממערב  התכנית:  גבולות   .92 הירקון 
 ,71  ,66 חלקות   ,6905 גוש   - ממזרח   ,70  ,68 חלקות   ,6905 גוש 
מצפון - גוש 6905, חלקה 64. גושים וחלקות: גוש: 6905, חלקה 

במלואה: 67.

מטרת התכנית: 1. יצירת קו בינוי רציף לאורך רחוב הירקון, 
הירקון הקבועה בתכנית  ברחוב  ביטול חלק מהפקעה  ידי  על 

תא/998.  2. זכויות והוראות בנייה יהיו לפי תכניות תקפות.

ברחוב  מהפקעה  חלק  ביטול   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
קו בניין קדמי 0.0  2. קביעת  הירקון, בהתאם למסומן בתשריט. 
כלפי רחוב הירקון. 3. קביעת זיקת הנאה בגבול עם המגרש השכן 
לחניון  בגישה  משותף  שימוש  לצורך  רכב  כלי  למעבר  מדרום, 

תת–קרקעי. 4. זכויות הבנייה במגרש לפי המצב המאושר.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5967 עמ'  התשע"א,   ,6278 הפרסומים  ובילקוט   01/07/2011

בתאריך 10/08/2011.

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

.www.pnim.gov.il משרד הפנים

מרחב תכנון מקומי הרצליה

 הודעה בדבר הכנת תכנית מיתאר מקומית 
מס' הר/ 1485/ א/ 77

שם התכנית: מבנים לשימור, רח' סוקולוב
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 ו–78 לחוק התכנון 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר הכנת תכנית מיתאר מקומית 

והגבלת הוצאת היתרי בנייה מס' הר/ 1485/ א/ 77.

וחלקות: גושים  סוקולוב.  רחוב  הרצליה.  התכנית:  תחום 
גוש: 6531, חלקות במלואן: 17, 98. גוש: 6533, חלקה במלואה: 

.294

לשימור  למבנים  תכנית  הכנת   .1 המוצעים:  השינויים 
חלקה   ,6533 וגוש   98  ,17 חלקות   ,6531 בגוש  סוקולוב,  ברחוב 
לחוק:   78 סעיף  לפי  בנייה  היתרי  להוצאת  תנאים   .2  .294 
 ,6533 ובגוש   98  ,17 חלקות   ,6531 בגוש  מבנים  להרוס  אין  א. 
היתר  להוציא  ניתן  יהיה  ב.  התכנית.  לאישור  עד   294 חלקה 
בנייה בתנאי שהבנייה לא תכלול תוספות בנייה מעבר לבנוי 
השימור  ועדת  ולחוו"ד  תיעוד  תיק  להגשת  ובכפוף  בפועל 

העירונית. 3. תוקף התנאים: שנתיים.

מרחב תכנון מקומי הרצליה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' הר/ 1635/ ד

שם התכנית: בנייה בגגות רעפים
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  אביב  תל  מחוז  ולבנייה 
ולבנייה הרצליה מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת 
מס' הר/ 1635/ ד, שינוי לתכניות הר/ במ/ 7/ א/ 1828/ א, הר/ 

253/ א, הר/ 1635/ א, כפיפות לתכנית הר/ מק/ 1635/ ב.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

תחום  כל  הרצליה.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
הרשות.

מטרת התכנית: א. להוסיף זכויות לשם בניית גגות רעפים 
וניצולם או ניצול חלל גג רעפים קיים וזאת בבתי דירות קיימים 
עם כניסה משותפת וחדר מדרגות משותף, אשר נבנה עליהם גג 
רעפים בהיתר על מלוא הגג או על חלקו, לפני 1 בינואר 2011. 
במתחם  הכלולים  מגורים  בתי  על  גם  התכנית  תחול  נוסף  ב. 

תכנית הר/ במ/ 7/ א/ 1828/ א.

עיקרי הוראות התכנית: תכנית זו מאפשרת שימוש מגורים 
בחלל הגג כשטח עיקרי ו/או כשטח שירות לשם הגדלת הדירות 
בקומות העליונות הקיימות בבתי דירות, לאחר הפרשת השטח 

הדרוש לצורכי שירות משותפים כמפורט בסעיף 4.1.2.ג.5.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של 
משרד הפנים www.pnim.gov.il. כל מעוניין בקרקע, בבניין או 
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך 
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לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים 
 ,67012 תל–אביב-יפו   ,125 בגין  דרך  אביב,  תל  מחוז   ולבנייה 
ג',  א',  בימים  המחוזית  בוועדה  קהל  קבלת   .03-7632586 טל' 
ה', בין השעות 14:00-11:00. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 
 ,22 סוקולוב  רח'  הרצליה,  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 

הרצליה, טל' 09-9591545.

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  והבנייה  התכנון  לתקנות 

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

מרחב תכנון מקומי הרצליה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' הר/ 2145

שם התכנית: תיקון, רח' הסדנאות 8, אזור התעשייה
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המקומית  הוועדה  ובמשרדי  אביב  תל  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
לתכנון ולבנייה הרצליה מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' הר/ 2145, שינוי לתכניות הר/ 253/ א, הר/ 1900, 
הר/ 1945, כפיפות לתכניות הר/ 1900/ 1, תמא/ 23/ א/ 4, הר/ 

מק/ 2000/ מע.

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

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

רחוב  הרצליה.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
הסדנאות 8. אזור התעשייה הרצליה. גושים וחלקות: גוש: 6592, 

חלקות במלואן: 26, 58.

מטרת התכנית: שינוי ברוחב הדרך והגדלת מגרש לתעשייה  
לצורך התאמה לבניין קיים בהיתר מכח תכנית הר/ 1945.

ושטח  מדרך  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
ציבורי  לשטח  מדרך  ייעוד  שינוי   .2 לתעשייה.  פתוח  ציבורי 
 פתוח וחנייה תת–קרקעית. 3. איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים.
לשם התאמתם  בניין  קווי  שינוי   .5 הבנייה.  זכויות  קביעת   .4

למבנה הקיים מכוח תכנית הר/ 1945.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של 
משרד הפנים www.pnim.gov.il. כל מעוניין בקרקע, בבניין או 
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים 
 ,67012 תל–אביב-יפו   ,125 בגין  דרך  אביב,  תל  מחוז   ולבנייה 
ג',  א',  בימים  המחוזית  בוועדה  קהל  קבלת   .03-7632586 טל' 
ה', בין השעות 14:00-11:00. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 
 ,22 סוקולוב  רח'  הרצליה,  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 

הרצליה, טל' 09-9591545.

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  והבנייה  התכנון  לתקנות 

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

מרחב תכנון מקומי הרצליה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' הר/ 1985/ 1/ א

 שם התכנית: השלמת הנחיות מפורטות לתכנית 
הר/ 1985/ 1

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

מס' הר/ 1985/ 1/ א, שינוי לתכנית הר/1/1985.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

גבולות  הרצליה.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
התכנית: מדרום לרחוב הרב קוק ורחוב שבעת הכוכבים, ממזרח 
חלקות   ,6422 גוש:  וחלקות:  גושים  איילון(.  )נתיבי   20 לדרך 
במלואן: 12, 19, 20, חלקי חלקות: 9, 17, 18, 33, 43, 44, 61, 64, 67, 
72, 75, 78. גוש: 6423, חלקות במלואן: 10, 11, חלקי חלקות: 4, 12. 
גוש: 6424, חלקות במלואן: 6, 10, 12, 16, 37, 46, 49, 52, 61, 69, 
חלקי חלקות: 36, 40, 51, 60, 63, 66, 71 - 73. גוש: 6525, חלקה 
גוש: 6535, חלקי חלקות:   .48  - 46 45, חלקי חלקות:   במלואה: 
 ,11  -  8 במלואן:  חלקות   ,6595 גוש:   .156  ,155  ,21  -  19 
.32  ,31  ,29  ,28  ,22  -  20  ,17  ,16  ,12  ,7 27, חלקי חלקות:   -  23 

גוש: 6596, חלקי חלקות: 1 - 3, 11. גוש: 6604, חלקי חלקות: 10, 
.44 ,43 ,39 ,33 ,30 ,27 ,24

מטרת התכנית: להשלים הוראות חסרות בתכנית מאושרת 
הר/ 1985/ 1, בהתאם לסעיף 62א)ג()4( לחוק התכנון והבנייה, 
מיום   ,758 מס'  בישיבתה  המחוזית  הוועדה  החלטת  לפי 

.28.12.09

המותר  הכולל  קביעת השטח   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
לבנייה בייעוד מגורים על כל שימושיו. 2. הנחיות בדבר שטחי 
מתחמי  בתוך  הציבור  מצורכי  אחד  לכל  לייעד  שיש  קרקע 
המגורים. 3. קביעת השטח הכולל המותר לבנייה בייעוד שטח 
הכולל  השטח  קביעת   .4 פתוח.  ציבורי  ושטח  ציבור  לבנייני 
עירוניים.  כלל  לשימושים  המיועד  בשטח  לבנייה   המותר 

5. הנחיות בדבר גובה הבניינים.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3582 עמ'  התשע"א,   ,6222 הפרסומים  ובילקוט   04/03/2011

בתאריך 10/04/2011.

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

.www.pnim.gov.il

מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' רג/ 1483

שם התכנית: החלת תכנית מיתאר תממ/ 314 על 
חלקה 227, רח' אל–על 10, רמת אפעל

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



3985 ילקוט הפרסומים 6416, כ"ד באייר התשע"ב, 16.5.2012

ברמה מפורטת מס' רג/ 1483, שינוי לתכנית תממ/ 119, כפיפות 
לתכניות תממ/ 267, תממ/ 314, תמא/ 4/ 2, תממ/ 103, תממ/ 46, 

תממ/ 46/ א, תממ/ מק/ 6, תממ/ 219, תממ/ 252.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת גן. שכונת רמת 
אפעל. רחוב אל–על 10. גבולות התכנית: מצפון - חלקה 225, 
רחוב   - ממזרח  ארגמן,  רחוב   - מדרום   ,226 חלקה   -  ממערב 

אל–על. גושים וחלקות: גוש: 6176, חלקה במלואה: 227.

לתכנית  בהתאם  בנייה  זכויות  הוספת  התכנית:  מטרת 
תממ/ 314.

בן  מגורים  בית  הקמת  תותר   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
בתנאים האלה: מרתף  וקומת  גג  עליית  בתוספת  קומות  שתי 
עם  קומה  לכל   25% דו–קומתי  לבית   .1 עיקריים:  שטחים  א. 
אפשרות להעביר 6% מקומה לקומה ובלבד שסך כל השטחים 
עד  גג  עליית   .2 המגרש.  משטח   50% על  יעלו  לא  העיקריים 
30 מ"ר ליח"ד נוסף לאחוזי הבנייה. ב. תכסית הקרקע: תכסית 
הקרקע המרבית תהיה 31% משטח המגרש + 30 מ"ר חניה + 
שירות:  שטחי   .2 ממ"ד.   + מחסן  מ"ר   6  + משק  חדש  מ"ר   15 
 א. מרתפים: תותר הקמת מרתף בשטח לפי אחת החלופות האלה:
1. 50 מ"ר ליח"ד. 2. עד 120 מ"ר ליח"ד בתנאי הריסה של חדר 
יחרוג  לא  מקרה  בכל  בניין,  לקווי  מחוץ  מקלט  של  וכן  משק 
קווי קונטור הקומה שמעליו, הכניסה למרתף  המרתף מתחום 
ליח"ד,  אחד  מדרגות  חדר  יותר  הדירה,  פנים  מתוך   תהיה 
קומת  לרבות  המבנה,  קומות  כל  בין  יקשר  המדרגות  חדר 
למרתף  ישירה  כניסה  תותר  לעיל,  הנאמר  למרות  המרתף, 
העיקריים  השטחים  אם  לעיל,  האמור  המדרגות  מחדר  וזאת 
התב"ע  לפי  מוצו  לא  הקובעת  הכניסה  מפלס  מעל  המותרים 
יתרת שטחים  יהיה להמיר את אותם  ניתן  המאושרת החלה, 
לשטחים עיקריים במרתף במקום שטחי השירות במסגרת היתר 
בתחום  חניה  מקומות  שני  יתוכננו  בבית  חניה:  ב.  הבנייה. 
המגרש, הוראה זו תחול רק במקרה של בניית בית מגורים חדש, 
תותר חניה לרכב בקומת המרתף או סככה לשני כלי רכב בחזית 
המגרש בשטח שלא יעלה על 30 מ"ר לכל יח"ד, סככה לשני כלי 
מ',   0 וקדמי  בניין צדי  קו  ניתן להקים את הסככה על   - רכב 
סככות לשני כלי רכב יאושרו לפי טיפוסים שתאשר הוועדה 
תחומי  בתוך  קירות  ידי  על  חניה  סגירת  תותר  לא  המקומית, 
המגרש, תותר הקמת שער בחזית החניה עם פתיחה חשמלית 
או ידנית, פתיחת השער לא תעבור בכל עת את קו המגרש. ג. 
ממ"ד: ממ"ד לפי דרישת פיקוד העורף. ד. מבנה עזר )חדרי משק 
סגורים(: תותר בניית חדר משק על קו בניין צדי 0 בגובה פנימי 
המקומית  הוועדה  ידי  על  שתאושר  בינוי  תכנית  לפי  מ'   2.2
ובתנאי ששטח המרתף אינו עולה על 50 מ"ר. ה. מחסן: תותר 
בניית מחסן בשטח של עד 6 מ"ר. ו. קווי בניין: קו בניין קדמי - 5 
מ', קו בניין אחורי - 6 מ', קו בניין צדי - 3 מ', לא תותר הקלה 
חניה, מחסן  סככות  יותרו:  הבניין  לקווי  מחוץ  צדי,  בניין  בקו 
וחדר משק לפי סעיף 2ד, וכן רמפת ירידה לחניה תת–קרקעית. ז. 
מרפסות: לא תותר בניית מרפסות גג במפלס רצפת עליית הגג. 
3. טבלת ריכוז שטחי בנייה מרביים: טיפוס בניין - בית עם חדר 
משק, שטחים עיקריים - 30+50% מ"ר עליית גג, שטחי שירות 
- 50 מ"ר מרתף, 15 מ"ר חדר משק, 30 מ"ר חניה, 6 מ"ר מחסן, 
ממ"ד. טיפוס בניין - בית בלא חדר משק, שטחים עיקריים - 
30+50% מ"ר עליית גג, 120 מ"ר מרתף, 30 מ"ר חניה, 6 מ"ר מחסן, 
ממ"ד. 4. הנחיות עיצוב אדריכלי:א. גג: הגג יהיה מרעפי חרס 

בגוון טרה קוטה, כיסוי הרעפים יהיה לפחות 80% משטח הגג, 
הוועדה המקומית תהיה רשאית לקבוע את צורת גג הרעפים. 
מ' ממפלס הכניסה,   6 יעלה על  גובה בסיס הגג המשופע לא 
שיפוע הגג יהיה מינימום 35% - 50% )בכפוף להנחיות היצרן(, 
קולטי  להצבת  פתרון  שמש,  דוד  בעבור  מוסתר  משטח  יותר 
שמש יינתן במסגרת תכנון גג הרעפים, שהקולטים מונחים על 
גג:  ב. עליות  גלוי על הגג לא תותר.  שיפועי הגג, הצבת דוד 
לא  הרעפים  גג  שרום  ובלבד  הרעפים  גג  לחלל  יציאה  תותר 
עליית  למפלס  שמתחת  המפלס  מרצפת  מדוד  מ'   6 על  יעלה 
למילוי  בכפוף  לרעפים  מתחת  החלל  את  לנצל  מותר  הגג, 
יעלה  לא  הבניין  גובה  גובה:  ג.  ו–4.ג.  1.א.2  סעיפים  הוראות 
הרעפים,  גג  של  לקודקוד  עד  מדוד  הכניסה  ממפלס  מ'   9 על 
גובה הכניסה לא יעלה על 1 מ' מציר הכביש במרכז המגרש, 
נמוכים ממפלס  או  גבוהים  פני הקרקע  אולם במקרים שבהם 
לפני  ביחס  הגובה  את  לקבוע  הוועדה  מהנדס  רשאי  הכביש, 
 הקרקע הטבעית, הגובה מתייחס לבניינים עם גגות משופעים. 
ד. גדרות: סוג גדר: בחזית הבית תיבנה גדר קשוחה מאבן או 
ציפוי אבן תואמת לציפוי ו/או לצבע של חזית בית המגורים, 
לגבי  הבית  גב  או  פינתיים  בתים  לגבי  הבית,  לצדי  גם  כנ"ל 
בתים כאשר גב הבית פונה לרחוב האבן תהיה אבן טבעית )פרט 
לאבן לקט(, אבן נסורה, אבן מסותתת, לבני סיליקט או כורכרית. 
 גובה הגדר: גובה הגדר יהיה 1 מ', תותר השלמת הגדר לגובה 
1.80 מ' עם פרזול או לוחות עץ, תותר בניית גדר עד לגובה 1.80 
מ' עם פתחים לגדר חיה בשטח מינימלי של 25% משטח עליון 
 של החזית של גדר הבית, גובה גדר מרבית בין מגרשים עד 2.0 מ'. 
ה. פיתוח: הבקשה להיתר בנייה תכלול תכנית פיתוח הכוללת 
את פריסת הגדרות, שערים, מיקום הפילרים, הכניסות למגרשים, 
מיקום החניה, מיקום נקודת האשפה וכו'. ניקוז - הניקוז של 
בכל  המגרש.  לגבולות  מחוץ  אל  יהיה  לא  עילי  ונגר  מרזבים 
מגרש ייבנה בור חלחול לקליטת מי הגשמים לפי פרט מאושר 
על ידי הוועדה המקומית. חל איסור להזרים לבור זה שפכים, 
תותר  פרגולות:   .5 גשמים.  מי  נוזל אחר שאינו  כל  או  דלוחין 
בניית פרגולות בתנאים האלה: 1. שטח הפרגולה עד 25 מ"ר או 
חמישית משטח החצר הצמודה לבית והפנויה מבנייה כלשהי, 
על  יעלה  לא  הפרגולה  ששטח  ובלבד  יותר  הגדול  לפי   הכל 
שיקול  לפי  להתיר  רשאית  המקומית  הוועדה   .2 מ"ר.   50
בתנאי  פרגולות  שתי  הקמת  לנכון  שתמצא  במקום  דעתה 
 )1( 3. קווי בניין -  ששטחן הכולל לא יעלה על האמור לעיל. 
עד 40%. קדמי  בניין  לקו  מעבר  הפרגולה  להבליט  ניתן   יהיה 
)2( ניתן להקים פרגולה על קו בניין צדי ואחורי 0 מ'. 4. גובה 
- הגובה לא יעלה על 2.4 מ'. 5. חומרים - יותר שימוש בעץ, 
מתכת או חומר קל דומה, יותרו עמודי בטון וקורות בטון בגובה 
הבניין. קווי  בתחום  תבנה  כולה  שהפרגולה  בתנאי   התקרה 

בין  מילוי  או  הפרגולה  גבי  על  כלשהו  קירוי  יותרו  לא   .6
קורותיה. המרווח הפתוח בין חלקיה האטומים יהיה לא פחות 
מ–40% משטחה המחולק שווה בכל השטח המקורה, לא תותר 
לפרגולה  בנייה  היתר  למתן  תנאי   .7 לפרגולה.  קירות  בניית 
יהיה חתימת מהנדס או הנדסאי או היצרן על יצבות הפרגולה 
קירות  גמר  גווני  א.  כללי:   .6 לקרקע.  ו/או  למבנה  וחיבורה 
בחזיתות  יצוינו  בהירים,  או  לבנים  בגוונים  יהיו  המבנה  חוץ 
שבתכנית ההגשה וידרשו את אישור מהנדס הוועדה. ב. בניית 
המבנה  יציבות  הבטחת  לאחר  רק  תותר  קיים  במבנה  מרתף 

לשביעות רצון הוועדה המקומית.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5651 עמ'  התשע"א,   ,6270 הפרסומים  ובילקוט   17/06/2011

בתאריך 21/07/2011.
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המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
תל–אביב-יפו   ,125 בגין  דרך  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
67012, טל' 03-7632588, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה רמת גן, רח' המעגל 26, רמת גן, טל' 03-6753515, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
www. הפנים  משרד  של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים 

.pnim.gov.il

גילה אורון 	
יושבת ראש הוועדה המחוזית 	
לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב  

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
מס' חפ/ 1604/ ו/ 1

שם התכנית: מרכז מסחרי ברח' אוסקר שינדלר, 
סביוני דניה

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
 ,1 ו/   /1604 חפ/  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  חיפה  ולבנייה 
שינוי לתכניות חפ/ 1156/ ט, חפ/ 1400/ יב/ 1, חפ/ במ/ 1604/ 
ה, חפ/ 1400/ יב, חפ/ 1156/ י, כפיפות לתכניות חפ/ מק/ 1400/ 
תמ"א  לפי  אישור  פמ,   /1400 מק/  חפ/  שש,   /1400 חפ/  תט, 

תמא/ 3/ 78.

חיים  רחוב  חיפה.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
הזז 7. שכונת סביוני דניה, מגרש בין רח' אוסקר שינדלר ורח' 
חיים הזז. גושים וחלקות: גוש: 11203, חלקה במלואה: 29, חלקי 

חלקות: 45, 46.

מטרת התכנית: שינוי זכויות והוראות בנייה כדי להקים 
מרכז מסחרי לשכונת סביוני דניה.

במגרש  הבנייה  זכויות  שינוי  א.  הוראות התכנית:  עיקרי 
תוך קביעת הוראות בינוי. ב. שינוי בקווי בניין. ג. קביעת הנחיות 
לבניית חניון תת–קרקעי תוך הגדרת קו בניין תת–קרקעי לחניון 
מאושרת  דרך  לשטח  מתחת  לחניון  אפשרות  מתן  תוך  מ',   0
כמסומן על גבי התשריט. ד. שינוי גבולות המגרש המסחרי בלי 
לשנות את שטחו המאושר, תוך ביטול קטע דרך ברדיוס הסיבוב 
בין שני חלקי רח' חיים הזז ובמקומו הרחבת קטע דרך לאורך 
קטע של רח' חיים הזז והגדלת שטח ציבורי פתוח כמסומן על 
גבי התשריט. ה. סימון רצועת הנחיות מיוחדות שמטרתן היא 
סטווין מקורה וגם שטח עם הנחיות מיוחדות בקו בניין פנימי 
של הקומות העליונות לכיוון רח' שינדלר. ו. תוספת 2 קומות 
למבנה מעבר ל–2 הקומות המותרות. ז. מתן אפשרות למיקום 
שטחי שירות בכל אחת מקומות המבנה. ח. ביטול חובת רצועת 

גינון ברוחב 1.0 מ' בחזית רח' חיים הזז.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בקרקע,  מעוניין  כל   .www.pnim.gov.il הפנים  משרד  של 
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 
 ,33095 חיפה   ,15 הפלי"ם  שד'  חיפה,  מחוז  ולבנייה   לתכנון 

הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-8633455 טל' 
חיפה,   ,3 ביאליק  רח'  חיפה,  ולבנייה  לתכנון   המקומית 

טל' 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  והבנייה  התכנון  לתקנות 

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

מרחבי תכנון מקומיים זבולון ומורדות הכרמל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
מס' זב/ 224/ מכ/ 754

שם התכנית: אזור תעשייה רכסים-זבולון
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המקומית  הוועדה  ובמשרדי  חיפה  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  זבולון,  ולבנייה  לתכנון 
זב/  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  הכרמל,  מורדות  ולבנייה 
224/ מכ/ 754, שינוי לתכניות זב/ 165, ג/ 1090, זב/ 74/ א, זב/ 
15/ א, זב/ 113, זב/ 79/ ז, אישור לפי תכניות תמ"מ תממ/ 6, 

תמא/ 22, תמא/ 35.

אבטין  יישובים  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,147 במלואה:  חלקה   ,10064 גוש:  וחלקות:  גושים  ורכסים. 
 ,16  -  13 10393, חלקות במלואן:  גוש:   .157  ,145 חלקי חלקות: 
 חלקי חלקות: 1, 5, 9 - 11. גוש: 10394, חלקי חלקות: 10 - 15.
חלקות:  חלקי   ,10466 גוש:   .4  ,2  ,1 חלקות:  חלקי   ,10395  גוש: 

8, 9. גוש: 11145, חלקי חלקה: 119.

מטרת התכנית: א. ייעוד שטח לתעסוקה משותף למועצות 
אזוריות זבולון ורכסים. ב. ייעוד שטח למבנים ומוסדות ציבור 
אזור  בתחום  הכבישים  מערכת  הסדרת  ג.  פתוחים.  ושטחים 

תעסוקה וחיבורו למערכת הכבישים הקיימת.

חקלאית  מקרקע  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ושפ"פ. שצ"פ  ציבור,  ומוסדות  מבנים  ותעסוקה,   למסחר 

קביעת  ג.  קרקע.  ייעוד  לכל  המותרות  התכליות  קביעת  ב. 
בנייה,  מרווחי  מינימלי,  מגרש  גודל  קביעת   - בנייה  הוראות 
קביעת  ה.  ופיתוח.  בינוי  הנחיות  קביעת  ד.  בניינים.  גובה 
הנחיות עיצוב אדריכלי. ו. קביעת הנחיות סביבתיות. ז. הגדרת 

שטח יער לפי תמא/ 22.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בקרקע,  מעוניין  כל   .www.pnim.gov.il הפנים  משרד  של 
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 
חיפה   ,15 הפלי"ם  חיפה, שד'  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-8633455 טל'   ,33095
 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה זבולון, כפר המכבי 30030, 
טל' 04-8478105, ולמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 

מורדות הכרמל, רח' כורי 2, חיפה 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  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.
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מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
מס' חכ/ 156/ ד/ 1

שם התכנית: הסדרת מגרש 306, מושב עופר
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 

חכ/ 156/ ד/ 1, שינוי לתכנית חכ/ 156/ ד.

גושים  עפר.  מושב  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 11796 חלקי חלקות: 6, 7.

מטרת התכנית: תוספת שימוש לצרכנייה באזור המיועד 
לשטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור.

שטחים  בין  גבולות  הסדרת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
שימוש  הוספת  ב.  דרך.  לבין  ציבור  ומוסדות  מבנים  פתוחים, 
לשימושים  נוסף   A306 במגרש  המושב  לצורכי  לצרכניה 
המותרים בהתאם ל–חכ/ 156/ ד. ג. קביעת קווי בניין. ד. קביעת 
הבנייה  והוראות  זכויות  שאר  ה.  בנייה.  היתרי  למתן  תנאים 
יהיו מכוח התכנית  כולל מבנה הצרכנייה  בשני תאי השטח, 

המאושרת - חכ/ 156/ ד.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2571 עמ'  התשע"ב,   ,6377 הפרסומים  ובילקוט   02/12/2011

בתאריך 15/02/2012.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שד' הפלי"ם 15, חיפה 33095, טל' 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,04-8633455
מעוניין  וכל   ,04-8136213 טל'   ,30860 כרמל  עין  הכרמל,  חוף 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.pnim.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' מכ/ 770
שם התכנית: שינוי בהוראות וזכויות בנייה

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה מורדות הכרמל מופקדת תכנית מפורטת מס' מכ/ 770, 

שינוי לתכניות מכ/ 201, מכ/ 300/ א, מכ/ 300.

רחוב  רכסים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
שמעונוביץ 3. גושים וחלקות: גוש: 11144, חלקה במלואה: 292.

מטרת התכנית: הסדרת בינוי קיים במגרש בייעוד מגורים א'.

עיקרי הוראות התכנית: א. הסדרת תוספות בנייה קיימות 
במגרש בייעוד מגורים א'. ב. תוספת שטחים עיקריים והתאמה 

של שטחי השירות. ג. תוספת קומה 1, כלומר, סך הכל 3 קומות.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בקרקע,  מעוניין  כל   .www.pnim.gov.il הפנים  משרד  של 
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 
 ,33095 חיפה   ,15 הפלי"ם  שד'  חיפה,  מחוז  ולבנייה   לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-8633455 טל' 
 ,2 כורי  רח'  הכרמל,  מורדות  ולבנייה  לתכנון   המקומית 

חיפה 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  והבנייה  התכנון  לתקנות 

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

מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' מכ/ 808
שם התכנית: מגרש למוסדות ציבור - מורשה

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה מורדות הכרמל מופקדת תכנית מפורטת מס' מכ/ 808, 

כפיפות לתכניות תמא/ 34/ ב/ 4, תרשצ/ 6/ 20/ 2.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טירת כרמל. רחוב ש"י 
עגנון 12. שכונת המגורים הדרומית של טירת הכרמל )גיורא-

ועגנון.  גורדון  א.ד.  אלבז,  נתן  ויצמן,  הרחובות  בין  יוספטל(, 
גושים וחלקות: גוש: 10679, חלקה במלואה: 63.

הסדרת  למתחם,  בנייה  זכויות  הקניית  התכנית:  מטרת 
הבינוי הקיים בשטח בית הספר, הקצאת שטח והוראות להקמת 

מחסן חירום של הג"א.

עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת שטחי הבנייה המותרים 
מרחקים  הבניין,  קווי  המבנים,  גובה  קביעת  ב.  השטח.  בתא 
קביעת השימושים  ג.  בתא השטח.  הבנייה  אופי  בניינים,  בין 
המותרים. ד. מתן הוראות לאופן מדידת גובה המבנים. ה. מתן 
מתן  ז.  תכסית.  בדבר  הוראות  מתן  ו.  ארכיטקטוניות.  הוראות 

הוראות לענין שטחי שירות.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בקרקע,  מעוניין  כל   .www.pnim.gov.il הפנים  משרד  של 
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 
 ,33095 חיפה   ,15 הפלי"ם  שד'  חיפה,  מחוז  ולבנייה   לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-8633455 טל' 
 ,2 כורי  רח'  הכרמל,  מורדות  ולבנייה  לתכנון   המקומית 

חיפה 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  והבנייה  התכנון  לתקנות 

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

מרחב תכנון מקומי  מורדות הכרמל

הודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת מס' מכ/ 639
שם התכנית: שינוי הוראות בנייה ברחובות הברוש 

והאלה, שכונת איילת הכרמל
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  דחיית  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
בעיתונים  פורסמה  הפקדתה  דבר  על  שהודעה   ,639 מכ/ 
בתאריך 29/08/2006 ובילקוט הפרסומים 5553, התשס"ו, עמ' 
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4217, בתאריך 17/07/2006, שינוי לתכניות מכ/ 192, תרשצ/ 
.2 /20 /14

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טירת כרמל. שכונת 
איילת הכרמל, רח' הברוש והאלה. גושים וחלקות: גוש: 10678, 
 ,10689 גוש:   .125 חלקה:  חלקי   ,10679 גוש:   .92 חלקה:  חלקי 
1, 7, 68, 73. גוש: 10713, חלקי חלקות: 47 - 49.  חלקי חלקות: 
חלקי   ,12270 גוש:   .164  ,152  ,151 חלקות:  חלקי   ,10714 גוש: 

חלקה: 1.

בלא  הקיימות  הדיור  יחידות  הרחבת  התכנית:  מטרת 
הגדלת מס' יחידות הדיור לפי הקריטריונים האלה: א. קביעת 
הנחיות לקירוי מרפסות וגינות הצמודות ליח"ד קיימות באזור 
מגורים ב'. ב. מתן ליגליזציה לקירוי מרפסות וגינות הצמודות 
לסגירת  הנחיות  קביעת  ג.  ב'.  מגורים  באזור  קיימות  ליח"ד 
קביעת  ד.  הדיור.  ליחידת  הצמודים  קיימים  בחללים  שטחים 
קיימים  בחללים  ליגליזציה  ומתן  מחסנים  להקמת  הנחיות 
לנספח     בכפוף  וזאת  ב'  מגורים  באזור  מקורה  חנייה  בקומת 
קיים  בחלל  חנייה  להקמת  הנחיות  קביעת  ה.  מצורף.  חניות 

בקומת קרקע קיימת.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,33095 חיפה   ,15 הפלי"ם  שד'  חיפה,  מחוז  ולבנייה   לתכנון 
טל' 04-8633455, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 

מורדות הכרמל, רח' כורי 2, חיפה 33093, טל' 04-8676296.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של 

.www.pnim.gov.il משרד הפנים

מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

הודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת מס' מכ/ 706
שם התכנית: שינוי ייעוד בשטח המיועד לתעשייה 

ומסחר לפארק עסקים משולב
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר דחיית תכנית מפורטת מס' מכ/ 
בתאריך  בעיתונים  פורסמה  הפקדתה  דבר  על  שהודעה   706
בתאריך   ,1387 עמ'   ,5485 הפרסומים  ובילקוט   16/01/2006

25/01/2006, שינוי לתכניות מכ/ 286, מכ/ 286/ א.

טירת כרמל. בסמוך  ומקומם:  השטחים הכלולים בתכנית 
חלקי   ,10725 גוש:  וחלקות:  גושים  וכרמלים.  הרצל  לרחובות 
.134  ,12 חלקות:  חלקי   ,10726 גוש:   .84  ,34  ,32  ,21  חלקות: 

חלקות   ,11359 גוש:   .132  ,64  -  62 חלקות:  חלקי   ,10728 גוש: 
במלואן: 4, 17, 18, חלקי חלקות: 1, 16, 19, 20.

מטרת התכנית: א. שינוי שטח המיועד לתעשייה ותעשייה 
 או מסחר, לפארק עסקים ולפארק עסקים משולב בבית אבות.
ב. הרחבת רחוב היוזמה על ידי שינוי גבולות מגרשי תעשייה 
ייעוד  שינוי  ג.  כרמלים.  רחוב  שלאורך  השפ"פ  הקטנת  תוך 
שטח ציבורי פתוח לשטח חניה מגוננת. ד. קביעת שטחי שירות 
לבניינים לפי תקנות התכנון והבנייה. ה. קבלת הקלה למרחק 
מזערי של מוסד שהוא מעון לקשישים, מוסד חינוכי או נוער 
 4 מס'  מדרך  בניין  קו  קביעת  ו.  דלק.  מתחנת  באלה   וכיוצא 
ל–70 מ' מציר הדרך במקום 150 מ'. ז. איחוד וחלוקה בהסכמת 

בעלים.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שד' הפלי"ם 15, חיפה 33095, טל' 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,04-8633455

 ,04-8676296 טל'   ,33093 חיפה   ,2 כורי  רח'  הכרמל,  מורדות 
וכל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים 

.www.pnim.gov.il

מרחב תכנון מקומי עירון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ענ/ 301
שם התכנית: שכונת עין אלווסטה, אום אל–פחם

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ענ/ 
301, שינוי לתכניות ג/ 400, ענ/ 457, ענ/ 522, חפאג/ 470, ענ/ 

533, ענ/ 508.

אל–פחם,  אום  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גוש:  וחלקות:  גושים  העיר.  מרכז  של  הדרום-מזרחי  בחלק 
 20343, חלקות במלואן: 1 - 60, 64 - 69, חלקי חלקות: 61 - 63.
 ,58  -  52 חלקות:  חלקי   ,90  -  64 במלואן:  חלקות   ,20406  גוש: 
61 - 63, 91. גוש: 20408, חלקות במלואן: 2 - 34, 36 - 39, 45, 
48, 49, 51, 53, 54, חלקי חלקות: 1, 35, 46, 52. גוש: 20409, חלקות 
107, חלקי חלקות:   - 104  ,101  ,100  ,98  - 13  ,10  - 2 במלואן: 
 ,14  -  1 במלואן:  חלקות   ,20410 גוש:   .103  ,102  ,99  ,12  ,11  ,1 
25 - 47, 58 - 60, חלקי חלקות: 48, 51, 53, 54. גוש: 20417, חלקי 
חלקות: 89 - 91, 109 - 111. גוש: 20419, חלקי חלקות: 34, 35. 
גוש: 20434, חלקות במלואן: 1 - 47. גוש: 20455, חלקה במלואה: 

15, חלקי חלקות: 14, 16.

מטרת התכנית: תכנון הקטע האורבני המותחם בקו כחול 
ושינוי  העיר,  של  הבנוי  לשטח  חופף  שבחלקו  קטע  בתשריט, 
חקלאית  מקרקע  התכנית  שבתחום  מהקרקע  חלק  של  ייעוד 
לייעודים שלהלן: א. מגורים. ב. שטחים למבני ציבור. ג. שטחים 
רגל. הולכי  בעבור  צירים  מאגר  והסדרת  פתוחים   ציבוריים 

והתוויית  הבנוי  בחלק  הדרכים  מערכת  של  מחדש  תכנון  ד. 
דרכים ודרכי גישה חדשות.

עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת זכויות בנייה. ב. קביעת 
פתרונות  הסדרת  ג.  בניינים.  גובה  בנייה,  מרווחי  צפיפות, 
תחבורה לקטעים הבנויים והחדשים. ד. קביעת הנחיות בינוי 
בלא  וחלוקה  לאיחוד  מתחמים  קביעת  ה  אדריכלי.  ועיצוב 

הסכמת הבעלים.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1188 עמ'  התשס"ט,   ,5883 הפרסומים  ובילקוט   28/11/2008

בתאריך 17/12/2008.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,33095 חיפה   ,15 הפלי"ם  שד'  חיפה,  מחוז  ולבנייה   לתכנון 
טל' 04-8633455, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
עירון, עארה, ערערה 30025, טל' 04-6351789, וכל מעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

.www.pnim.gov.il ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

מרחב תכנון מקומי עירון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ענ/ 379
שם התכנית: שכונת אסכנדר, אום אל–פחם

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

ענ/ 379, שינוי לתכניות ג/400, ענ/379/א, ענ/470.
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אום אל–פחם. שכונת 
גושים  אל–פחם.  אום  של  מזרחי  הדרום  בחלקה  אסכנדר 
.8 חלקה:  חלקי   ,12  -  9 במלואן:  חלקות   ,20342 גוש:   וחלקות: 

גוש: 20343, חלקי חלקות: 54, 67, 68. גוש: 20411, חלקי חלקות: 
חלקות:  חלקי   ,23 במלואה:  חלקה   ,20418 גוש:   .68  ,67  ,58  ,53 
20 - 22, 24, 25, 29 - 31. גוש: 20419, חלקות במלואן: 1 - 26, 
36. גוש: 20433, חלקות   - 34 ,31 38, חלקי חלקות: 27 -   - 37
 במלואן: 1, 5 - 15, 17 - 21, 23 - 44, חלקי חלקות: 2 - 4, 22.

גוש: 20434, חלקי חלקה: 41.

מטרת התכנית: תכנון הקטע האורבני המותחם בקו כחול 
ושינוי  העיר,  של  הבנוי  לשטח  חופף  שבחלקו  קטע  בתשריט, 
חקלאית  מקרקע  התכנית  שבתחום  מהקרקע  חלק  של  ייעוד 
לייעודים שלהלן: א. מגורים + מגורים ומסחר. ב. שטחים למבני 
ציבור. ג. שטחים ציבוריים פתוחים והסדרת מאגר צירים בעבור 
הולכי רגל. ד. תכנון מחדש של מערכת הדרכים בחלק הבנוי 
מתחמים  קביעת  ה.  חדשים.  גישה  ודרכי  דרכים  והתוויית 

לאיחוד וחלוקה חדשה.

קביעת  בנייה:  זכויות  קביעת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
פתרונות  הסדרת  ב.  בניינים.  גובה  בנייה,  מרווחי  צפיפות, 
ג. קביעת הנחיות בינוי  תחבורה לקטעים הבנויים והחדשים. 
בלא  וחלוקה  לאיחוד  מתחמים  קביעת  ד.  אדריכלי.  ועיצוב 

הסכמת הבעלים.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1188 עמוד  התשס"ט,   ,5883 הפרסומים  ובילקוט   28/11/2008

בתאריך 17/12/2008.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,33095 חיפה   ,15 הפלי"ם  שד'  חיפה,  מחוז  ולבנייה   לתכנון 
טל' 04-8633455, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
עירון, עארה, ערערה 30025, טל' 04-6351789, וכל מעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

.www.pnim.gov.il ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

מרחב תכנון מקומי קריות

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ק/ 441
שם התכנית: לב הקריות

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
ק/ 441, שינוי לתכניות ק/ 353/ א, ק/ 130, חפאג/ ד/ 1249, 

אישור לפי תמ"א, תמא/ 23.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית ים. רחוב צה"ל. 
גושים וחלקות: גוש: 10425, חלקי חלקה: 257. גוש: 12579, חלקי 
חלקות:  חלקי   ,1 במלואה:  חלקה   ,12693 גוש:   .54  ,49 חלקות: 

.39 ,2

מטרת התכנית: הקמת שכונת מגורים בהיקף של 172 יח"ד 
סביב פארק מרכזי.

לתכנון  משטח  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
הוראות  קביעת  ב.  ולשצ"פ.  לדרכים  למגורים,  ודרך  בעתיד 
אדריכלי. לעיצוב  והנחיות  המגורים  לאזורי  בנייה   וזכויות 
ג. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. ד. הקלה בייעוד הקרקע 
אקוסטי  למיגון  הנחיות  וקביעת  הברזל  ממסילת  בניין  ובקו 
ציבורי  לשטח  לפיתוח  הוראות  קביעת  ה.  הברזל.  ממסילת 

פתוח.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5097 עמ'  התשע"א,   ,6255 הפרסומים  ובילקוט   27/05/2011

בתאריך 26/06/2011.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,33095 חיפה   ,15 הפלי"ם  שד'  חיפה,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,04-8633455 טל' 
 ,26114 מוצקין  קרית   ,4 העברי  הגדוד  רח'  קריות,   ולבנייה 
טל' 04-8715291, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 
של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 

.www.pnim.gov.il משרד הפנים

יוסף משלב 	
יושב ראש הוועדה המחוזית 	
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה  

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי גבעת שמואל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' ממ/ 3025/ 2

שם התכנית: תוספת זכויות בנייה למגורים ברחוב 
הזיתים 39 בגבעת שמואל

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המקומית  הוועדה  ובמשרדי  המרכז  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
לתכנון ולבנייה גבעת שמואל מופקדת תכנית מיתאר מקומית 
2, שינוי לתכנית ממ/ 853, כפיפות לתכניות  מס' ממ/ 3025/ 
ממ/ 10008, ממ/ 10001, ממ/ 3025, ממ/ 10006, ממ/ 950, ממ/ 

10002, ממ/ 10005, ממ/ 100004/ 2.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעת שמואל. רחוב 
גושים  מגורים.  באזור  אחת  פרטית  מחלקה  חלק   .39 הזיתים 

וחלקות: גוש: 6189, חלקה במלואה: 226.

קו  ושינוי  למגורים  בנייה  זכויות  תוספת  מטרת התכנית: 
בניין בהתאם לקיים.

עיקרי הוראות התכנית: א. תוספת 12 מ"ר למגורים בקומה 
א' ליחידות הדיור של מגישי התכנית תאי שטח 001,002 בלבד, 
סך הכל 24 מ"ר. ב. שינוי קו בניין צדי שמאלי ל–2.30 מ' במקום 
בלבד.   002 שטח  תא  של  ביחידה  בלבד  חלון  להבלטת  מ'   3 
ג. בשאר קו בניין צדי שמאלי למגורים יישאר 3 מ', כל בנייה 

חדשה ו/ או תוספת בנייה תבוצע לפי קו בניין תקני 3 מ'.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בקרקע,  מעוניין  כל   .www.pnim.gov.il הפנים  משרד  של 
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  ולבנייה   לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-9788409 טל' 
 ,11 עציון  גוש  רח'  שמואל,  גבעת  ולבנייה  לתכנון  המקומית 

גבעת שמואל, טל' 03-7266847.

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 
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לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי כפר סבא

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' כס/ 22/ 5/ ד

שם התכנית: רח' גורדון 9 כפר סבא
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  המרכז  מחוז  ולבנייה 
ולבנייה כפר סבא מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' כס/ 22/ 
לתכניות  כפיפות   ,5  /22 כס/   ,229 כס/  לתכניות  שינוי  ד,   /5 
כס/ מק/ 1/ 1/ גג/ ג, כס/ 1/ 1/ גז, כס/ 1/ 1/ גג/ א, כס/ 1/ 1/ 
גג/ ב, כס/ מק/ 1/ 1/ מ/ ב, כס/ 1/ 1/ פיס, כס/ 1/ 1/ ג, כס/ 

1/ 1/ גג, כס/ 1/ 1.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא. רחוב גורדון 
9. גושים וחלקות: גוש: 6426, חלקה במלואה: 637.

קיימת  בדירה  למגורים  שטח  תוספת  א.  התכנית:  מטרת 
בבניין מגורים קיים. ב. הגדלת דירה קיימת בשטח של 60 מ"ר 

לצורך מגורים, על ידי סגירת מרפסת.

עיקרי הוראות התכנית: תוספת שטח עיקרי 60 מ"ר לצורך 
מגורים, על ידי סגירת מרפסת.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בקרקע,  מעוניין  כל   .www.pnim.gov.il הפנים  משרד  של 
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 
הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת 
91, רמלה  המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, שד' הרצל 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-9788409 טל'   ,72430
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה כפר סבא, רח' ויצמן 135, 

כפר סבא 44100, טל' 09-7649175.

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

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

מרחב תכנון מקומי כפר סבא

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' כס/ 1/ 22/ כב

שם התכנית: רח' טשרניחובסקי 24, כפר סבא
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  המרכז  מחוז  ולבנייה 
ולבנייה כפר סבא מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' כס/ 1/ 
22/ כב, שינוי לתכנית כס/ 1/ 22, כפיפות לתכניות כס/ מק/ 1/ 
1/ גג/ ג, כס/ 1/ 1/ גז, כס/ 1/ 1/ מ/ ב, כס/ 1/ 1/ גג/ א, כס/ 1/ 
1/ מ, כס/ מק/ 1/ 1/ דג, כס/ 1/ 1, כס/ 1/ 1/ א, כס/ 1/ 1/ ה, 

כס/ 1/ 1/ ג, כס/ 1/ 1/ גג.

רחוב  סבא.  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
במלואה:  חלקה   ,6427 גוש:  וחלקות:  גושים   .24 טשרניחובסקי 

.546

משרדים  בבניין  בנייה  חריגות  הסדרת  התכנית:  מטרת 
הגבהת  באמצעות  קיים(  )לא  בנייה  זכויות  תוספת  וכן  קיים, 

גגות רעפים קיימים מעל מרפסות.

קרקע  בקומת  דלת  פתיחת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
למדרגות המובילות לקומת ביניים )לגלריה(. ב. סגירת מרפסות 
 קיימות ושימוש בחללי גג תוך עיצוב מחדש של גגות הרעפים.

ג. הגדלת זכויות בנייה: תוספת 200 מ"ר לצורך סגירת מרפסות 
)קיימות בחלקן(. ד. קביעת הוראות בנייה. ה. הנחיות בינוי.

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

44100, טל' 09-7649175.

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

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

מרחב תכנון מקומי כפר סבא

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' כס/ 1/ 80/ ה

שם התכנית: מגרש למגורים 2029א
התכנון לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה   נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
ה,   /80  /1 כס/  מס'  מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  סבא  כפר 
שינוי לתכנית כס/ 1/ 80/ א, כפיפות לתכניות כס/ 1/ 1/ גג/ א, 

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

מגרש  סבא.  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
מגורים בשכונה הירוקה מצפון לשיכון עלייה. גושים וחלקות:

גוש: 7621, חלקי חלקה: 136.

יח"ד.  ל–9  מ–3  יח"ד  מס'  הגדלת   .1 התכנית:   מטרת 
בנייה. זכויות  תוספת   .3 קומות.  ותוספת  בינוי  קביעת   .2 

4. הגדלת תכסית. 5. קביעת קווי בניין.

עיקרי הוראות התכנית: 1. הגדלת מס' יח"ד מ–3 ל–9 יח"ד. 
קרקע  קומת  ותוספת  חניה  למסד  עמודים  קומת  הפיכת   .2
המגורים  קומות   3 מעל  מגורים  קומת  תוספת   .3 גן.  לדירות 
מוצע. מצב   -  5 בטבלה  כמפורט  זכויות  תוספת   .4  הקיימות. 
בתקנון.  6 סעיף  בנייה,  היתר  להוצאת  הוראות  קביעת   .5 

קווי  קביעת   .7 ל–50%.  מ–45%  הבנייה  תכסית  הגדלת   .6
 בניין למרפסות: קו בניין דרומי - 3 מ', קו בניין צפוני - 3 מ'.

8. קו בניין מזרחי - 3.6 מ'. 9. קו בניין לדירות הגן, צפון ודרום  
יהיה 1.3 מ'.
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ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בקרקע,  מעוניין  כל   .www.pnim.gov.il הפנים  משרד  של 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבנייה   לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-9788409 טל' 
המקומית לתכנון ולבנייה כפר סבא, רח' ויצמן 135, כפר סבא 

44100, טל' 09-7649175.

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

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

מרחב תכנון מקומי כפר סבא

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' כס/ ב/ 2/ מז

 שם התכנית: סגירת מרפסות, רח' עמק חפר 2, 
כפר סבא

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' כס/ ב/ 2/ מז, שינוי לתכנית כס/ במ/ 2, כפיפות לתכניות 

כס/ מק/ במ/ 2/ ב, כס/ 1/ 1/ ג, כס/ 1/ 1/ גז, כס/ 1/ 1.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא. רחוב עמק 
חפר 2. גושים וחלקות: גוש: 7618, חלקה במלואה: 84.

מטרת התכנית: תוספת שטח עיקרי של 34.89 מ"ר בעבור 
סגירת 3 מרפסות בקומה ב'.

עיקרי הוראות התכנית: א. בניית 3 חדרים על ידי סגירת 
דירות  ל–3  אחת  כל  מ"ר   11.63 של  בשטח  פתוחות  מרפסות 
בבניין קיים. ב. תשמרנה חזיתות המבנה הקיימות. ג. גג תוספת 

הבנייה יהיה גג רעפים בשיפוע תואם לגגות הבניין הקיימים.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,359 עמ'  התשע"ב,   ,6314 הפרסומים  ובילקוט   07/10/2011

בתאריך 03/11/2011.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, שד' הרצל 91, רמלה 72430, טל' 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,08-9788409
כפר סבא, רח' ויצמן 135, כפר סבא 44100, טל' 09-7649175, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
www. הפנים  משרד  של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים 

.pnim.gov.il

מרחב תכנון מקומי כפר סבא

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' כס/ ב/ 4/ ח

שם התכנית: רח' משעול הלפיד 6, כפר סבא
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' כס/ ב/ 4/ ח, שינוי לתכנית כס/ במ/ 4, כפיפות לתכניות 

כס/ מק/ במ/ 4/ ב, כס/ 1/ 1/ מ/ ב, כס/ מק/ 1/ 1/ דג, כס/ 1/ 
1/ גג/ ג, כס/ 1/ 1/ גז, כס/ 1/ 1.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא, רחוב משעול 
הלפיד 6. גושים וחלקות: גוש: 6435, חלקה במלואה: 242.

מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית לתוספת של 15 מ"ר 
בדירה בקומת קרקע בבית משותף קיים ברח' משעול הלפיד 6, 

דירה 1, כפר סבא.

עיקרי הוראות התכנית: תוספת שטח עיקרי של 15 מ"ר.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4782 עמ'  התשע"א,   ,6250 הפרסומים  ובילקוט   06/05/2011

בתאריך 14/06/2011.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבנייה   לתכנון 
טל' 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
כפר סבא, רח' ויצמן 135, כפר סבא 44100, טל' 09-7649175, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
www. הפנים  משרד  של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים 

.pnim.gov.il

מרחב תכנון מקומי לוד

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' לד/ 456/ 1

שם התכנית: מתחם עתיקות פסיפס לוד
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  המרכז  מחוז  ולבנייה 
ולבנייה לוד מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' לד/ 456/ 1, 
שינוי לתכניות לד/ 213/ 2, לד/ 442, לד/ 20/ 3/ ב, לד/ 425/ 1, 

לד/ 1000, לד/ 11/ 1.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: לוד. גושים וחלקות:
חלקות:  חלקי   ,3973 גוש:   .52  ,50  ,49 חלקות:  חלקי   ,3937  גוש: 
37 - 43. גוש: 4019, חלקי חלקה: 14. גוש: 4020, חלקי חלקות: 
21, 53, 75, 93. גוש: 4548, חלקה במלואה: 122. גוש: 4548, חלקי 

חלקות: 91, 93, 102, 106 - 109, 114.

המוגדר  משטח  הקרקע  ייעוד  שינוי  התכנית:  מטרת 
המיועד  לשטח  ומגורים  חקלאות  פתוח,  ציבורי  שטח  כדרך, 
למבנים ומוסדות ציבור, דרך מוצעת, שטח ציבורי פתוח, חניון 

ומגורים.

ופיתוח אתר עתיקות. א. שימור  הוראות התכנית:   עיקרי 
למבנים  המיועד  בשטח  המותרים  השימושים  קביעת  ב. 
ומוסדות ציבור לתרבות ופנאי לצורך שימור אתר פסיפס לוד 
והצגתו לציבור. ג. קביעת הוראות בנייה בשטח המיועד למבנים 
ומוסדות ציבור לתרבות ופנאי. ד. קביעת הוראות לפיתוח שטח 
ציבורי פתוח באתר העתיקות - כיכר עירונית מגוננת ועתודה 
להרחבת החפירה הארכיאולוגית. ה. קביעת הוראות לפיתוח 
מגרש חניה מגונן ישתלב בפיתוחו הנופי בקרבתו לערוץ נחל 

איילון. ו. קביעת הוראות ומתן הנחיות לפיתוח סביבתי.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בקרקע,  מעוניין  כל   .www.pnim.gov.il הפנים  משרד  של 
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 
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המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבנייה   לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-9788409 טל' 
 ,71104 לוד   ,1 קומנדו  כיכר  לוד,  ולבנייה  לתכנון   המקומית 

טל' 08-9279967.

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  והבנייה  התכנון  לתקנות 

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

מרחב תכנון מקומי מודיעין-מכבים-רעות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' מד/ 2/ 10

שם התכנית: תוספת זכויות בנייה בעבור עליות גג, 
בתים פינתיים, שכ' המגינים

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המקומית  הוועדה  ובמשרדי  המרכז  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
לתכנון ולבנייה מודיעין-מכבים-רעות מופקדת תכנית מיתאר 
מקומית מס' מד/ 2/ 10, שינוי לתכניות מד/ במ/ 2, מד/ 2/ 1, 

מד/ 2/ 2.

מודיעין-מכבים- ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
רעות. שכונת המגינים )אתר שמשוני(. רחובות דוד אלעזר 35, 
יעקב דורי 16, 19, מרדכי מקלף 3, 12, חיים בר לב 14, 38. מגרשים 
פינתיים עם בתים דו–קומתיים בעלי 4 יח"ד בשכונת המגורים 
.47  ,7 במלואן:  חלקות   ,5693 גוש:  וחלקות:  גושים   המגינים. 
חלקה   ,5698 גוש:   .17  ,12  ,9 במלואן:  חלקות   ,5696 גוש: 

במלואה: 7.

בבתים  הגג  בעליות  לבנייה  אפשרות  מתן  התכנית:  מטרת 
פינתיים בשכ' המגינים )פרויקט נאות מודיעין-אתר השמשוני(.

בין  בנייה של  זכויות  תוספת  א.  הוראות התכנית:  עיקרי 
28  מ"ר לבין 34 מ"ר לשטח עיקרי בעבור בנייה בחלל עליית 
ועיצוב  בינוי  הוראות  קביעת  ב.  המבנה.  לדגם  בהתאם  הגג, 

אדריכלי.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בקרקע,  מעוניין  כל   .www.pnim.gov.il הפנים  משרד  של 
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 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבנייה   לתכנון 
יומצא למשרדי הוועדה  08-9788409. העתק ההתנגדות  טל' 
דם  רח'  מודיעין-מכבים-רעות,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 

המכבים 1, מודיעין-מכבים-רעות, טל' 08-9726045.

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  והבנייה  התכנון  לתקנות 

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

מרחב תכנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' נת/ 368/ 17

שם התכנית: ישפרו - אזור התעשייה קריית ספיר, 
 שינוי מתעשייה לאזור מעורב, הגדלת שטחים 

עיקריים ושטחי שירות
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' נת/ 368/ 17, שינוי לתכניות נת/ 368/ 6/ ג, נת/ מק/ 400/ 

7/ 96/ ב, נת/ 400/ 7.

גיבורי  רחוב  נתניה.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קריית  אזור התעשייה  רחוב המלאכה.  רחוב היצירה.  ישראל. 
גושים  והיצירה.  גיבורי ישראל, המלאכה  בין הרחובות  ספיר, 

וחלקות: גוש: 7962, חלקה במלואה: 35.

מעורב. לאזור  מתעשייה  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:   מטרת 
מס'  קביעת   .3 שירות.  ושטחי  עיקריים  שטחים  הגדלת   .2
מבנים על החלקה: מבנה אחד בן 30 קומות ו–6 מבנים בני 2-

זיקת  5. קביעת  בנייה.  ומגבלות  4. קביעת הוראות  קומות.   10
הנאה להולכי רגל וכלי רכב למעבר הציבור. 6. קביעת הוראות 
לשמירת איכות הסביבה ומניעת מפגעים. 7. שינוי קביעת קווי 

בניין. 8. קביעת מבנים להריסה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4184 עמ'  התשס"ט,   ,5960 הפרסומים  ובילקוט   17/04/2009

בתאריך 03/06/2009.

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

.www.pnim.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' פת/ 1233/ 46

שם התכנית: תכנית מיתאר מס' פת/ 1233/ 46
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' פת/ 1233/ 46, שינוי לתכניות פת/ 2000/ 10, פת/ 1233/ 6, 

כפיפות לתכניות פת/ 2000/ ח, פת/ 2000.

רחוב  תקוה.  פתח  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
אודם 5, 7. רחוב רמת סיב. אזור תעשייה רמת סיב, פתח תקוה. 

גושים וחלקות: גוש: 6393, חלקות במלואן: 205, 206.

מטרת התכנית: תכנית זו באה לשנות את תכנית מיתאר 
מקומית פתח תקוה כדלהלן: 1. שינוי של הוראות לפי תכנית 
בדבר בינוי ועיצוב אדריכליים. 2. תוספת זכויות בנייה. 3. שינוי 

ייעוד מאזור תעשייה לאזור תעסוקה ותוספת שימושים.

עיקרי הוראות התכנית: קביעת הוראות בנייה: 1. הוראות 
המותר  הקומות  מס'  שינוי  תוך  אדריכלי,  ועיצוב  בינוי  בדבר 
וגובה הבניין המותר. 2. שינויים בזכויות הבנייה בחלקות, על 
ידי הוספת 980 מ"ר שטחים עיקריים ו–475 מ"ר שטחי שירות. 
3. שינוי ייעוד קרקע מתעשייה לתעסוקה. 4. קביעת שימושים 
לחוק  ז'  סימן  ג',  פרק  לפי  חלוקה  איחוד   .5 בחלקות.  מותרים 

התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965.
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בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1227 עמ'  התשע"א,   ,6163 הפרסומים  ובילקוט   19/11/2010

בתאריך 25/11/2010.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבנייה   לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,08-9788409 טל' 
ולבנייה פתח תקוה, רח' העלייה השנייה 1, פתח תקוה 49100, 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל 
האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים 

.www.pnim.gov.il

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' רצ/ 1/ 58/ 23

שם התכנית: פארק נאות השקמה
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  המרכז  מחוז  ולבנייה 
מס'  מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  לציון  ראשון   ולבנייה 

רצ/ 1/ 58/ 23, כפיפות לתכניות רצ/ 1/ 1, רצ/ במ/ 1/ 58.

רחוב  לציון.  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
נאות שקמה. גושים וחלקות: גוש: 5118, חלקי חלקה: 7.

מטרת התכנית: 1. הקצאת זכויות בנייה למבנה קפיטריה 
בשטח הפארק. 2. קביעת קווי בניין למבנה הקפיטריה.

עיקרי הוראות התכנית: 1. הקצאת זכויות בנייה בהיקף של 
להקמת  מ"ר  ו–100  למבנה  הצמודה  לסככה/מרפסת  מ"ר   120
ציבוריים  שירותים  יוקצו  מתוכם  כאשר  לקפיטריה  מבנה 
)לטובת כלל הציבור(. חזית המבנה תהיה לכיוון הרחוב הראשי 

)שד' חיים בר לב(. 2. קביעת קו בניין בהתאם לנספח הבינוי.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בקרקע,  מעוניין  כל   .www.pnim.gov.il הפנים  משרד  של 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבנייה   לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-9788409 טל' 
המקומית לתכנון ולבנייה 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  והבנייה  התכנון  לתקנות 

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

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' רצ/ 168/ 5/ 7

שם התכנית: מתחם על האיילון למסחר, תעשייה 
ומלאכה ותעשייה עתירת ידע, מערב ראשון לציון

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

לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  המרכז  מחוז  ולבנייה 
ולבנייה ראשון לציון מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' רצ/ 
168/ 5/ 7, שינוי לתכניות רצ/ 168/ א, רצ/ 168/ 6/ א, רצ/ 168/ 
6, רצ/ 168/ 6/ 4, רצ/ 168/ 5/ 2, כפיפות לתכניות תמא/ 23/ א/ 
4, תמא/ 4/ 2, רצ/ 1/ 1/ יג, רצ/ מק/ 168/ 5/ 6, תמא/ 3, תמא/ 

23, רצ/ 1/ 2/ 2/ 10.

רחוב  לציון.  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
אזור  לח"י.  רחוב  ההגנה,  רחוב  הנוער,  עליית  רחוב  אצ"ל, 
תעשייה מערבי, מתחם על האיילון. גושים וחלקות: גוש: 3946, 
חלקי חלקות: 147, 151, 153. גוש: 3947, חלקה במלואה: 56, חלקי 

חלקה: 50.

המסווג  במגרש  הבנייה  זכויות  הגדלת  התכנית:  מטרת 
ו–49,600 שטחי  עיקריים  מ"ר שטחים  ב–41,650  מיוחד  כמגרש 
שירות נוסף על הקיים, לשם הקמת בניין לתעשייה עתירת ידע, 

תעשייה עירונית נקייה ומשרדים.

בחלקה  בנייה  זכויות  תוספת  א.  הוראות התכנית:  עיקרי 
מ"ר שטחי  ו–49,600  עיקרי,  מ"ר שטח  ב–41,650   3947 בגוש   56
עירונית  תעשייה  ידע,  עתירות  תעשיות  של  לשימוש  שירות 
מגדלים  בשני  תהיה  הבנייה  זכויות  תוספת  ומשרדים,  נקייה 
מעל שתי קומות חניה, הכל מעל בניין קיים למסחר ותעשייה.

עליית  ורחוב  לח"י  רחוב  בין  המקשרת  דרך  תוואי  קביעת  ב. 
ממגרש  ייעוד  שינוי  ג.  באזור.  התנועה  מערך  לשיפור  הנוער 
מיוחד למגרש למסחר ותעסוקה. ד. שינוי ייעוד ממגרש מיוחד 
וממגרש לתעשייה לדרך מוצעת. ה. שינוי ייעוד משטח ציבורי 
פתוח לחניון עם הוראות מיוחדות, לשם תוספת חניה ציבורית.

ו. קביעת קווי בנייה חדשים לפי הבינוי המוצע.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בקרקע,  מעוניין  כל   .www.pnim.gov.il הפנים  משרד  של 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבנייה   לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-9788409 טל' 
המקומית לתכנון ולבנייה 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  והבנייה  התכנון  לתקנות 

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

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' רצ/ 1/ 107

שם התכנית: אגם הגל הגואה
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' רצ/ 1/ 107, שינוי לתכנית מח/ 142, כפיפות לתכניות תמ"מ 

3/ 6/ א, רצ/ 1/ 1, תמ"מ 3/ 21, אישור לפי תמ"א תמא/ 35.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון. השטח 
רבינוביץ. לרח'  ומצפון  גן הורדים  נמצא מדרום מזרח לצומת 
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חלקי   ,13  -  10  ,5 במלואן:  חלקות   ,3632 גוש:  וחלקות:  גושים 
חלקות: 3, 4, 6 - 9, 20, 67, 97.

מטרת התכנית: מיתון גל הגאות מראשון לציון לנס ציונה 
והשבת מי הנגר לנחל נס ציונה.

עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד מאזור חקלאי לשטח 
המותרים  השימושים  קביעת   .2 הנדסיים.  ומיתקנים  חקלאי 
והקמת האגם גם בתחום פרוזדור החשמל. 3. קביעת הוראות 
קביעת   .4 ופיתוח השטח.  לבינוי  והוראות  בנייה,  זכויות  כגון 
תנאים למתן היתרי בנייה. 5. הקלה בקווי בניין )ממסילת ברזל 

ומכביש 431(. 6. קביעת נפח ל–200,000 מ"ק.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,29 עמ'  התשע"א,   ,6135 הפרסומים  ובילקוט   29/07/2010

בתאריך 16/09/2010.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבנייה   לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,08-9788409 טל' 
 ,75264 לציון  ראשון   ,20 הכרמל  רח'  לציון,  ראשון  ולבנייה 
טל' 03-9547577, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 
של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 

.www.pnim.gov.il משרד הפנים

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' רצ/ 170/ 15

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' רצ/ 170/ 15, שינוי לתכניות רצ/ 168, רצ/ 1/ 1, רצ/ 168/ 

8/ 3, רצ/ 168/ 8.

רח'  לציון.  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
5030, חלקי חלקה:  גוש:  וחלקות:  גושים  רח' שרת.  דיין,  משה 

166. גוש: 5032, חלקות במלואן: 29, 36, 38, 43, חלקי חלקה: 42.

ודרך  פתוח  ציבורי  שטח  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  מטרת 
לאזור תעשייה מיוחד. ב. קביעת אזורים לשטח ציבורי פתוח.

ג. התוויית דרכים וביטול דרכים. ד. קביעת זכויות בנייה, קווי 
בניין ומספר קומות בין 3 ל–9. ה. הקלה לקו בניין, לבית עלמין 

קיים )לא פעיל( ל–20 מ'.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4017 עמ'  התשס"ט,   ,5955 הפרסומים  ובילקוט   23/04/2009

בתאריך 24/05/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבנייה   לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,08-9788409 טל' 
 ,75264 לציון  ראשון   ,20 הכרמל  רח'  לציון,  ראשון  ולבנייה 
טל' 03-9547577, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 
של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 

.www.pnim.gov.il משרד הפנים

מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' רח/ 401/ 3/ 2/ א

 שם התכנית: תכנית שינוי מיתאר מס' 
 רח/ 401/ 3/ 2/ א, שינוי לתכנית מיתאר מס' 

רח/ 401/ 3, תכנית לאיחוד וחלוקה בהסכמת בעלים
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 

מס' רח/ 401/ 3/ 2/ א, שינוי לתכנית רח/ 401/ 3.

רח'  רחובות.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גורודיסקי פינת רח' מנוחה ונחלה. גושים וחלקות: גוש: 3704, 

חלקות במלואן: 90, 91.

מטרת התכנית:1. איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים. 2. שינוי 
מגורים  לאזור  ושצ"פ  דרך  מיוחד,  קרקע משטח מסחרי  ייעוד 
לצורך הקמת מבנה בן 34 יח"ד ושצ"פ. 3. ייעוד מבנה לשימור 

שישמש למטרות ציבוריות. 4. קביעת זכויות והוראות בנייה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5576 עמ'  התשס"ט,   ,5994 הפרסומים  ובילקוט   23/07/2009

בתאריך 03/09/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבנייה   לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,08-9788409 טל' 
ולבנייה רחובות, רח' ביל"ו 2, רחובות 76442, וכל מעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

.www.pnim.gov.il ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' רח/ 750/ א/ 95

שם התכנית: רח' קיבוביץ 12
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' רח/ 750/ א/ 95, שינוי לתכניות רח/ 750/ א, רח/ 2000/ י, 
ביטול לתכניות רח/ מק/ 2000/ ג/ 3, רח/ 2000/ ג/ 2, כפיפות 

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות. רח' קיבוביץ 
 95 מגרש:   .95 במלואה:  חלקה   ,3702 גוש:  וחלקות:  גושים   .12

בהתאם לתכנית רח/ 750/ א.

מטרת התכנית: 1. שינוי ייעוד מגרש ממגורים ב' למגורים 
קומות   4 בן  בבניין  יח"ד   10 המכיל  מגורים  בית  הקמת   .2 ד'. 
חלקי. ולמרתף  קרקע  לקומת  מעל  חלקית  חמישית  קומה   + 

התכנית  בתחום  המותרים  העיקריים  השטחים  הגדלת   .3 
מ'   3 למרפסות,  בניין  קווי  קביעת   .4 מ"ר.  ל–1,100  מ"ר  מ–793 

במקום 5 מ'. 5. קביעת זכויות והוראות בנייה.

עיקרי הוראות התכנית: שטח עיקרי ממוצע לדירה יהיה 
בהתאם  מ"ר   12 של  בשטח  מקורה  מרפסת  והוספת  מ"ר   110

לחוק.
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בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2398 עמ'  התש"ע,   ,6073 הפרסומים  ובילקוט   04/02/2010

בתאריך 24/03/2010.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבנייה   לתכנון 
טל' 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
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/ 2003/ ב/ 5

 שם התכנית: הרחבת דיור למתחם שקד, 
קריית משה, רחובות

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' רח/2003/ב/5, שינוי לתכנית רח/2003/ב, כפיפות לתכניות 

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

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

שכונת  רחובות.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קריית  שקד  מתחם  וגבריאלוב.  טוכמן  הרחובות  משה.  קריית 
משה: מצפון - אזור תעשייה, ממזרח - מגורים צמודי קרקע, 
 מדרום - רח' טוכמן, ממערב - רח' גבריאלוב. גושים וחלקות: 
גוש: 3653, חלקות במלואן: 48 - 55, 137, 138. גוש: 3656, חלקי 

חלקה: 184.

מטרת התכנית: א. הסדרת הרחבות דיור למתחם. ב. שינוי 
משטח פרטי פתוח לשטח ציבורי פתוח. ג. שינוי במיקום זיקות 
הנאה ושטחי חניה. ד. שינוי משטח פרטי פתוח לדרך משולבת.

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

4. הנחיות בינוי. 5. הנחיות לעיצוב אדריכלי.

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

בתאריך 18/11/2008.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבנייה   לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,08-9788409 טל' 
ולבנייה רחובות, רח' ביל"ו 2, רחובות 76442, וכל מעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

.www.pnim.gov.il ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

מרחב תכנון מקומי רחובות

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

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

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
כפיפות  ב,   /2003 רח/  לתכנית  שינוי   ,6 ב/   /2003 רח/  מס' 
 ,1 ב/   /2000 רח/   ,3 ב/   /2000 מק/  רח/   ,2  /4 תמא/  לתכניות 

רח/ 2000/ ג.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שכונת קריית משה.
הרחובות: הורוביץ, יום הכיפורים, ששת הימים. גושים וחלקות: 
גוש: 4545, חלקות במלואן: 31 - 41, 62, 84, חלקי חלקות: 61, 

.63

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

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

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

4. הנחיות בינוי. 5. הנחיות לעיצוב אדריכלי.

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

בתאריך 18/11/2008.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבנייה   לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,08-9788409 טל' 
ולבנייה רחובות, רח' ביל"ו 2, רחובות 76442, וכל מעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

.www.pnim.gov.il ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' רח/ 2005/ ט

שם התכנית: שער העיר רחובות
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 

.r6 ,מס' רח/ 2005/ ט, שינוי לתכניות רח/ 2005/ יא

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות. רחוב הרצל.
רח'   - 3696, במערב  בגוש   7 - חלקה  דרך אצ"ל. בצפון  רחוב 
גושים  הרכבת.  מסילת   - בדרום  הרצל,  רח'   - במזרח  אצ"ל, 

וחלקות: גוש: 3696, חלקות במלואן: 8, 9, חלקי חלקה: 15.

מטרת התכנית:  פיתוח אזור הכניסה הצפונית לעיר רחובות 
ציבורי  ושטח  חקלאי  משטח  קרקע  ייעודי  שינוי  א.  ידי:  על 
שימושים  קביעת  ב.  פתוח.  פרטי  ושטח  מיוחד  למגרש  פתוח 
הקרקע  לייעודי  בנייה  והוראות  זכויות  קביעת  ג.  למגרשים. 
השונים לקבלת היתרי בנייה. ד. קביעת הנחיות לשטחי תנועה 
לשטחים  הוראות  קביעת  ה.  התנועה.  נספח  במסגרת  וחניה 
בנויים לצורכי ציבור, בתחום התכנית. ו. איחוד וחלוקה בלא 
הסכמת בעלים, בהתאם לפרק ג', סימן ז' לחוק התכנון והבנייה, 

התשכ"ה-1965. ז. הקלה בקווי בניין ממסילת הרכבת.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5577 עמ'  התשס"ט,   ,5994 הפרסומים  ובילקוט   23/07/2009

בתאריך 03/09/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, שד' הרצל 91, רמלה 72430, טל' 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,08-9788409
2, רחובות 76442, וכל מעוניין רשאי לעיין  רחובות, רח' ביל"ו 
לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה 

.www.pnim.gov.il ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
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מרחב תכנון מקומי רעננה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' רע/ 2005/ טו

שם התכנית: תוספת שטח עיקרי בקומה ב' במבנה קיים
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רעננה 
מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' רע/ 2005/ טו, שינוי לתכנית 

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רעננה. רחוב הסחלב 
14. גושים וחלקות: גוש: 7651, חלקה במלואה: 510.

מטרת התכנית: תוספת שטח עיקרי בדירה מס' 7, בבניין קיים.

עיקרי הוראות התכנית: 1. תוספת שטח עיקרי של 18 מ"ר 
בדירה מס' 7, בקומה ב' בבניין קיים. 2. קביעת הוראות בנייה, 

הנחיות ועיצוב אדריכלי.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בקרקע,  מעוניין  כל   .www.pnim.gov.il הפנים  משרד  של 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבנייה   לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-9788409 טל' 
 ,43604 רעננה   ,6 רח' השוק  רעננה,  ולבנייה  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  והבנייה  התכנון  לתקנות 

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

מרחב תכנון מקומי רעננה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' רע/ 461

שם התכנית: מתחם מכבי
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
כפיפות   ,110  /1 רע/   ,2000 רע/  לתכניות  שינוי   ,461 רע/  מס' 

לתכנית רע/ 1/ 292/ א.

רחוב  רעננה.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
החשמונאים. רחוב מכבי. רחוב מכבי פינת רחוב החשמונאים. 

גושים וחלקות: גוש: 6580, חלקות במלואן: 116 - 119.

מטרת התכנית: 1. קביעת תכנון חדש למתחם מכבי בייעוד 
מגורים ג'. 2. קביעת הוראות בנייה. 3. הרחבת דרך.

יח"ד. ומספר  בינוי  קביעת   .1 התכנית:  הוראות   עיקרי 
2. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. 3. קביעת החניה ותקניה. 
4. קביעת קווי בניין כמפורט בטבלה ובתשריט. 5. הרחבת דרך 

לפי תשריט.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
02/04/2010 ובילקוט הפרסומים 6095, התש"ע, עמ' 3264, בתאריך 

.09/06/2010

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

.www.pnim.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

מרחב תכנון מקומי גזר

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' מח/ 259

 שם התכנית: הקמת מאגר גזר, שילוב מפעלי 
הקולחין של גוש דן ונשר

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
כפיפות  גז,   /83 משמ/   ,66 גז/  לתכניות  שינוי   ,259 מח/  מס' 
לתכניות תמא/ 34, תמא/ 34/ ב/ r6 ,3, אישור לפי תמ"א תמא/ 

22, תמא/ 8.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בשטחי קיבוץ גזר, בין 
תל גזר ובית עוזיאל. גושים וחלקות: גוש: 4769, חלקי חלקות: 

.10 ,7 ,6 ,3

מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית להקמת מאגר מי 
קולחין.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעודי קרקע. ב. קביעת 
הוראות בינוי.

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

בתאריך 24/10/2007.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבנייה   לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,08-9788409 טל' 
ולבנייה גזר, בית חשמונאי 99789, טל' 08-9274040, וכל מעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

.www.pnim.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

מרחב תכנון מקומי דרום השרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' שד/ 104/ 34

שם התכנית: תוספת זכויות ב–5 מגרשים, ושינוי קו 
בניין, ירחיב

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
דרום השרון מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' שד/ 104/ 34, 
ב,   /1000 שד/  לתכניות  כפיפות   ,5  /104 שד/  לתכנית   שינוי 

שד/ 104/ 8/ א/ 2.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירחיב. במזרח המושב 
ירחיב על גבול היישוב מתן. מס' בית 305-301. גושים וחלקות:

גוש: 9059, חלקי חלקה: 8.

שטח  בתאי  בנייה  זכויות  תוספת  א.  התכנית:   מטרת 
0305-0301. ב. שינו בקווי בניין צדיים לבנייה קיימת.
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עיקרי הוראות התכנית: א. תוספת שטח עיקרי בהיקף של  
הכל  סך   ,0305-0301 השטח  מתאי  אחד  בכל  עיקרי  מ"ר   100 
לבנייה  צדיים  בניין  קווי  שינוי  ב.  התכנית.  בתחום  מ"ר   500
קיימת כמפורט: 1. שינוי קו בניין צדי בתא שטח 0301 מנקודה
A לנקודה B ל–2.92 מ' במקום 3 מ'. 2. שינוי קו בניין צדי בתא 
במקום  מ'  ל–1.65   D לנקודה  מ'  ל–2.36   C בנקודה   0303  שטח 
3 מ'. 3. שינוי קו בניין צדי בתא שטח 0305 מנקודה E לנקודה 

F ל–2.91 מ' במקום 3 מ'.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בקרקע,  מעוניין  כל   .www.pnim.gov.il הפנים  משרד  של 
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 ולבנייה מחוז המרכז, שד' הרצל 91, רמלה 72430, טל' 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-9788409
 ,45100 ירק  נוה  השרון,  דרום  ולבנייה  לתכנון   המקומית 

טל' 03-9000500.

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  והבנייה  התכנון  לתקנות 

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

מרחב תכנון מקומי דרום השרון

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' שד/ 104/ 9/ א/ 4

שם התכנית: המרת ייעוד קרקע, קביעת שימושים 
ותכליות, זכויות בנייה, איחוד וחלוקה מחדש במתן

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה- 1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מספר: שד/ 104/ 9/ א/ 4, שינוי לתכניות שד/במ/104/ 9/ א, 

שד/ 104/ 5.

יישוב: מתן. מושב  ומקומם:  השטחים הכלולים בתכנית 
 ,16  ,15  ,13 חלקות:  חלקי   ,7638 ישן:  גוש  מתן.  יישוב  ירחיב. 
23, חלקי  7638, חלקה במלואה:  גוש:  וחלקות:  גושים   .18  ,17

חלקות: 18, 20, 21, 28. גוש: 8807, חלקי חלקה: 135.

חקלאי  משטח  קרקע  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  מטרת 
חד–משפחתיות  יחידות   - א  מגורים  א.  ל:  לשטח  ותעשייה 
5 יח"ד. ב. מגורים ב - יחידות דו–משפחתיות - 20 יח"ד.      -
מ'  מ–5   32 מס'  כביש  של  הדרומי  בצד  בניין  בקו  שינוי   ג. 
ל–4 מ'. ד. דרכים, רחובות משולבים, שבילים. ה. שטח ציבורי 
 פתוח. ו. תעלת ניקוז עם מוביל סגור. 2. קביעת זכויות בנייה. 
וחלוקה  איחוד   .4 בנייה.  היתרי  להוצאת  תנאים  קביעת   .3
התכנון  לחוק  ז'  סימן  ג',  פרק  לפי  בעלים,  בהסכמת  מחדש 

והבנייה, התשכ"ה-1965.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
 ,2220 עמ'  התשס"ח,   ,5784 הפרסומים  ובילקוט   10/02/2008

בתאריך 10/03/2008.

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

וכל   ,03-9000500 טל'   ,45100 ירק  נוה  השרון,  דרום  ולבנייה 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
www. הפנים  משרד  של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים 

.pnim.gov.il

מרחב תכנון מקומי לב השרון

הודעה בדבר הפקדת מס' צש/ 8/ 22/ 16
שם התכנית: הגדלת שטח עיקרי

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  המרכז  מחוז  ולבנייה 
ולבנייה לב השרון מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' צש/ 8/ 
 22/ 16, שינוי לתכניות צש/ מק/ 0/ 2/ 54/ א, צש/ מק/ 0/ 2/ 54, 

צש/ מק/ 8/ 22/ 13.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: תנובות. רחוב 
כנען מס' 67א. גושים וחלקות: גוש: 9218, חלקה במלואה 68.

מטרת התכנית: תוספת שטח עיקרי.

מ"ר  ל–180  עיקרי  שטח  הגדלת  התכנית:  הוראות  עיקרי 
במקום 130.8 מ"ר.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בקרקע,  מעוניין  כל   .www.pnim.gov.il הפנים  משרד  של 
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  ולבנייה   לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-9788409 טל' 
המקומית לתכנון ולבנייה לב השרון, צומת בני דרור, תל מונד.

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  והבנייה  התכנון  לתקנות 

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

מרחב תכנון מקומי לב השרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' צש/ 11/ 21/ 6

שם התכנית: שינוי ייעוד משצ"פ לשפ"פ במגרש 
עולי ביעף, עזריאל

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  המרכז  מחוז  ולבנייה 
צש/  מס'  מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  השרון  לב  ולבנייה 

11/ 21/ 6, שינוי לתכנית צש/ 11/ 21/ 5.

גושים  יעף.  מושב  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
חלקה:  חלקי   ,2345  ,2342 במלואן:  חלקות   ,8060 גוש:  וחלקות: 
 ,2342 מגרש  צש/0/0/2.  לתכנית  בהתאם   ,2340 מגרש:   .2340
לתכנית  בהתאם   ,2345 מגרש  צש/2/21/11.  לתכנית  בהתאם 

צש/5/21/11.

הקרקע,  ייעוד  שינוי  בניין,  קווי  שינוי  התכנית:  מטרת 
וקביעת גודל מגרש מינימלי.
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ציבורי  משטח  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
פתוח ומגורים א' לשטח פרטי פתוח ומגורים א'. 2. הגדרת גודל 
מגרש מינימלי ל–486 מ"ר ליח"ד אחת. 3. שינוי קו בניין קדמי 
 מ–5 מ' ל–2.50 מ' לפי הקיים, שינוי קו בניין צדי מערבי מ–3 מ' 
ל–2.70 מ' לפי הקיים, שינוי קו בניין אחורי צפוני מ–6 מ' ל–0.00.    

שינוי קו בניין צדי-מזרחי מ–3 מ' ל–0.00.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בקרקע,  מעוניין  כל   .www.pnim.gov.il הפנים  משרד  של 
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  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-9788409 טל' 
המקומית לתכנון ולבנייה לב השרון, תל מונד, תל מונד 40600.

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  והבנייה  התכנון  לתקנות 

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

רות יוסף 	
יושבת ראש הוועדה המחוזית 	
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז  

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

אבוקדו ונצ'רס
)ח"פ 51-424892-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
צבי  בן  ברח' שמעון   ,9.00 1.7.2012, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
59, גבעתיים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    נמרוד כהן, מפרק

דב רוקנשטיין בע"מ
)ח"פ 51-128213-9(

)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 
כרמיאל,   ,1 העמק  ברח'   ,12.00 בשעה   ,3.7.2012 ביום  תתכנס 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    ג'וני ניג'ם, מפרק

רהיטי ש. אנטון ובניו בע"מ
)ח"פ 51-194880-4(

)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 
כרמיאל,   ,1 העמק  ברח'   ,14.00 בשעה   ,3.7.2012 ביום  תתכנס 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    ג'וני ניג'ם, מפרק

דש איפקס ספיר מנהל כללי בע"מ
)ח"פ 51-383235-2(

)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 
החברה,  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,5.7.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' יהודה הלוי 23, מגדל דיסקונט, תל אביב, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    נסים לחאם, רו"ח, מפרק

שטגו יהלומים בע"מ
)ח"פ 51-247124-4(

)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 
רמת   ,3 ז'בוטינסקי  ברח'   ,10.00 בשעה   ,6.7.2012 ביום  תתכנס 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן, 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רועי רחמים, עו"ד, מפרק

בנין סירה בע"מ
)ח"פ 51-109420-3(

)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 
 ,18 מחניים  ברח'   ,10.00 בשעה   ,8.7.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    משה אמסלם, עו"ד, מפרק
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אייה - השקעות והחזקות בע"מ
)ח"פ 51-212881-0(

)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 8.7.2012, בשעה 9.00, ברח' המנופים 8, בית אופק, 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  פיתוח,  הרצליה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ניר בג'ה, עו"ד, מפרק

אדמת צרלס שבתאי בע"מ
)ח"פ 51-035316-2(

)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 
גבירול  אבן  ברח'   ,10.00 בשעה   ,10.7.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
76, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                              ישראל שוקי ליברובסקי, עו"ד, מפרק

מטרה שווק בע"מ
)ח"פ 51-179574-2(

)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 
 ,17 חיים כהן  ברח'   ,9.00 11.7.2012, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יעקב מרמור, מפרק

ניטור לב בע"מ
)ח"פ 51-176404-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 11.7.2012, בשעה 9.00, ברח' שטראוס 5, ירושלים, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    דניאל שטרן, מפרק

וויאג' שרותים רפואים בע"מ
)ח"פ 51-424295-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
 ,6 בגין  מנחם  דרך  ברח'   ,9.00 בשעה   ,11.7.2012 ביום  תתכנס 
פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אירנה אריסטוב, מפרקת

טונאל אופנה בע"מ
)ח"פ 51-256317-2(

)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 12.7.2012, בשעה 19.00, ברח' דרך יפו 3, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יוסף ניסני, מפרק

סייפן ד.ט.ה בע"מ
)ח"פ 51-181150-7(

)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 
 ,20 ברח' המסילה   ,12.00 15.7.2012, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
נשר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    משה טורס, מפרק

 גל סולומון החזקות בע"מ
)ח"פ 51-304864-5(

)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 
המפרק,  במשרד   ,16.00 בשעה   ,15.7.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
סופי של המפרק,  דוח  גן, לשם הגשת  7, רמת  ז'בוטינסקי  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עמית בן צבי, עו"ד, מפרק
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י.א.ג. אסתטיק מרפאות בע"מ
)ח"פ 51-372399-9(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 15.7.2012, בשעה 18.00, במשרדי החברה, רח' 
ההסתדרות 23, אור יהודה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אורי אבידן, מפרק

מערכות דרכים מתקדמות בע"מ
)ח"פ 51-357958-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,20 לינקולן  ברח'   ,12.00 בשעה   ,15.7.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  סופי של המפרקת, המראה  דוח  אביב, לשם הגשת  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    הילה הלוי, מפרקת

סאומטיק בע"מ
)ח"פ 51-350004-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
בנימין  נחלת  ברח'   ,9.00 בשעה   ,15.7.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
52, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ערן מדר, מפרק

נירגד - גיא בע"מ
)ח"פ 51-158500-2(

)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 
 ,14 הגבעה  ברח'   ,9.00 בשעה   ,15.7.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
סביון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דן נירגד גיא, מפרק

י.ו. יונברסל אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-348304-0(

)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 15.7.2012, בשעה 9.00, ברח' ריינס 2, הרצליה, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    ולדיסלב יצקביץ, מפרק

טדי אליאס סחר בינלאומי בע"מ
)ח"פ 51-171458-6(

)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 15.7.2012, בשעה 9.00, ברח' העלייה 20, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    צדי אליאס, מפרק

יוטל תקשורת ואחזקות בע"מ
)ח"פ 51-266184-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 15.7.2012, בשעה 9.00, ברח' רקאנטי 1, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    גילי שרון דינשטיין, מפרק

קייס - מיצוי אסטרטגיות להבטחת איכות בע"מ
)ח"פ 51-287137-7(

)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 
 ,3 הלוטוס  ברח'   ,9.00 בשעה   ,15.7.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    נחמן אגמון, מפרק
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מיקסום מ.נ.י. בע"מ
)ח"פ 51-444288-8(

)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 
 ,59 14.00, ברח' הרברט סמואל  תתכנס ביום 30.7.2012, בשעה 
בנין הפיאצה, קומה 8, חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אליהו עמר, עו"ד, מפרק

דותן שינוע בע"מ
)ח"פ 51-337044-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,3.5.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
דותן,  מאיר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין 
ת"ז 0009116404, מרח' כנפי נשרים 22, רמת גן, טל' 050-5252211, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10.7.2012, בשעה 
17.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מאיר דותן, מפרק

מרשמלו הפקות בע"מ
)ח"פ 51-348656-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.3.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש, מרח' 
יגאל אלון 88, תל אביב 67891, טל' 03-6218222, פקס' 03-6218200, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30.7.2012, בשעה 
12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 

המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

ל.ד. ארזים בניה ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-285957-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.4.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד לוי, מרח' אשל 2, 

כרמיאל, טל' 050-5504630, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30.8.2012, בשעה 
18.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דוד לוי, מפרק

פרופ' בן סירה בע"מ
)ח"פ 51-325296-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.4.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח איתמר כנרי, מרח' 

פינשטיין 27, תל אביב 69123, טל' 03-6424016, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 31.8.2012, בשעה 
8.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    איתמר כנרי, רו"ח, מפרק

מדיקל טורס פלייט בע"מ
)ח"פ 51-464746-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 4.5.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלכסיי סקליארוב, ת"ז 
למפרק   ,21082 מעלות   ,5633 ת"ד   ,1 הצבעוני  מרח'   ,309163053

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2.9.2012, בשעה 
12.00, אצל טנוס מוניר, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אלכסיי סקליארוב, מפרק

ברמלי יצור יהלומים בע"מ
)ח"פ 51-152775-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.5.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלום ברמלי, אצל רו"ח 
זאב פאר, רח' אבא הלל סילבר 7, רמת גן 52522, טל' 03-6130264, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,3.9.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, במשרד רו"ח זאב פאר, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    שלום ברמלי, מפרק

מוסך פרץ בע"מ
)ח"פ 51-111100-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.5.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליהו פרץ, משדרות 

ההסתדרות 138, חיפה, טל' 04-8728810, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 9.9.2012, בשעה 
12.00, אצל עו"ד יוסף חכם, רח' יששכר קפלן 5, קרית מוצקין 26375, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

                                    אליהו פרץ, מפרק

קבוצת סי.וי.איי בע"מ
)ח"פ 51-384078-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.5.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן אללוף, 

מרח' הרצוג 89, אזור 58003, טל' 077-3393831, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 9.9.2012, בשעה 
16.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

ספיד-טק תקשורת דיגיטלית מתקדמת בע"מ
)ח"פ 51-303622-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.5.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רוני שניידר, מרח' 

ריינס 41, תל אביב 64587, טל' 054-5314895, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 9.9.2012, בשעה 
12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רוני שניידר, עו"ד, מפרק
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די.אמ.אי. דנקנר ניהול והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-196591-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.5.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גדי דנקנר, מרח' האורנים 

25, כפר שמריהו, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 9.9.2012, בשעה 
הרצליה,   ,89 היהודים  מדינת  רח'  אלרן,  קבוצת  במשרדי   ,10.00
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

                                    גדי דנקנר, מפרק

מוקד אשכול בע"מ
)ח"פ 51-380730-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.5.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן אללוף, 

מרח' הרצוג 89, אזור 58003, טל' 077-3393831, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 9.9.2012, בשעה 
16.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

באר שבע והדרום - מוצרי חשמל ביתיים בע"מ
)ח"פ 51-297274-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.5.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן אללוף, 

מרח' הרצוג 89, אזור 58003, טל' 077-3393831, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 9.9.2012, בשעה 
16.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

"ארטו" ט.ב. בע"מ
)ח"פ 51-195267-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.5.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עידן ארן, ממשרד 
עו"ד כוחן בטשא, ת"ד 206, בית חרמון, קומה 1, יקנעם 20692, טל' 

04-9097455, פקס' 04-9097433, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10.9.2012, בשעה 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  בטשא,  כוחן  עו"ד  במשרדי   ,10.00
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    עידן ארן, עו"ד, מפרק

דדוש.קום )ש.י.( בע"מ
)ח"פ 51-449310-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,26.4.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יריב קסנר, 
 ,074-7137000 טל'  אביב,  תל   ,17 קומה  עגול,  בניין   ,1 מעזריאלי 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10.9.2012, בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יריב קסנר, עו"ד, מפרק
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טרויוס טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-440103-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.5.2012, התקבלה החלטה במניין 
ת"ז  אזולאי,  שרון  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 
023899404, מרח' הגדוד העברי 5, רעננה, טל' 054-2120730, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,12.9.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
ת"ד   ,11 הפלדה  גלגלי  רח'  בע"מ,  טוניאן  במשרדי   ,9.00 בשעה 
12109, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שרון אזולאי, מפרק

ארגין התקנות שירותים ואחזקה בע"מ
)ח"פ 51-143976-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.5.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארנון גינצבורג, מרח' 

השושנים 6, פתח תקוה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,10.10.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרד עו"ד יניב אופק, רח' המורים 8, פתח תקוה 
49416, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ארנון גינצבורג, מפרק

שיא פתרונות כלכליים ושירותי ניהול 2003 בע"מ
)ח"פ 51-347562-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
2.5.2012, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  כללית של החברה 

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
יגיל מרון, מרח' פלי"ם 15א, בניין המפרש, קומה 25, ת"ד 353, 

חיפה,  טל' 077-5444720, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,15.10.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    יגיל מרון, עו"ד, מפרק

פחל עבודות בניה ושיפוצים בע"מ
)ח"פ 51-367972-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.5.2012, התקבלה החלטה במניין 
ג'השאן,  עו"ד תגריד  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון  חוקי 

מרח' יפת 82, תל–אביב-יפו, טל' 6816777-03, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.11.2012, בשעה 
18.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    תגריד ג'השאן, עו"ד, מפרקת

פסקאלו להשקעות ובניה בע"מ
)ח"פ 51-336555-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.5.2012, התקבלה החלטה במניין 
ג'השאן,  עו"ד תגריד  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון  חוקי 

מרח' יפת 82, תל–אביב-יפו, טל' 6816777-03, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.11.2012, בשעה 
20.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
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המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    תגריד ג'השאן, עו"ד, מפרקת

סזמו ישראל בע"מ 
)ח"פ 51-297660-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 19.6.2012 בשעה 10.00, במשרדי אורבונד תעשיות 
גבס ומוצריו בע"מ, רח' החרושת 30, אור יהודה, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                               מריו גילמן, רו"ח, מפרק

אושן אנד ארת' ישראל בע"מ 
)ח"פ 51-426515-6(

)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 
כוח  בא  במשרדי   ,10.00 בשעה   20.6.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
החברה, עו"ד מור סוויל, רח' מנחם בגין 12, רמת גן, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                               רונן שטרנבך, מפרק

ו.אלטבב בע"מ 
)ח"פ 51-170609-5(

)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 1.7.2012 בשעה 16.00, ברח' בר אילן 20, דירה 
4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               ויקטור אלטבב, מפרק

סולריום אחזקות בע"מ 
)ח"פ 51-274536-5(

)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 1.7.2012 בשעה 16.00, במשרדי המפרק, רח' 
מנחם בגין 7, רמת גן 52521, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               שלומי גולן, עו"ד, מפרק

פלאפל על הדרך בע"מ 
)ח"פ 51-461767-9(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 1.7.2012 בשעה 9.00, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
                                              אייל גלובוס, מפרק

גלים אחזקות בע"מ 
)ח"פ 51-096697-1(

)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 2.7.2012 בשעה 9.00, במשרדי החברה, רח' דניאל 
פריש 3, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב אברהמי, עו"ד, מפרק

אואזיס אחד בע"מ 
)ח"פ 51-420850-3(

)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 
 ,7 ז'בוטינסקי  ברח'   ,14.00 בשעה   3.7.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  הגשת  לשם   ,52520 גן  רמת   ,40 קומה  אביב,  משה  מגדל 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
                                               ארז הון, מפרק

אידפרס בע"מ 
)ח"פ 51-024897-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 



תתכנס ביום 4.7.2012 בשעה 10.00, במשרדי בית ארלוזורוב חברה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ד,  קומה   ,86 אלון  יגאל  רח'  בע"מ, 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכל בורובסקי, עו"ד, מפרקת

ש.ב. בטיחות ותעבורה בע"מ 
)ח"פ 51-432229-6(

)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 
בית  10.00, אצל המפרקת,  5.7.2012 בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
מס' 88, כפר הרי"ף 79830, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               עדינה כהן, מפרקת

אופק - שיפור ראייה בע"מ 
)ח"פ 51-132845-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרקת,  אצל   ,10.00 בשעה   5.7.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  נתניה,   ,6 סולומון  יואל 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               גנית בובר, מפרקת

דובצקי זקס ששון פרסום ושווק בע"מ 
)ח"פ 51-221846-2(

)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 7.8.2012 בשעה 10.00, ברח' הלסינקי 16, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
                                               ירון אילון, עו"ד, מפרק

אודהמבלא בע"מ 
)ח"פ 51-427245-9(

)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 8.7.2012 בשעה 11.00, אצל אנעים ידע בע"מ, רח' 
מנחם בגין 52, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 

המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               אהרון טרטנר, מפרק

ר.ד. אוניכס בע"מ 
)ח"פ 51-413784-3(

)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 8.7.2012 בשעה 18.00, ברח' הבעל שם טוב 
3/18, אשדוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               רוסלן לויצקי, מפרק

יין עתיק בע"מ 
)ח"פ 51-361500-5(

)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 10.7.2012 בשעה 11.00, במשרדי המפרק, רח' הרכב 
1, תל אביב, טל' 03-5371967, פקס' 1533-5371967, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                              בן עדני, עו"ד, מפרק

בן ארי דידי יועצים בע"מ 
)ח"פ 51-452834-8(

)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 10.7.2012 בשעה 13.00, ברח' שדרות מוריה 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,114
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                               רן בן ארי, מפרק
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