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

בתוקף סמכותי לפי סעיף 89)א( לחוק מיסוי מקרקעין )שבח 
ורכישה(, התשכ"ג-11963 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם 
נשיא בית המשפט העליון לפי סעיף 16 לחוק בתי המשפט ]נוסח 
משולב[, התשמ"ד-21984, אני מאריך את מינויה של השופטת 
רות שטרנברג-אליעז3, שופטת בקצבה של בית משפט מחוזי, 
ליושבת ראש ועדת ערר לעניין סעיף 88 לחוק במחוז תל אביב.

תוקף המינוי לשנה.

כ"ט בתמוז התשע"ב )19 ביולי 2012(
)חמ 324—3( 

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

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

2  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

3  י"פ התש"ע, עמ' 4339.

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

בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק שחרור על–תנאי ממאסר, 
התשס"א-12001, ולפי סעיף 16 לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, 
מטה  הרשומים  של  מינוים  את  מאריך3  אני  התשמ"ד-21984, 
ועדות שחרורים החל ביום כ"ט בתמוז התשע"ב  ליושבי ראש 

)19 ביולי 2012(.

יושבי ראש:

השופט )בדימוס( משה מכליס

השופט )בדימוס( בן פיילס

השופט )בדימוס( דן גבאי.

בית המשפט העליון  נשיא  עם  נעשה בהתייעצות  המינוי 
ובהסכמתו, כנדרש בסעיפים הנזכרים.

תוקף המינוי לשנתיים.

ט"ו בתמוז התשע"ב )5 ביולי 2012(
)חמ 101—3-ה1( 

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשס"א, עמ' 410.

2  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

3  י"פ התש"ע, עמ' 4371.

הודעה בדבר ביטול מינוי
לפי תקנות הנכים )ועדות רפואיות(, התשכ"ו-1965

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות הנכים 
של  המינוי  את  ביטלתי  התשכ"ו-11965,  רפואיות(,  )ועדות 
הרופאים2  ברשימת  לחבר   ,008217895 ת"ז  סגל,  פרופ' שמואל 

לעניין התקנות האמורות.

כ' בניסן התשע"ב )12 באפריל 2012(
)חמ 183—3-ה1(

)קס' 2686( 
אהוד ברק  

שר הביטחון  __________
1  ק"ת התשכ"ו, עמ' 204; התשס"ח, עמ' 568.

2  י"פ התשע"א, עמ' 2266.

הודעה בדבר מינוי חברים נוספים
לפי תקנות הנכים )ועדה רפואית עליונה(, התשכ"ד-1964

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות הנכים 
)ועדה רפואית עליונה(, התשכ"ד-11964, מיניתי חברים נוספים 
הרשימה  לפי  האמורות,  התקנות  לעניין  הרופאים2  ברשימת 

שלהלן:

ד"ר דוד צבי אדלמן, ת"ז 051937217;

פרופ' שמואל סגל, ת"ז 008217895;

פרופ' רחל פרידמן בירנבוים, ת"ז 07629637.

תוקף המינוי עד יום כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 2013(.

כ' בניסן התשע"ב )12 באפריל 2012(
)חמ 183—3-ה1(

)קס' 2686(
אהוד ברק  

שר הביטחון  __________
1  ק"ת התשכ"ד, עמ' 870; התשס"ח, עמ' 568.

2  י"פ התשע"א, עמ' 2268.

הודעה בדבר מינוי חברים נוספים
לפי תקנות הנכים )ועדה רפואית עליונה(, התשכ"ד-1964

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות הנכים 
)ועדה רפואית עליונה(, התשכ"ד-11964, מיניתי חברים נוספים 
הרשימה  לפי  האמורות,  התקנות  לעניין  הרופאים2  ברשימת 

שלהלן:

ד"ר בנימין מילר, ת"ז 01849322;

ד"ר טיבריו שולימזון, ת"ז 015449481.

תוקף המינוי עד יום כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 2013(.

כ' בניסן התשע"ב )12 באפריל 2012(
)חמ 183—3(

)קס' 2690(
אהוד ברק  

שר הביטחון  __________
1  ק"ת התשכ"ד, עמ' 870; התשס"ח, עמ' 568.

2  י"פ התשע"א, עמ' 2268.

הודעה בדבר מינוי חברה נוספת
לפי תקנות הנכים )ועדות רפואיות(, התשכ"ו-1965

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות הנכים 
)ועדות רפואיות(, התשכ"ו-11965, מיניתי את ד"ר אירית שרף 
הרופאים2  ברשימת  נוספת  לחברה   ,057310013 ת"ז  מרתיק, 

לעניין התקנות האמורות.

בדצמבר   31( התשע"ד  בטבת  כ"ח  יום  עד  המינוי  תוקף 
.)2013

כ' בניסן התשע"ב )12 באפריל 2012(
)חמ 183—3-ה1(

)קס' 2686(
אהוד ברק  

שר הביטחון  __________
1  ק"ת התשכ"ו, עמ' 204; התשס"ח, עמ' 568.

2  י"פ התשע"א, עמ' 2266.
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הודעה בדבר מינוי יושב ראש וחבר נוסף
לפי תקנות הנכים )ועדות רפואיות(, התשכ"ו-1965

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות הנכים 
)ועדות רפואיות(, התשכ"ו-11965, מיניתי את ד"ר יצחק שילר, 
לעניין  הרופאים2  ברשימת  נוסף  ראש  ליושב   ,055926299 ת"ז 

התקנות האמורות.

תוקף המינוי עד יום כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 2013(.

כ' בניסן התשע"ב )12 באפריל 2012(
)חמ 183—3-ה1(

)קס' 2686(
אהוד ברק  

שר הביטחון  __________
1  ק"ת התשכ"ו, עמ' 204; התשס"ח, עמ' 568.

2  י"פ התשע"א, עמ' 2266.

הודעה בדבר מינוי חברים נוספים
לפי תקנות הנכים )ועדות רפואיות(, התשכ"ו-1965

הנכים  לתקנות   2 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
)ועדות רפואיות(, התשכ"ו-11965, מיניתי חברים נוספים ברשימת 

הרופאים2 לעניין התקנות האמורות, לפי הרשימה שלהלן:

ד"ר חנן טאובר, ת"ז 03136215;

ד"ר דב שמעון, ת"ז 07307123.

תוקף המינוי עד יום כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 2013(.

כ' בניסן התשע"ב )12 באפריל 2012(
)חמ 183—3-ה1(

)קס' 2686(
אהוד ברק  

שר הביטחון  __________
1  ק"ת התשכ"ו, עמ' 204; התשס"ח, עמ' 568.

2  י"פ התשע"א, עמ' 2266.

הודעה בדבר מינוי חברה נוספת
לפי תקנות הנכים )ועדות רפואיות(, התשכ"ו-1965

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות הנכים 
)ועדות רפואיות(, התשכ"ו-11965, מיניתי את ד"ר מרינה מוטין, 
לעניין  הרופאים2  ברשימת  נוספת  לחברה   ,303865620 ת"ז 

התקנות האמורות.

תוקף המינוי עד יום כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 2013(.

כ' בניסן התשע"ב )12 באפריל 2012(
)חמ 183—3-ה1(

)קס' 2686(
אהוד ברק  

שר הביטחון  __________
1  ק"ת התשכ"ו, עמ' 204; התשס"ח, עמ' 568.

2  י"פ התשע"א, עמ' 2266.

הודעה בדבר שינוי בהרכב ועדה לאישור עורכי דין 
הרשאים לשמש סניגורים בבתי הדין הצבאיים

לפי חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955

הצבאי,  השיפוט  לחוק  317)ג(  לסעיף  בהתאם  מודיע  אני 
התשט"ו-11955, כי ביום כ"ב בסיוון התשע"ב )12 ביוני 2012( 

בחר חבר שופטי בית המשפט העליון את השופטת מרים נאור 
לכהונת חברת הוועדה לאישור עורכי דין שיהיו רשאים לשמש 
אליעזר  השופט  של  במקומו  הצבאיים,  הדין  בבתי  סניגורים 

ריבלין שפרש לגימלאות.

כ"ה בתמוז התשע"ב )15 ביולי 2012(
)חמ 1583—3(

)קס' 4974( 
אהוד ברק  

שר הביטחון  

הודעה בדבר תיאום סכומים
לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975

ערך  מס  לחוק  47א  בסעיף  הנקוב  הסכום  כי  מודיע  אני 
מוסף, התשל"ו-11975 )להלן - החוק(, תואם כאמור בסעיף 126 
 )2012 ביולי   1( בתמוז התשע"ב  י"א  ביום  ולפיכך החל  לחוק, 

הסכום הוא 303 שקלים חדשים.

כ"ז בתמוז התשע"ב )17 ביולי 2012(
)חמ 518—3-ה1(
)המ 722—2010( 

יובל שטייניץ  
שר האוצר   __________

1  ס"ח התשל"ו, עמ' 52; י"פ התש"ע, עמ' 2478.

הודעה על מינוי חברה ברשות ניירות ערך
לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968

בהתאם לסעיף 3)ד( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-11968, אני 
מודיע כי מיניתי ביום כ"א בתמוז התשע"ב )11 ביולי 2012( את 

פנינה גיא, ת"ז 027146216, לחברה ברשות ניירות ערך.

כ"ו בתמוז התשע"ב )16 ביולי 2012(
)חמ 84—3-ה1( 

יובל שטייניץ  
שר האוצר  __________

1  ס"ח התשכ"ח, עמ' 234.

הודעה על מינוי חברה ברשות ניירות ערך
לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968

בהתאם לסעיף 3)ד( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-11968, אני 
 )2012 ביולי   11( התשע"ב  בתמוז  כ"א  ביום  מיניתי  כי  מודיע 
את מיכל סוקולוב-דנוך, ת"ז 027146216, לחברה ברשות ניירות 

ערך.

כ"ו בתמוז התשע"ב )16 ביולי 2012(
)חמ 84—3-ה1( 

יובל שטייניץ  
שר האוצר  __________

1  ס"ח התשכ"ח, עמ' 234.

מינוי סגני מנהל
לפי פקודת מס הכנסה

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–229  לפקודת מס הכנסה1 
)להלן - הפקודה(, אני ממנה את עובדי רשות המסים בישראל, 
ששמותיהם מפורטים להלן, לשמש סגני מנהל לעניין סעיפים 

145)א()2(, 147, 152)ג( ו–158ג לפקודה:

__________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

__________
1  ס"ח התשט"ו, עמ' 171.
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מס' זהותשם

031810914שלמה כהן

024847055דוד גולדנברג

אחד  כל  של  פרישתו  עם  אוטומטית  יפוג  המינוי  תוקף 
מהמתמנים.

ד' בתמוז התשע"ב )24 ביוני 2012(
)חמ 171—3-ה3( 

יובל שטייניץ  
שר האוצר  

הסמכה לקציני שירות בתי הסוהר
לפי פקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[, התשל"ב-1971

בתוקף סמכותי לפי סעיף 95א לפקודת בתי הסוהר ]נוסח 
חדש[, התשל"ב-11971 )להלן - הפקודה(, אני מסמיך בזה את 
קציני היחידה ללוחמה בסמים בשירות בתי הסוהר ששמותיהם 
מפורטים להלן, לקציני שירות בתי הסוהר כהגדרתם בפקודה, 

לעניין סימן ז1 לפקודה:

מס' אישישם

212712איתי רביב

154286אביעד יושעי

159475צחי מזרחי

תוקפה של הסמכה זו כל עוד מקבלי ההסמכה משמשים 
בתפקידם בשירות בתי הסוהר.

י"ט בתמוז התשע"ב )9 ביולי 2012(
)חמ 3868—3( 

יצחק אהרונוביץ'  
השר לביטחון הפנים  __________

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459; ס"ח התשס"ח, עמ' 24.

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

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

לקציני מבחן למבוגרים, לעניין החוק האמור:

פייסל ח'לאילה, ת"ז 2020973871;

שרית לוגסי, ת"ז 3025181280.

כ"ח בתמוז התשע"ב )18 ביולי 2012(
)חמ 141—3-ה1( 

משה כחלון  
__________                 שר הרווחה והשירותים החברתיים
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א,

  עמ' 88.
2  י"פ התשמ"ח, עמ' 761.

3  י"פ התשס"א, עמ' 819.

מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966

חוסים,  על  ההגנה  לחוק   15 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ו-11966, אני ממנה את פנינה גרוסברג, ת"ז 028412237, 

לעובדת סוציאלית, לפי החוק האמור.

י' באב התשע"ב )29 ביולי 2012(
)חמ 1769—3( 

                                                   משה כחלון
__________                 שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  ס"ח התשכ"ו, עמ' 56.

ביטול מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960

בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער )טיפול והשגחה(, 
ת"ז  שטרן,  צפורה  של  מינויה  את  מבטל  אני  התש"ך-11960, 

2055011019, לעובדת סוציאלית לפי החוק האמור.

כ"ח בתמוז התשע"ב )18 ביולי 2012(
)חמ 142—3( 

                                                    משה כחלון
__________                שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  ס"ח התש"ך, עמ' 52.

2  י"פ התשנ"ח, עמ' 5280.

מינוי מנהל לעניין מסילת ברזל ארצית
לפי פקודת מסילות הברזל ]נוסח חדש[, התשל"ב-1972

הברזל  מסילות  לפקודת  2א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
]נוסח חדש[, התשל"ב-11972, אני ממנה את יהודה אלבז, ת"ז 

302041736, למנהל לעניין מסילת ברזל ארצית.

בתשרי  ה'  מיום   ,00009092 ת"ז  לנגר,  אלכס  של  המינוי 
התשע"ב )3 באוקטובר 2011(2 - בטל.

כ"ה בתמוז התשע"ב )15 ביולי 2012(
)חמ 3255—3(

ישראל כ"ץ 	
שר התחבורה התשתיות הלאומיות  

והבטיחות בדרכים  
__________

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 23, עמ' 485; ס"ח התשע"א, 

   עמ' 1176; ק"ת התשע"א, עמ' 1274.
2  י"פ התשע"ב, עמ' 234.

מינוי מנהל לעניין מסילת ברזל מקומית
לפי פקודת מסילות הברזל ]נוסח חדש[, התשל"ב-1972

הברזל  מסילות  לפקודת  2א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
]נוסח חדש[, התשל"ב-11972, אני ממנה את יהודה אלבז, ת"ז 

302041736, למנהל לעניין מסילת ברזל מקומית.

__________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 23, עמ' 485; ס"ח התשע"א, 

   עמ' 1176; ק"ת התשע"א, עמ' 1274.
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עליו  התעבורה שהודעה  על  הארצי  המפקח  של  המינוי 
פורסמה2 - בטל.

כ"ה בתמוז התשע"ב )15 ביולי 2012(
)חמ 3255—3(

ישראל כ"ץ 	
שר התחבורה התשתיות הלאומיות  

והבטיחות בדרכים  
__________

2  י"פ התשס"ג, עמ' 1010.

מינוי ממלא מקום לנציג השר להגנת הסביבה בוועדה 
הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

לחוק  ו–48א)א(  6א)א()8(  סעיפים  לפי  סמכויותי  בתוקף 
אלמוג,  רם  את  ממנה  אני  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון 
ת"ז 022996102, לממלא מקום נציגתי בוועדה הארצית לתכנון 
משמש  המתמנה  עוד  כל  לאומיות,  תשתיות  של  ולבנייה 

בתפקידו במשרד להגנת הסביבה.

כ"ז בתמוז התשע"ב )17 ביולי 2012(
)חמ 7—3( 

גלעד ארדן  
השר להגנת הסביבה   __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשל"ט, עמ' 228; התש"ן, עמ' 168;

   התשס"ב, עמ' 157; התשכ"ה, עמ' 450.

הסמכת רשות מוסמכת
לפי צו יבוא חופשי, התשע"ב-2012

יבוא חופשי, התשע"ב- 1 לצו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 
לרשות   ,022177943 ת"ז  שיינקמן,  ציפי  את  מסמיך  אני   ,12012
מוסמכת למתן רישיון ייבוא לייבוא נשק ותחמושת; חלקיהם 
ואבזריהם כמפורט בפרט מכס 93 לצו תעריף המכס ומס קנייה 

על טובין, התשע"ב-22012.

ד' באב התשע"ב )23 ביולי 2012(
)חמ 144—3( 

שלום שמחון  
__________                    שר התעשייה המסחר והתעסוקה

1  ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ב, עמ' 1050.

2  ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ב, עמ' 77.

הענקת חסינויות
לפי חוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב-1982

)בזק  התקשורת  לחוק  4)ו()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ושידורים(, התשמ"ב-11982 )להלן - החוק(, אני מעניק לחברת 
כללי למתן  רישיון  בינלאומי בע"מ, שהיא בעלת  טלקום  גולן 
ט'  בפרק  המנויות  החסינויות  את  בין–לאומיים,  בזק  שירותי 

לחוק.

ד' בתמוז התשע"ב )24 ביוני 2012(
)חמ 1723—3( 

משה כחלון  
שר התקשורת  __________

1  ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשע"א, עמ' 1016.

מינוי מבקרים
לפי חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, 

התשי"ז-1957

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק לפיקוח על יצוא של בעלי 
חיים ושל תוצרת מן החי, התשי"ז-11957 )להלן - החוק(, אני 
ממנה את הרופאים הווטרינרים האלה, עובדי משרד החקלאות 

ופיתוח הכפר, למבקרים לעניין החוק:

           שם                             מס' זהות

011712403 ד"ר יוליאנה מטאנס 

310598180 ד"ר רומי ברגמן-ריוס 

029410131 ד"ר שירה אנגל  

024437022 ד"ר צביקה בנאור  

תוקפו של מינוי זה כל עוד המתמנים מורשים לעסוק ברפואה 
וטרינרית לפי סעיף 3 לחוק הרופאים הווטרינריים, התשנ"א-21991, 
וכל עוד הם משמשים במשרתם במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

כ"א בתמוז התשע"ב )11 ביולי 2012(
)חמ 1223—3( 

אורית נוקד  
שרת החקלאות ופיתוח הכפר  __________

1  ס"ח התשי"ז, עמ' 44.

2  ס"ח התשנ"א, עמ' 76.

הסמכת נותן אישור וביטול הסמכה
לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

עסקים,  רישוי  לחוק  6)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
סרחיו  ד"ר  אני מסמיכה את  - החוק(,  )להלן  התשכ"ח-11968 
דולב, ת"ז 015899180, לנותן אישור לצורך מתן רישיון או היתר 
זמני לבתי שחיטה לעופות לפי החוק ולפי תקנות מחלות בעלי 
אישור  ולנותן  התש"ך-21960,  לעופות(,  שחיטה  )בתי  חיים 
מאכל  לביצי  מיון  לתחנות  זמני  היתר  או  רישיון  מתן  לצורך 
מאכל(,  לביצי  מיון  )תחנות  עסקים  רישוי  ותקנות  החוק  לפי 

התשנ"ה-31994 )להלן - התקנות(.

תוקפה של הסמכה זו כל עוד ד"ר סרחיו דולב מורשה לעסוק 
הווטרינריים,  הרופאים  לחוק   3 סעיף  לפי  וטרינרית  ברפואה 
ופיתוח  החקלאות  במשרד  בתפקידו  ומשמש  התשנ"א-41991, 

הכפר.

אני מבטלת את הסמכתו של ד"ר דניאל פיינגולד5 לנותן 
אישור לתחנות מיון לביצי מאכל לפי החוק והתקנות.

כ"ח בתמוז התשע"ב )18 ביולי 2012(
)חמ 2495—3( 

אורית נוקד  
שרת החקלאות ופיתוח הכפר                     __________

1  ס"ח התשכ"ח, עמ' 204.

2  ק"ת התש"ך, עמ' 1174.

3  ק"ת התשנ"ה, עמ' 243.

4  ס"ח התשנ"א, ,עמ' 76.

5  י"פ התשע"א, עמ' 1825.
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מינוי רופאים וטרינרים ממשלתיים
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-1985

חיים  בעלי  מחלות  לפקודת   1 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
כל אחד מהרופאים  אני ממנה  }נוסח חדש{, התשמ"ה-11985, 
 - )להלן  הכפר  ופיתוח  החקלאות  משרד  עובדי  הווטרינרים, 

המשרד( האלה:

             שם   מס' זהות

011712403 ד"ר יוליאנה מטאנס 

310598180 ד"ר רומי ברגמן-ריוס 

029410131 ד"ר שירה אנגל  

024437022 ד"ר צביקה בנאור  

תוקפו של מינוי זה כל עוד המתמנים מורשים לעסוק ברפואה 
וטרינרית לפי סעיף 3 לחוק הרופאים הווטרינריים, התשנ"א-21991, 

וכל עוד הם משמשים במשרתם במשרד.

כ"א בתמוז התשע"ב )11 ביולי 2012(
)חמ 1469—3( 

אורית נוקד  
שרת החקלאות ופיתוח הכפר                     __________

1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 84; התשנ"א, עמ' 81.

2  ס"ח התשנ"א, עמ' 76.

מינוי שופט לעניין עררים
לפי חוק הספורט, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 12)א( לחוק הספורט, התשמ"ח-
11988, ובהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה 
השלום  משפט  בית  של  שופט  סובל,  משה  השופט  את  בזה 

במחוז תל אביב, לשופט לעניין עררים לפי הסעיף האמור.

כ"ב בסיוון התשע"ב )12 ביוני 2012(
)חמ 2281—3( 

לימור לבנת  
שרת התרבות והספורט   __________

1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 122; התשנ"א, עמ' 217.

מינוי דיין לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול
לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1955

התשט"ו- הדיינים,  לחוק   9 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
11955 )להלן - החוק(, ובהסכמת שר המשפטים, אני ממנה את 
שבע,  באר  האזורי  הרבני  הדין  בית  אב  איגרא,  אליעזר  הרב 
נוסף על  בהסכמתו, לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול, 

כהונתו בבית הדין הרבני האזורי.

בספטמבר   13( התשע"ב  באלול  כ"ו  מיום  המינוי  תוקף 
2012( עד יום כ"ו באדר התשע"ג )8 במרס 2013( או עד למינוי 
דיינים חדשים לבית הדין הרבני הגדול בידי נשיא המדינה לפי 

סעיף 5 לחוק, לפי המוקדם מביניהם.

כ"ז בתמוז התשע"ב )17 ביולי 2012(
)חמ 403—3( 

                                                  שלמה משה עמאר
                                      הראשון לציון הרב הראשי לישראל

__________                       נשיא בית הדין הרבני הגדול
1  ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשס"ד, עמ' 295.

מינוי דיין לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול
לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הדיינים, התשט"ו-11955 
)להלן - החוק(, ובהסכמת שר המשפטים, אני ממנה את הרב 
יצחק אלמליח, אב בית הדין הרבני האזורי תל אביב, בהסכמתו, 
לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול, נוסף על כהונתו בבית 

הדין הרבני האזורי.

בספטמבר   13( התשע"ב  באלול  כ"ו  מיום  המינוי  תוקף 
2012( עד יום כ"ו באדר התשע"ג )8 במרס 2013( או עד למינוי 
דיינים חדשים לבית הדין הרבני הגדול בידי נשיא המדינה לפי 

סעיף 5 לחוק, לפי המוקדם מביניהם.

כ"ז בתמוז התשע"ב )17 ביולי 2012(
)חמ 403—3( 

                                                  שלמה משה עמאר
                                      הראשון לציון הרב הראשי לישראל

__________                       נשיא בית הדין הרבני הגדול
1  ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשס"ד, עמ' 295.

מינוי דיין לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול
לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הדיינים, התשט"ו-11955 
)להלן - החוק(, ובהסכמת שר המשפטים, אני ממנה את הרב 
ירושלים,  האזורי  הרבני  הדין  בית  אב  שיינפלד,  צבי  אברהם 
נוסף על  בהסכמתו, לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול, 

כהונתו בבית הדין הרבני האזורי.

בספטמבר   13( התשע"ב  באלול  כ"ו  מיום  המינוי  תוקף 
2012( עד יום כ"ו באדר התשע"ג )8 במרס 2013( או עד למינוי 
דיינים חדשים לבית הדין הרבני הגדול בידי נשיא המדינה לפי 

סעיף 5 לחוק, לפי המוקדם מביניהם.

כ"ז בתמוז התשע"ב )17 ביולי 2012(
)חמ 403—3( 

                                                  שלמה משה עמאר
                                      הראשון לציון הרב הראשי לישראל

__________                       נשיא בית הדין הרבני הגדול
1  ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשס"ד, עמ' 295.

הודעה	על	קיום	בחינות	מועד	סתיו	2012
לפי תקנות רואי חשבון, התשט"ז-1955

התשט"ז-11955,  חשבון,  רואי  לתקנות   4 לתקנה  בהתאם 
מודיעים בזה כי בחינות מועצת רואי חשבון למועד סתיו 2012 

יתקיימו בתאריכים המפורטים להלן:

       התאריך         הנושא

בחינות	ביניים	חלק	א':

כ"ז בחשוון התשע"גמבוא לחשבונאות

)12 בנובמבר 2012(

ב' בכסלו התשע"גמשפט עסקי

)26 בנובמבר 2012(

                    __________
1  ק"ת התשט"ז, עמ' 34.
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       התאריך         הנושא

בחינות	ביניים	חלק	ב':

כ"ז בחשוון התשע"גכלכלה
)2 בנובמבר 2012(

ח' בכסלו התשע"גיסודות ביקורת החשבונות
)22 בנובמבר 2012(

י"ט בכסלו התשע"גתמחיר וחשבונאות ניהולית
)3 בדצמבר 2012(

בחינות	סופיות	חלק	א':

י"ב בטבת התשע"גסטטיסטיקה
)25 בדצמבר 2012(

י"ב בכסלו התשע"גחשבונאות פיננסית
)26 בנובמבר 2012(

כ"ח בכסלו התשע"גדיני תאגידים ומסחר
)12 בדצמבר 2012(

א' בכסלו התשע"גמימון
)15 בנובמבר 2012(

כ"ב בכסלו התשע"גטכנולוגיות מידע
)6 בדצמבר 2012(

ד' בטבת התשע"גדיני מסים א'
ׁ)17 בדצמבר 2012(

בחינות	סופיות	חלק	ב':

תמחיר וחשבונאות ניהולית 
מתקדמת

כ"ח בכסלו התשע"ג
)12 בדצמבר 2012(

חשבונאות פיננסית 
מתקדמת 

ו' בטבת התשע"ג
)19 בדצמבר 2012(

ט"ז בכסלו התשע"גדיני מסים ב'
)29 בנובמבר 2012(

ביקורת חשבונות ובעיות 
ביקורת מיוחדות

כ"ה בטבת התשע"ג
)7 בינואר 2012(

הבחינות יתקיימו בבנייני האומה בירושלים, למעט הבחינה 
בנושא טכנולוגיית מידע שתיערך במכללת רמת גן.

שניתן  טופס  גבי  על  ורק  אך  תתבצע  לבחינות  ההרשמה 
להשיגו:

עומר,  בית   ,22 הדפוס  בית  רח'  המועצה,  במזכירות   - 
קומה 4, ירושלים;

בלשכת רואי חשבון בישראל, רח' מונטיפיורי 1, תל אביב;  -

חיפה, אילן,  בר  אביב,  תל  ירושלים,  באוניברסיטאות:   - 
בן גוריון ובאוניברסיטה הפתוחה; 

המכללה  אונו,  קרית  רופין,  האקדמי  המרכז  במכללות:   -
ובמרכז הבינתחומי-  ; לציון,  האקדמית למינהל בראשון 

הרצליה.

ניתן להירשם לבחינות המועצה דרך אתר האינטרנט, בכתובת: 
.www.justice.gov.il

על המעוניינים לגשת לבחינות למלא את הטופס האמור 
חלק הקבלה שבו, המעיד  הדואר את  בבנק  להחתים  לפרטיו, 
 ,34357 ת"ד  המועצה,  למזכירות  ולשלחו  האגרה  תשלום  על 
ירושלים 91342; מי שזו בקשתו הראשונה ומי ששינה סטטוס 
לימודים ימלא, נוסף על טופס בקשה לגשת לבחינה, גם טופס 

פרטים אישיים, שניתן להורידו באתר האינטרנט.

ביניים  א',  חלק  ביניים  לבחינות  לגשת  שבקשתו  נבחן 
עד  המועצה  במזכירות  תימצא  לא  א',  חלק  וסופיות  ב'  חלק 
יום ד' בתשרי התשע"ג )20 בספטמבר 2012(, לא יורשה לגשת 
לא  ב'  סופיות  לבחינות  לגשת  שבקשתו  נבחן  אלה;  לבחינות 
 28( בחשוון התשע"ג  י"ב  יום  עד  המועצה  במזכירות  תימצא 
יורשה לגשת לבחינות אלה; מי שהגיש  2012(, לא  באוקטובר 
ערר על תוצאות בחינות סופיות ב' יירשם לבחינות מועד סתיו 
2012 במועד הרשמה י"ב בחשוון התשע"ג )28 באוקטובר 2012( 
כאמור לעיל, ואם נתקבל עררו, תוחזר לו אגרת הבחינה שהוא 

פטור מלשוב ולהיבחן בה.

האגרה בעד בקשה לגשת לבחינות ביניים חלק א', ביניים 
וסופיות חלק א', היא 408 שקלים חדשים לכל נושא,  ב'  חלק 

ולבחינות סופיות חלק ב' היא 753 שקלים חדשים לכל נושא.

כ"ד באב התשע"ב )12 באוגוסט 2012(
)חמ 372—3(

גיא רוטקופף  
יושב ראש מועצת רואי חשבון  

הודעה בדבר מועדי בחינות למבקשי רישיון מדידה
לפי תקנות המודדים )מקצוע המדידה(, התשמ"ב-1982

)מקצוע  המודדים  לתקנות  ד'  לפרק  שבהתאם  מודיע  אני 
רישיון  למבקשי  הבחינות  כי  נקבע  המדידה(, התשמ"ב-11982, 

מדידה ייערכו במועדים כמפורט להלן:

מקצוע הבחינה     תאריך הבחינה

יום א', ה' בחשוון התשע"ג
)21 באוקטובר 2012(

מדידות שדה

יום ב', ו' בחשוון התשע"ג
)22 באוקטובר 2012(

מדידות שדה

יום ג', ז' בחשוון התשע"ג
)23 באוקטובר 2012(

עיבוד משרדי של 
חומר השדה

יום ד', ח' בחשוון התשע"ג
)24 באוקטובר 2012(

חלוקה ועריכה של 
תכנית לצורכי רישום

יום ה', ט' בחשוון התשע"ג
)25 באוקטובר 2012(

תחיקה

אגרת  ולתשלום  להיבחן  בקשה  להגשת  האחרון  המועד 
הבחינה הוא י"ב באלול התשע"ב )30 באוגוסט 2012(.

מגיש הבקשה שישלם אגרת בחינה כאמור, יקבל הודעה 
על תכנית הבחינות ומקומן.

כ"ח בתמוז התשע"ב )18 ביולי 2012(
)חמ 611—3( 

חיים סרברו  
מנהל המרכז למיפוי ישראל  

__________
1  ק"ת התשמ"ב, עמ' 1606.
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הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובנייה 
 להאצת הבנייה למגורים )הוראת שעה(, 
התשע"א-2011, וחוק התכנון והבנייה, 

התשכ"ה-1965
שומרו:מרחבתכנומקומי,חיפה:מחוז

הפקדתבדברלאומיהודעהלדיורתכנית 
/1453ש'מס

מבנמגוריצפוניבאורעקיבא:שהתכנית
הודעה בזה נמסרת , לסעי 17בהתאלהליכי חוק

 למגורי הבניה להאצת ובניה שעה(תכנו )הוראות
2011–א"התשע , לסעי 89ובהתאהתכנו לחוק

ניהוהב 1965–ה"התשכ, , במשרדי המחוזיתכי הועדה
חיפה מחוז ולבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי

 ולבניה לתכנושומרומשרד של האינטרנט ובאתר
הפני :il.gov.pnim.www לדיורמופקדת תכנית
/1453ש:מספרלאומי



ודוחלוקהללאאיח:איחודוחלוקה


והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:לתכניותהבאותתהמתייחס
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי ש/במ/506/א 
א"פתמ"אישורע תמא/8 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.אורעקיבא:ישוב



:גושיוחלקות
:129132.חלקותבמלוא:12611גוש
:43,73,122,133.חלקיחלקות:12611גוש



:מטרתהתכנית
 ב מגורי מבנ ציבור240הקמת ושטחי דיור ,יחידות

.בגבולהשכונההצפוניתבאורעקיבא


:עיקריהוראותהתכנית
שינוישצייעודמשטח"אאקסטנסיביפ'לספורט,אזורל

מגורי,שטחציבורלמבניאתרפתוציבוריודרכיח.
במטרה מבני ולנפחי מבני למיקו הוראות קביעת

והשתלבות הולמי וסביבה דיור ערכי על לשמור
.אורבנית

המיועדי רכב כלי ולחניית לדרכי הוראות קביעת
.לשרתאתתושביהשכונה

ומגונני פתוחי שטחי לתכנו הוראות קביעת
.ל"למטרההנ

תלתכנוהוראותקביעתשתיות.
וזכויותהוראותקביעתלבניה240דיוריחידות,ש20%

.ומבניציבור,מתוכיהיויחידותקטנות


בתכנית לעיי רשאי מעוני כל ,ובשעות בימי
לקהל פתוחיהאמורישהמשרדיהאינטרנט ובאתרי

.שלמשרדהפניומגישהתכנית


המעוניי התנגדות להגיש ממועדימי60בתורשאי
המאוחרתההודעהשלמפרסומההפרסומיביהבאי:

בתחו שהוצב האחרו השלט גבי על הפרסו מועד
,מועדהפרסוהאחרומביהפרסומיבעיתו,התכנית

הפני משרד של האינטרנט באתר הפרסו ,מועד
חיפהלמשרדימחוזולבניהלתכנוהמחוזיתהועדה,שד

:04-8633455טלפו33095חיפה15"הפלי



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי
1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו



ומרומרחבתכנומקומיהש
מרחבתכנומקומיחכרמל

אישורדברבפרסוסופרטעותתיקובדברהודעה
ט//156חכ/1384/שהתכניתלדיורהלאומי



תכניתש /1384 חכ/ /156 /בילקוט טפורסמהלאישור
מס הפרסומי '6388 מתארי07.03.12ובעתונות

26.02.12בתארי.

עותסופרבגודללאחראישורהתכניתהתגלהשנפלהט
מס שטח תא ציבור"ייעודב2' ומוסדות למבני ":אתר

5בטבלההמגרששגודלבטעותנקבעהמאושרבתקנו
הוא ר"מ2,380המינימלי ע, בפועל התשריט"כאשר פ

 הוא ר"מ1,997גודלו .ג טעות נפלה מכ כתוצאה
שאמורי,בהיקשטחיהבניההמותריבתאשטחזה

 נגזרת למבנילהיות האתרי בכל השטח תא גודל של
ציבור)שלתחשיבו90%לפיעיקרי20%שירות.(

לעיל האמור לאור , אינשומאחר הסופר טעות ותיקו
לתכניתפיעמש שהיו ההתנגדויות על ,הועדה החליטה

 10.07.12בתאריבהוראות סופר טעות תיקו על
שטחתאשל שגודלמגרשמינימלי באופ002התכנית

יהיהציבורומוסדותלמבנימ1,997באתר"ר,וכתוצאה
יהיההעיקריהשטחמ1,797מכ"השירותושטח400ר

"מ (ר של התחשיב ו90%לפי שירות20%עיקרי
).שנעשהבכלתאיהשטחבאתרילמבניציבור

בעמודיוחלתוק למתשפורסהתכנית תקנועמוד
עדכני תקנו ה, התכנית אתמתוקנותוהוראות יחליפו

שפורסהמאושרהעותקתוקלמת.

התכנו למנהל יישלח מתוק עותק ,מקרקעי למנהל
המקומית ולוועדה ישראל ,עדכו לשמסמכי עותקי

הרלוונטיי האינטרנט ובאתרי אצל השמור התכנית
הפנימשרדושלשלה.

יוסמשלב
לאומילדיורהוועדהראשיושב

מחוזחיפה


הודהשרו:מרחבתכנומקומי,מרכז:מחוז


הודעהבדברהכנתתכניתלדיורלאומי 
/1000/19/50הר'מס

לחוקהתכנו7778הודעהלפיסעיפי:שהתכנית
"הודהשרוהמרכזהעירוני"מתאר.והבניההכנתת



הודעה בזה נמסרת , לסעי 77בהתאהתכנו לחוק
והבניה "התשכ, 1965–ה וסעי34תכנו לחוקהליכי

למגוריהבניהלהאצתשעה(ובניההוראות(התשע"א–
2011 הר, מספר לאומי לדיור תכנית הכנת /בדבר
1000/19/50.



כ כמו , לסעי בהתא הודעה בזה לחוק78נמסרת
לחוקהליכי34וסעי1965–ה"התשכ,יההתכנווהבנ

 למגורי הבניה להאצת ובניה שעה(תכנו )הוראות
"התשע ולבניה2011–א לתכנו המחוזית הוועדה כי

ו בניה היתר יינתנו שלפיה תנאי קבעה או/מרכז
ו בקרקע לשימוש היתרי/חלוקת של תשריט אישור או

תכניתבתחוהרקרקעמספר/1000/19/50.


:תחוהתכנית


.עליתהנוער:הודהשרורחוב:ישוב
.בגמלאיהושע:הודהשרורחוב:ישוב
.הדרי:הודהשרורחוב:ישוב
.הרשות:הודהשרורחוב:ישוב
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.דרמגדיאל:הודהשרורחוב:ישוב
.דררמתי:הודהשרורחוב:ישוב

מרכזהעיר


:גושיוחלקות


:89.במלואחלקות:6447גוש
:1,37,913,17,1923,חלקותבמלוא:6448גוש
2432,3548,5152,55,75,8082,138140,

143145,152155,157,189191,194197,
200201,204208.
:83,149,212.חלקיחלקות:6448גוש
גוש חלקות6455: חלקי :59 ,74 ,124 ,135 ,233,

265,266,324,944,1036.
,:2526,4446,49,240חלקותבמלוא:6456גוש

242243,332,334.


המוצעיהשינויי
1.סעי לחוק77לפרסהודעהעלהכנתתכניתלפי

.התכנווהבניה
2.סעי בניהלפי היתרי למתמגביליתנאי לקבוע

1965.ה"יההתשכלחוקהתכנוובנ78


התוכניתהוראותעיקרי
הבאיהמגביליבתנאירקהיתריהוצאתיותרו:

.א קיימי  עליה בחלקות חדשות דיור יחידות לגבי
מבני,התכניתבשטח,שלדעתהשיקולפיעלנית

ביוקיימישהיומבנילשפ המקומיתהוועדה
רחבתפרסוההודעהובלבדשלאתפגעאפשרותה

 המתוכנני הכבישי)דרכי למער בהתא
ההכרזה בתחו מתוכנ של/ו) יישומה אפשרות או

התכנית .בתחו יהיהלהוסישטחלבינוי ניתלא
.התכנית

.ב 6448בגושחלקהבתחו41,בהתאלבנות נית
מתכניתהתקפות1000לזכויות/19/18.

.ג לעיל האמור א על לסל, היתרי להוציא ניתילת
בהתא תשתיות והתקנת העברת או דרכי

.לתכניותהתקפות
התנאיתוק

עלההודעהפרסומיולשנהיהיה תוקהוראותאלו
התנאי כאמורלעיל, ,שלשינויי עדלמועדביטולאו

תכנית של להפקדתה עד או התנאי ,מבי המוקד
שניה.


יוסרות

לאומילדיורהועדהראשיושבת
מחוזהמרכז




ירושלימחוז


ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז


הפקדתבדברהודעהברמהמקומיתמתארתכנית
א/4930'מסמפורטת

1/9ארציממחל'1הסדרתכבישמס:שהתכנית
לעירלכניסהעד.



הודעהנמסרת בזה , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965–ה"התשכ, המחוזית, הועדה במשרדי כי

ירושלי מחוז לבניה לתכנו המקומיתובמשרדי הועדה
ולבניה לתכנוירושלי מקומיתמופקדת מתאר תכנית

א/4930'מסברמהמפורטת


ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה



והרשאות בניה להוציאת:התרי נית שמכוחה כנית
היתריאוהרשאות



:לתכניותהבאותתהמתייחס


סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 2860 
שינוי 1388 
שינוי 1726 
שינוי 62 
שינוי מי/200 
שינוי 3254 
שינוי 2855 
שינוי במ/3450/ב 
שינוי 4573 
שינוי 6261 
שינוי 6036 
שינוי 9999 
שינוי 9821 
וישינ 1551 

שינוי 1757 
שינוי 1975 
שינוי 1051/א 
שינוי 1274 
שינוי 1625 

כפיפות תמא/23/16/א/2/2 
כפיפות תמא/23/16/א/2/1 
כפיפות תמא/23/16/א/2 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:



.שדבגוריו:ירושלירחוב:ישוב


ירושלי,כביששאולגבעת1שכונתממחל1/9ארצי
לעירהכניסהועד)סחרובמחלכולל(

קואורדינטהX 218/150
קואורדינטהY 633/600

המסומניהגבולותפיעלהכלכחולבקובתשריט.


:גושיוחלקות


גוש :30096במלוא חלקות :4 ,12 ,52 ,61 ,63 ,75,
79,81,83,85,87,89,91,9395,97,100,109.
,:78,11,48,51,78,102חלקיחלקות30096:גוש

108.
:7,9,108109.חלקותבמלוא:30138גוש
:54,61.חלקיחלקות:30138גוש
:2,79,8687.חלקותבמלוא:30157גוש
:66.חלקיחלקות:30157גוש
,:79,1213,1516חלקותבמלוא:30186גוש
39,44,88.

:10,31,40,42,91,96.חלקיחלקות:30186ושג
גוש :30226במלואחלקות :2628 ,3143 ,54
57,5968.
:67,44,51.חלקיחלקות:30226גוש
:2023,73.חלקותבמלוא:30227גוש
,:57,15,17,29,3337חלקיחלקות:30227גוש
40.
:19,2325,31,60,62מלואחלקותב:30230גוש
66,6870,7273,76,78,89,105.
:30,96.חלקיחלקות:30230גוש
:14,17,19.חלקותבמלוא:30231גוש
:5,67,8991.חלקיחלקות:30231גוש
:67,54,105107.חלקותבמלוא:30233גוש
:4,4647,5253.חלקיחלקות:30233גוש
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:73.חלקותבמלוא:30235גוש
:6061,70,239.חלקיחלקות:30235גוש
:6,10.חלקיחלקות:30248גוש




:מטרתהתכנית
1.הדרכיהסדרתגוריובכשדרותהידועותהציבוריות
,מסארציכביש'1ממחלבקטע1/9לעירהכניסהעד

ירמיהורחובגי(ועדצומתדרסחרובנות.(


:עיקריהוראותהתכנית
1.במערייעודשינוילהלכמפורטהקרקעי:
ולדרפתוחציבורימשטח/נופיטיפולאו.
ולדרנולשמורתמשטח/נופיטיפולאו.
ולדרפתוחנומשטח/נופיטיפולאו.
ולדרטבעלשמורתמשטח/נופיטיפולאו.
ללאמשטחוייעודלדר/נופיטיפולאו.
ולדרלתעשיהמשטח/נופיטיפולאו.
בלמגורימשטח'ולדר/נופיטיפולאו.
ולדרונופשמלונאותלאזורמשטח/נופיטיפולאו.
2 .את המהוות גוריו כב שדרות את ולהסדיר להרחיב

רדיוסאתולשפרנתיבילשלושהלירושליהכניסהציר
הכבישישניתככלבעקומות.

לכביש החיבור את באמצעותלהסדיר סחרוב בגינות
מפלסיתהפרדה.

3.לביצועהוראותוקביעתציבוריותדרכיהתויית.
4 .לצור ונו תנועה לנספחי בהתא פיתוח קביעת

הדרבצידיהנופיהפיתוחהסדרת.
5 .היתר למת תנאי וקביעת פיתוח הוראות קביעת

.שטחבניהב
6 .המסומני מבני להריסת הביצוע שלביות קביעת

בשטחהחלותאחרותתכניותמתוקלהריסה.
7.הכבישולהפעלתלהקמתסביבתיותהוראותקביעת.



בתכנית לעיי רשאי מעוני כל ובשע, בימיות
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלil.gov.pnim.www.הפנימשרדשלהאינטרנט
בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת,מעוניבקרקע

וככלהזכאילכעלפיסעי,עצמונפגעעלידיהתכנית
ימיממועד60בתורשאילהגישהתנגדות,לחוק100

בעתוניהפרסומיביהמאוחרתההודעהשלפרסומה,
ירושליהועדההלמשרדי מחוז לבניה לתכנו ,מחוזית

 1שלומציו ירושלי91010טלפו :02-6290263.
למשרדי יומצא ההתנגדות ההעתק מקומיתהועדה

ירושלי ולבניה לתכנו , ספרא טלפו1ככר ירושלי:
02-6296811.



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
ויתצהירהמאמתאתהוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלו

התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"תשמה,)וסדריעבודתו



ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז


הודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתברמהמפורטת
13695'מס

'שכ14ק"רד'תוספתיחידותדיורוקומהברח:שהתכנית
רחביה



והבניה89בהתאלסעי,נמסרתבזההודעה התכנולחוק,
1965–ה"התשכ המחוזית, הועדה במשרדי לבניהכי לתכנו

ירושלי מחוז ובמשרדי לתכנו המקומית ולבניההועדה
ירושלי מופקדת מפורטת ברמה מקומית מתאר 'מסתכנית
13695



ללאאיחודוחלוקה:יחודוחלוקהא


תכניתשמכוחהניתלהוציאהיתריאו:התריבניהוהרשאות
הרשאות

:לתכניותהבאותתהמתייחס


סוגהיחס התכניתמספר 
ביטול 62 

כפיפות מק/5022/א 
כפיפות 5166/ב 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:



14.ק"רד:ירושלירחוב:ישוב


,ביהשכונתרח
קואורדינטהX 220/425
קואורדינטהY 631/075

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול



:גושיוחלקות


:104.חלקותבמלוא:30026גוש



:מטרתהתכנית
 ל4תוספת אחת וקומה דיור 4יחידות מאושרות ,קומות

א בקומה גלריות סגירת ' החניו הרחבת וכוגבתו ינוקירוי
לחניההמוליכההמיסעהמעלחלקי.



:עיקריהוראותהתכנית
1 . במער ייעודשינוי להל כמפורט הקרקע מאזור:י שינוי

ב2מגורימגורילאזור'.
2.להבניהשטחיסקביעת1892.14מ"ר.מתוכ:שטח

יהאמ1291.55עיקרי"יהאשירותושטחמ166.29ר"מעלר
.רמתחתלקרקע"מ434.30הקרקעו

3.מסקביעת'ל"יחבבניהדיורד8יח"ד)שליח4תוספת"ד
מאושרות.(

4.חמישיתקומהלתוספתבינויקביעת.
5.לשימורמבנהבגיהוראותקביעת.
6 קומותמעלקומתמרת5ל4תוספתקומהמ. ,חניה,

ומחסני.
7 בקומותקביעת. בניה לתוספת בינוי ו הרחבתא לש ג

.דקיימות"יח
8.ניכרתסטייהבגיהוראותקביעת.
9.בשטחבניההיתרלמתתנאיקביעת.

10.חניהבגיהוראותקביעתחניהבמכפיליקרקעיתתת.
11 .ויצירת החניה רמפת הכניסהבאזור חצר של חלקי קירוי

.יפתחילשמירהעלהעציהקיימיבהתאלנספחהבינו
12.ליחבניהשטחיתוספת"'קיימותד.
13.ביצועלשלביהוראותקביעת.
14.בינויהוראותקביעת.
15.לשימורעציבגיהוראותקביעת.



בתכנית לעיי רשאי מעוני כל ובשע, בימיות
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלil.gov.pnim.www.הפנימשרדשלהאינטרנט
בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת,מעוניבקרקע

וככלהזכאילכעלפיסעי,עצמונפגעעלידיהתכנית
ימיממועד60בתורשאילהגישהתנגדות,לחוק100

בעתוניהפרסומיביהמאוחרתההודעהשלפרסומה,
הלמשרדי ירושלימחהועדה מחוז לבניה לתכנו ,וזית

 1שלומציו ירושלי91010טלפו :02-6290263.
למשרדי יומצא ההתנגדות ההעתק מקומיתהועדה

ירושלי ולבניה לתכנו , ספרא טלפו1ככר ירושלי:
02-6296811.



כאאלאתידוולאתתקבללאלתכניתהתנגדות
צהירהמאמתאתהוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלווית

התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות
והבניה)חוקרסמכויותלתכניתבהתנגדויותנוהלסדרי

1989.ט"תשמה,)וסדריעבודתו
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ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז


הפקדתבדברהודעהברמהמקומיתמתארתכנית
13761'מסמפורטת

ד"יח8אחוזיבניהותוספתהגדלת:שהתכנית
בראסאלעמוד



הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965–ה"התשכ, המחוזית, הועדה במשרדי כי

ירושלי מחוז לבניה לתכנו המקומיתובמשרדי הועדה
 לתכנוירושלי ולבניה מקומיתמופקדת מתאר תכנית

13761'מסברמהמפורטת


ללאאיחודוחלוקה:קהאיחודוחלו


והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:לתכניותהבאותתהמתייחס


סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 2668 

ביטול 62 
כפיפות מק/5022/א 
כפיפות 5166/ב 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:



.ראסאלעמוד:ירושלירחוב:ישוב


.ראסאלעמוד:כונתש
קואורדינטהX 223250
קואורדינטהY 630375

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוהכחול



:גושיוחלקות


.בהסדרמספרגושארעי
:29988.גושיבחלקיות




:מטרתהתכנית
בחדשמגוריבנייחניה4הקמתקומתמעלקומות.



:עיקריהוראותהתכנית
1.שינוייעודימגורימאזורקרקעשל5למגורימיוחד
.'ב
2.בחדשמגוריבניילהקמתהוראות4קביעתקומות

 יצירת לש חניה קומת חדשות"יח8מעל ד ,בהתא
.למסומבנספחהבינוי

3.ופיתוחבינויהוראותקביעת.
.ד"יח8כ"יחידותדיורלסה'קביעתמס

4 . מ הקומות מספר ק2הגדלת ל מעל4ומות קומות
.קומתחניה

5.חדשיבנייקוויקביעת.
6 ה. הבנייה שטחי מרביקביעת ל מ1501.94י"ר,

מ870.24מתוכ"ועיקרימ631.70ר"שירותשטחר.
7.בניההיתרלמתתנאיקביעת.
8.ברכבלמעברהנאהלזיקתהוראותקביעת.
9.ביצועשלביקביעת.

10.הוראותלהריסהקביעתומדרגותגדרותבגי.


בתכנית לעיי רשאי מעוני כל ובשע, בימיות
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלil.gov.pnim.www.הפנימשרדשלהאינטרנט
בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת,מעוניבקרקע
וככלהזכאילכעלפיסעי,ידיהתכניתעצמונפגעעל

ימיממועד60בתורשאילהגישהתנגדות,לחוק100
בעתוניהפרסומיביהמאוחרתההודעהשלפרסומה,

הלמשרדי ירושליהועדה מחוז לבניה לתכנו ,מחוזית
 1שלומציו ירושלי91010טלפו :02-6290263.

למשרדי יומצא ההתנגדות ההעתק מקומיתהועדה
ירושלי ולבניה לתכנו , ספרא טלפו1ככר ירושלי:

02-6296811.


לתכני כהתנגדות א אלא תידו ולא תתקבל לא ת
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

 סמכויות(והבניה לתכנית בהתנגדויות נוהל חוקרסדרי
1989.ט"תשמה,)וסדריעבודתו




ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז


הפקדתבדברהודעהברמהמקומיתמתארתכנית
13792'מסמפורטת

שטחייעודהגדלתזכויותבניהושינוי:שהתכנית
למגורילמסחרותעסוקהואדיאלגוז



הודעה בזה נמסרת , לסעי הת89בהתא כנולחוק
והבניה 1965–ה"התשכ, המחוזית, הועדה במשרדי כי

ירושלי מחוז לבניה לתכנו המקומיתובמשרדי הועדה
 לתכנוירושלי ולבניה מקומיתמופקדת מתאר תכנית

13792'מסברמהמפורטת


ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה


והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
שאותהיתריאוהר



:לתכניותהבאותתהמתייחס
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי 2639 
ביטול 62 

כפיפות 5166/ב 
כפיפות 5022 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:

.ירושלירחובאלחרירה:ישוב
.וז'ואדיאלג:שכונת

קואורדינטהX 222275
קואורדינטהY 632675

.טבקוהכחולהכלעלפיהגבולותהמסומניבתשרי


:גושיוחלקות
:120.חלקיחלקות:30056גוש




:מטרתהתכנית
ולהקמת קיי מגורי למבנה תכנונית מסגרת יצירת

.מבנהמשולבלמגוריומסחר


:עיקריהוראותהתכנית
1 . ייעודשינוי מגורי מאזור מגורי1שטח לאזור

.ומסחר
2 אחת. קומה ב קיי למבנה בינוי המיועד,קביעת

לשימור , של מרבי ובשטח הבינוי לנספח 300בהתא
.ר"מ
3.המיועדהמבנהלשימורהוראותקביעת.
4. בחדשומגורימסחרלמבנהבינוי4קביעתקומות

קומותהחניהיהיו.מעלשלושקומותחניהתתקרקעית
הבניינילשנימשותפות.

5.בבנשימושייקביעתכדלקמהחדשי:בשתיהקומות
כושר ומועדוספאהראשונות הקומותהעליונות, ,בשתי

מגורי.
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6 החדש. למבנה מרבי בניה שטח קביעת ,של בהיק
מרביי"מ3040 שטחי ר , מ1800מתוכ"שטחי ר

קרקעייתתומחסניחניו.1069מ"עיקריישטחיר
מ171ו"הקרקעמעלשירותשטחיר.
7 . להריסת הוראות אחתקביעת קומה ב קיי מבנה

המיועד מהמבנה מאוחרות בניה תוספות ולהריסת
.לשימור

8.חדשיבנייקוויקביעת.
9.בניההיתרלהוצאתתנאיקביעת.



בתכנית לעיי רשאי מעוני כל ובשע, בימיות
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלil.gov.pnim.www.הפנימשרדשלהאינטרנט
בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת,מעוניבקרקע

וככלהזכאילכעלפיסעי,עצמונפגעעלידיהתכנית
ימיממועד60בתורשאילהגישהתנגדות,לחוק100

בעתוניהפרסומיביהמאוחרתההודעהשלפרסומה,
הלמשרדי ירושלימחהועדה מחוז לבניה לתכנו ,וזית

 1שלומציו ירושלי91010טלפו :02-6290263.
למשרדי יומצא ההתנגדות ההעתק מקומיתהועדה

ירושלי ולבניה לתכנו , ספרא טלפו1ככר ירושלי:
02-6296811.



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
צהירהמאמתאתהוגשהבכתבבפירוטהנמקותובלווית

התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"תשמה,)וסדריעבודתו



ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז


הפקדתבדברמקומיתהודעהמתארתכניתמס'
13963

בצורבאחרבריכתשחיהואול:שהתכנית
הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק

והבניה 1965–ה"התשכ, המחוזית, הועדה במשרדי כי
ירושלי מחוז לבניה לתכנו המקומיתובמשרדי הועדה

 לתכנוירושלי ולבניה מקומיתמופקדת מתאר תכנית
13963'מס



ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה


והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:לתכניותהבאותתהמתייחס


סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 2302/א 

ביטול 62 
כפיפות 5166/ב 
כפיפות מק/5022/א 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:



.צורבחר:ירושלירחוב:ישוב


קואורדינטהX 222/500
קואורדינטהY 627/600

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול


:גושיוחלקות


:3.חלקותבמלוא:30796גוש


:מטרתהתכנית
ואולשחיהלבריכתמבנההקמת.



:עיקריהוראותהתכנית
שינויייעודמגורימאזורקרקעשל5נוושטחמיוחד

פרטיושטחלמבניומוסדותציבורלתרבותופנאיפתוח
פתוחפרטי.

ופיתוחבינויהוראותקביעת.
בניקוויקביעתמרביחדשיי.
ההקומותמספרקביעתמרביל4בניהקומות.
גובהקביעתמרביל19.18מטר.
הבניה שטחי לסהמרביהקביעת ל"י הבני כ

"מ1406.46רמתוכ"מ2857.39 רעיקרי ,1450.93
.רשרות"מ
בניההיתרלמתהוראותקביעת.
הוראותקביעתלשימורעציבגי,והעתקהעקירה.



בתכנית לעיי רשאי מעוני כל ובשע, בימיות
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלil.gov.pnim.www.הפנימשרדשלהאינטרנט
בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת,מעוניבקרקע

וככלהזכאילכעלפיסעי,עצמונפגעעלידיהתכנית
ימיממועד60בתורשאילהגישהתנגדות,לחוק100

בעתוניהפרסומיביהמאוחרתההודעהשלפרסומה,
הלמשרדי ירושליהועדה מחוז לבניה לתכנו ,מחוזית

 1שלומציו ירושלי91010טלפו :02-6290263.
למשרדי יומצא ההתנגדות ההעתק מקומיתהועדה

ירושלי ולבניה לתכנו , ספרא טלפו1ככר ירושלי:
02-6296811.



כאאלאתידוולאתתקבללאלתכניתהתנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה

התכנוהעובדותשעליההיאמסתמכתובהתאלתקנות
והבניה)חוקרסמכויותלתכניתבהתנגדויותנוהלסדרי

1989.ט"תשמה,)וסדריעבודתו



ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז


הפקדתבדברמקומיתהודעהמתארתכניתמס'
14163

סוליעקב'דקיימותברח"הרחבתיח:שהתכנית
33,34,רמותשכונת



הודעה בזה ,נמסרת לסעי בהתא89התכנו לחוק
והבניה 1965–ה"התשכ, המחוזית, הועדה במשרדי כי

ירושלי מחוז לבניה לתכנו המקומיתובמשרדי הועדה
 לתכנוירושלי ולבניה מקומיתמופקדת מתאר תכנית

14163'מס


ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה


והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
יתריאוהרשאותה



:לתכניותהבאותתהמתייחס


סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 4922 

ביטול 62 
כפיפות 5166/ב 
כפיפות 5022 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:


33,34.סוליעקב:ירושלירחוב:ישוב


רמותשכונת,
קואורדינטהX 636/990
קואורדינטהY 218/858
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.בתשריטבקוכחולולותהמסומניהכלעלפיהגב


:גושיוחלקות


:10,11.חלקותבמלוא:30717גוש


:מטרתהתכנית
יתוספתקומהותוספתאגחדש"דקיימותע"הרחבתיח



:עיקריהוראותהתכנית
1.במערייעודשינוילהלכמפורטהקרקעי:
גמגורילאזורמיוחדמגורימאזור'.
:וילתוספותבניהכמפורטלהלקביעתבינ.2
לדירותבניהלתוספותבינויקביעת1,3,5אבקומות,
עבור0.00+,2.90+,5.80+מפלסי10בחלקה,ג,ב

.דקיימותבהתאלמסומבנספחהבינוי"הרחבתיח
מפלסי עליונה בקומה בניה לתוספות בינוי קביעת

13.60+ ,12.60 + ,11.60 הרחב+ יחעבור ד"ת
ב הקיימת העליונה המופיע2שבקומה כפי הבנייני

2.ו'1בנספחמס
3.לבניהבניקוויקביעת,כאמור.
4 . בחלקה השטחי ס ר"מ102114.47קביעת

 מ1820.62מתוכ"ו עיקריי שטחי ר"מ293.85ר
 שירות שטחי וקביעת, בחלקה השטחי 11ס

2038.42מ"מתוכ1767.16רו"מעיקריישטחיר
.רשטחישירות"מ271.26

מס.5 הגדלת מ' ל4הקומות מעל5קומות קומות
מרתקומת.

6.בניההיתרלמתתנאיקביעת.
7.הבניהלתוספותביצועשלביקביעת.
8.והעתקהלשימורעציבגיהוראותקביעת.
9.הריסהבגיהוראותקביעת.



מעוני בתכניתכל לעיי רשאי ובשע, בימיות
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלil.gov.pnim.www.הפנימשרדשלהאינטרנט
בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת,מעוניבקרקע

יוככלהזכאילכעלפיסע,עצמונפגעעלידיהתכנית
ימיממועד60בתורשאילהגישהתנגדות,לחוק100

בעתוניהפרסומיביהמאוחרתההודעהשלפרסומה,
הלמשרדי ירושליהועדה מחוז לבניה לתכנו ,מחוזית

 1שלומציו ירושלי91010טלפו :02-6290263.
למשרדי יומצא ההתנגדות ההעתק מקומיתהועדה

ירושלי ולבניה לתכנו ככ, ספרא טלפו1ר ירושלי:
02-6296811.



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי
1989.ט"תשמה,)וסדריעבודתו




ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז


הפקדתבדברמקומיתהודעהמתארתכניתמס'
14268

ארה'נג'בבנימגוריברחד"הרחבתיח:שהתכנית
25,שאולגבעת



הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965–ה"התשכ, המחוזית, הועדה במשרדי כי

מחוז לבניה לתכנוירושלי המקומיתובמשרדי הועדה
 לתכנוירושלי ולבניה מקומיתמופקדת מתאר תכנית

14268'מס


ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה


והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:לתכניותהבאותתהמתייחס


סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 1003 

ביטול 62 
ותכפיפ 5166/ב 

כפיפות 5022 
ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:



25.ארה'נג:ירושלירחוב:ישוב


גבעתשאול:שכונת
קואורדינטהX 218275
קואורדינטהY 633125

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוהכחול


:גושיוחלקות


:126.חלקותבמלוא:30160גוש


:מטרתהתכנית
.תדיורלדירותקיימותהרחבו



:עיקריהוראותהתכנית
1.ייעודשינוימגורימאזור2גלמגורי'.
2 .לש המפלסי בכל בניה לתוספות בינוי קביעת

.הכלבהתאלנספחהבינוי,דקיימות"הרחבתיח
3 בניה. שטחי תוספת קביעת "סה, ,ר"מ1300.20כ

 938.93מתוכעיקריי שטחי "מ361.27, שטחיר
.שירות

4.שטחילתוספתבינויקביעת.
5.בניההיתרלמתתנאיקביעת.
6.חדשיבנייקוויוקביעתהבנייקווישינוי.
7.לשימורעציבגיהוראותקביעת.
8.מבנההריסתבגיהוראותקביעת.
9.התוכניתלמימושביצועשלביקביעת.



בתכנית לעיי רשאי מעוני כל ,ובשעבימיות
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלil.gov.pnim.www.הפנימשרדשלהאינטרנט
בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת,מעוניבקרקע

וככלהזכאילכעלפיסעי,עצמונפגעעלידיהתכנית
ימיממועד60בתותנגדותרשאילהגישה,לחוק100

בעתוניהפרסומיביהמאוחרתההודעהשלפרסומה,
הלמשרדי ירושליהועדה מחוז לבניה לתכנו ,מחוזית

 1שלומציו ירושלי91010טלפו :02-6290263.
למשרדי יומצא ההתנגדות ההעתק מקומיתהועדה

ירושלי ולבניה לתכנו , ספרא טלפו1ככר ירושלי:
02-6296811.



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי
1989.ט"תשמה,)וסדריעבודתו
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ירושלי:מקומימרחבתכנו,ירושלי:מחוז


הפקדתבדברמקומיתהודעהמתארתכנית
14281'מס

קריתיובל'שכשטר'דרח"הרחבתיח:שהתכנית


הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965–ה"התשכ, המחוזית, הועדה במשרדי כי

ירושלי מחוז לבניה לתכנו המקומיתובמשרדי הועדה
 וללתכנוירושלי בניה מקומיתמופקדת מתאר תכנית

14281'מס


ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה


והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:לתכניותהבאותתהמתייחס


סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 1648/ג 

ביטול 62 
כפיפות מק/5022/א 
כפיפות 5166/ב 


:יהכלוליבתכניתומקומהשטח



5,7,9,11.שטראברה:ירושלירחוב:ישוב


יובלקריתשכונת,
קואורדינטהX 217/150
קואורדינטהY 629/175

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול


:גושיוחלקות


:225.חלקותבמלוא:30415גוש


:מטרתהתכנית
ד"הרחבתיח



:ותהתכניתעיקריהורא
1.מייעודשינויקרקעגאזורמגורילאזורמיוחדמגורי'.
2.בניהזכויותמ1396.05תוספת"עיקריישטחיר,

.ר"מ7265.00כ"סה,רשטחישירות"מ508.23
3.1תוספתקומות,סה"5כקומות.
4 יח. הרחבת לש בניה לתוספות בינוי ד"קביעת

.קיימות
5.קווקביעלבניהבניי.
6.כנסתולביתלמגוריבשטחהשימושיקביעת.
7.הבניההרחבותלהקמתביצועשלביקביעת.
8.בניההיתרלמתתנאיוקביעתבינויהוראותקביעת

בשטח.
9.לשימורעציבגיהוראותקביעת.



בתכנית לעיי רשאי מעוני כל ובשע, בימיות
פתוח האמורי לקהלשהמשרדי י ,באתרוכ

כלil.gov.pnim.www.הפנימשרדשלהאינטרנט
בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת,מעוניבקרקע

וככלהזכאילכעלפיסעי,עצמונפגעעלידיהתכנית
ימיממועד60בתורשאילהגישהתנגדות,לחוק100
,ומהשלההודעההמאוחרתביהפרסומיבעתוניפרס

הלמשרדי ירושליהועדה מחוז לבניה לתכנו ,מחוזית
 1שלומציו ירושלי91010טלפו :02-6290263.

למשרדי יומצא ההתנגדות ההעתק מקומיתהועדה
ירושלי ולבניה לתכנו , ספרא טלפו1ככר ירושלי:

02-6296811.


לא לתכנית כהתנגדות א אלא תידו ולא תתקבל
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות

 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי
1989.ט"תשמה,)וסדריעבודתו




ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז


תכניתמתארמקומיתפקדתהודעהבדברה 
מס'101-0055772

,4+6אהליהושע'דברח"הרחבותיח:שהתכנית
רוממה



הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965–ה"התשכ, המחוזית, הועדה במשרדי כי

ירושלי מחוז לבניה לתכנו המקומיתובמשרדי הועדה
 לתכנוירושלי ולבניה מקומיתמופקדת מתאר תכנית

101-0055772'מס


ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה


והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:לתכניותהבאותתהמתייחס


סוגהיחס התכניתמספר 
כפיפות 5022 
כפיפות 5166/ב 
כפיפות 9384 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:



.ירושלי:ישוב


4,6אוהליהושוע'רח
קואורדינטהX: 219700
קואורדינטהY: 633525

.עלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחולהכל


:גושיוחלקות


:מוסדר
:119.חלקותבמלוא:30236גוש



:מטרתהתכנית
.דקיימות"הרחבותדיורליח



:עיקריהוראותהתכנית
2.2.1במערודייעשינוילהלכמפורטהקרקעי :מאזור

.'מגורימיוחדלאזורמגוריג
2.2.2להלכמפורטבנייהלתוספותבינויקביעת:קביעת

'וד'ג'ב'א:בינוילהרחבותדיורבקומות
2.2.3לבניהבנייקוויקביעת,כאמור.
2.2.4ל וקביעת בשטח הבניה שטחי 6517הגדלת

"מ שטח"מ5093:מה(ר ור עיקריי י1424מ"ר
)שטחישירות

2.2.5התוכניתלמימושביצועשלביקביעת,כאמור.
2.2.6היתר למת תנאי וקביעת בינוי הוראות קביעת

.בניהבשטח
2.2.7מבני בגי הוראות קביעת ,חניה וסגירות

.להריסה


בתכנית לעיי רשאי מעוני כל ובשע, בימיות
פתוחי האמורי לקהלשהמשרדי  ,באתרוכ

כלil.gov.pnim.www.הפנימשרדשלהאינטרנט
בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת,מעוניבקרקע



5839 ילקוט הפרסומים 6460, כ"ח באב התשע"ב, 16.8.2012

נפגעעלידיהתכנית סעי,עצמו לכעלפי כלהזכאי וכ
לחוק100 , להגישהתנגדות ממועד60בתורשאי ימי
בעתוניפרסו הפרסומי בי המאוחרת ההודעה של ,מה

הלמשרדי ירושליהועדה מחוז לבניה לתכנו ,מחוזית
 1שלומציוירושלי91010טלפו :02-6290263 .העתק

ולבניההועדההההתנגדותיומצאלמשרדי לתכנומקומית
ירושלי,ספרא1ככרטלפוירושלי:02-6296811.



לאלתכניתהתנגדותכאאלאתידוולאתתקבל
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה

התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות
והבניה)חוקרסמכויותלתכניתבהתנגדויותנוהלסדרי

1989.ט"תשמה,)וסדריעבודתו



ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז


בדברשוראיהודעהמקומיתמתארתכנית 
א/6559'מס

בניתבני,לאזורמגוריייעודשינוי:שהתכנית
ברח3חדשקומות'התניא8בעל,שערימאה



הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה ,1965–ה"התשכ, אישור מתארבדבר תכנית

א/6559'מסמקומית


:המתיחסתלתכניותהבאות


סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 4295 

ביטול 62 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:


8.בעלהתניא:ירושלירחוב:ישוב
שערימאהשכונת,

אורקואורדינטותבי221/225שטח221/325
רוחבקואורדינטותבי632/575632/675

.יהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול"הכלעפ


:גושיוחלקות


:121.חלקותבמלוא:30063גוש


:תהתכניתמטר
א . וייעודשינוי מסחרי מאזור מיוחדאזורשטח מסחרי

.לאזורמגוריד
:יהמפורטלהל"קביעתבינוילתוספותהבניהעפ.ב
קיימבנהלהריסתהוראות.
 בחדש בנילבנייתהוראות3קומותגג וקומתחלל

רעפיעבורקרקעיתתתמחסניקומתמעל6יחידות
דיור.

.קביעתקויבניחדשילתוספותהבניהכאמור.ג
673.0יבשטחוקביעתמרביהגדלתשטחיהבניהה.ד
"מ מה ו"מ442.0ר עיקריי שטחי ר"מ231.0ר

שירותשטחי.
.ינויותנאילמתהיתרבניהבשטחקביעתהוראותב.ה
.הוראותבדברמבנילהריסהקביעת.ו


 התכנית הפקדת על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
09/12/2011הפרסומיובילקוט6354,התשעב,עמוד

1804,05/01/2012בתארי.


ב נמצאת האמורה המחוזית:משרדיהתכנית הועדה
ירושלימחוזלבניהלתכנו,1שלומציוירושלי91010

טלפו במשרדי02-6290263: וכ:המקומית הועדה
ירושלי ולבניה לתכנו , ספרא :טלפוירושלי1ככר

02-6296811

ובשע בימיבה לעיי רשאי המעוני ותשהמשרדיוכל
לקהל פתוחיהאמורי משרדשלהאינטרנטבאתרו,

הפני www.pnim.gov.il.



ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז

12050'מסתכניתמתארמקומיתאישורהודעהבדבר
הריסתבניקייובניתאחרבמקומו:שהתכנית

ביתישראל'שכ5ביתישראל'לצורמוסדרח
הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

והבניה ,1965–ה"התשכ, אישור מתארבדבר תכנית
מסמקומית'12050

חלוק/איחודו:איחודוחלוקה הבהסכמתכלהבעליאו
בחלקמתחוהתכנית/בכלתחוהתכנית

והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות

:המתיחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

ביטול 62 
ביטול 993 
ביטול 1847 
ביטול 958/ג 
ביטול במ/4383 

כפיפות מק/5022/א 
כפיפות 7377 

פיפותכ 5166/ב 
כפיפות 1847/א 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
5.ביתישראל:ירושלירחוב:ישוב

ושערי ישראל בית הרחובות בפינת ישראל בית שכונת
שמי.

קואורדינטהX 632/880
קואורדינטהY 221/340

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול


:גושיוחלקות
:72,7779,251.חלקותבמלוא:30088גוש
:227.חלקיחלקות:30088גוש

:תהתכניתמטר
מס במגרש קיי בני הריסת '2חדש בני ובניית

מוסדלצורבמקומו.
 ב לחיבור קרקעית תת ומנהרה עילי גשר 2הקמת

בנייני.
שינויייעודציבורומוסדותלמבנימיוחדמגורימאזור

.ולחינ
שינוילמוסדייעודמשטחלחינוציבורומוסדותלמבני



:עיקריהוראותהתכנית
שינויייעודמגורימאזורומוסדותלמבנימיוחדציבור

לחינו.
שינויייעודלחינוציבורומוסדותלמבנילמוסדמשטח.
מסבמגרשקייבנילהריסת קביעתבינוי '2 ,ובניית

במקומובניחדש,הבינוילנספחבהתא.
במגרשהחדשלבניבניקוויקביעתמס'2עיליולגשר

ולמנהרה,כאמור.
מסמגרשבשטחהבניהשטחיהגדלת'2,לוקביעת

"מ1174 (ר מ915מתוכ"ו עיקריי שטחי 259ר
).רשטחישירות"מ
 ומנהרה עילי גשר בניית בגי הוראות תתקביעת

עירוניתדרבשטחקרקעית.
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מסבמגרשהבניהשטחיקביעת'101ל36מ"עבורר
ביהמחברתהמנהרה2כרייתהבנייני.

מס במגרש הבניה שטחי קביעת '102 ,ל31מ"ר
ביהמחברהעיליהגשרבניית2עבורהבנייני.

מסבמגרששטחתוספתקביעת'3בס13מ"לצורר
.הגשרוהמנהרהלבניחיבור

בניההיתר למתתנאיוקביעת קביעתהוראותבינוי
בשטח.

וחלוקה איחוד בגי הוראות מתחוקביעת בחלק
בעליבהסכמתשלאהתכנית.

להריסהומדרגותוגדרותמבניבגיהוראותקביעת.
לשימורעציבגיהוראותקביעת/עקירה.
ביצועשלביקביעתהתכניתלמימוש.



 התכנית הפקדת על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
06/04/2012הפרסומיובילקוט6416,התשעב,עמוד

3962,16/05/2012בתארי.


ב נמצאת האמורה המחוזית:משרדיהתכנית הועדה
ירושלימחוזלבניהלתכנו,1שלומציוירושלי91010

טלפו במשרדי02-6290263: וכ:המקומית הועדה
ירושלי ולבניה לתכנו , ספרא :טלפוירושלי1ככר

02-6296811ובשעותבימיבהלעיירשאיהמעוניוכל
האינטרנטבאתרו,שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל

.www.pnim.gov.il הפנימשרדשל



ירושלי:מרחבתכנומקומי,ירושלי:מחוז


בדבראישורהודעהתכניברמהמקומיתמתארת
13997'מסמפורטת

קטמוני'שכ4קנאיהגליל'בניחדשרח:שהתכנית


הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה ,1965–ה"התשכ, אישור מתארבדבר תכנית

13997'מסמקומיתברמהמפורטת


ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה


והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:המתיחסתלתכניותהבאות


סוגהיחס התכניתמספר 
ביטול 4565/א 
ביטול 4565/ב 
ביטול 62 

כפיפות 5166/ב 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:


4.קנאיהגליל:ירושלירחוב:ישוב
גונשכונת.

קואורדינטהX 219000
קואורדינטהY 629250

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוהכחול


:גושיוחלקות


:6,108.חלקותבמלוא:30172גוש


:תהתכניתמטר
הגלילקנאיברחובחדשבנילהקמתהוראות4קביעת.



:עיקריהוראותהתכנית
1.במערייעודשינוישעלמיוחדמגורימאזורהקרקעי

.ולדר'1זורמגורידאלא/4565ע"פיתב
2.בנייקוויקביעת.

3 . ל הבניה שטחי היק מה.2735.89קביעת
.רשטחשירות"מ,1301.09רשטחעיקרי"מ1434.80

4.מסקביעת'יח"לבבנייח16ד"ד.
5 . ל הקומות מספר חניו7קביעת קומות מעל קומות

.תתקרקעי
6.תנאיוקביעתבינויהוראותקביעתבנייההיתרלמת

.בשטח
7.להריסהלגדרמבנהבגיהוראותקביעת.



 התכנית הפקדת על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
03/02/2012הפרסומיובילקוט6388,התשעב,עמוד

2968,07/03/2012בתארי.


ב נמצאת האמורה המחוזית:משרדיהתכנית הועדה
ירושלימחוזלבניהלתכנו,שלומציו1ירושלי91010

טלפו במשרדי02-6290263: וכ:המקומית הועדה
ירושלי ולבניה לתכנו , ספרא :טלפוירושלי1ככר

02-6296811ובשעבימיבהלעיירשאיהמעוניוכלות
האינטרנטבאתרו,שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל

. www.pnim.gov.ilהפנימשרדשל



ירושלי:רחבתכנומקומימ,ירושלי:מחוז


בדבראישורהודעהמקומיתמתארתכניתמס'14071
ראסאלעמודד"תוספתקומותויח:שהתכנית



הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה ,1965–ה"התשכ, אישור מתארבדבר תכנית

14071'מסמקומית


ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה


והרשאותהתר בניה להוציא:י נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:המתיחסתלתכניותהבאות


סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי 2668 

ביטול 62 
כפיפות 5166/ב 
כפיפות מק/5022/א 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:


.ירושלי:ישוב
עמודאלראס,

קואורדינטהX 223/275
Y 630/760קואורדינטה

.הכלעלפיהגבולותהמסומניבתשריטבקוכחול



:גושיוחלקות


:30899.גושיבחלקיות


:תהתכניתמטר
2תוספתבמגורימבנהוהקמתקיילבנימעלקומות

4קומות.


:עיקריהוראותהתכנית
שינויייעודמגורימאזורקרקע6גלמגורימיוחד'.
תוספת5יחידיורדות,סה"יח6כ"ד.
להקומותמספרקביעת4מעלקומות2חניהקומות

קרקעיתת.
עדהבניגובהקביעת16.56מעלמטר0.00.
ההבניהשטחיקביעתלסהמרביל"י הבניכ1690.00

מ720.70מתוכ"ו רשטחמסחרו"מ122.30רעיקרי
.רשטחשירות"מ847.00
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קביעתחדשיבניקווי.
ופיתוחבינויהוראותקביעת.
לשימורעציבגיהוראותקביעת.
הריסהבגיהוראותקביעת.



 התכנית הפקדת על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
30/03/2012הפרסומיובילקוט6416,התשעב,עמוד

3969,16/05/2012בתארי.


ב נמצאת האמורה המחוזית:משרדיהתכנית הועדה
ירושלימחוזלבניהלתכנו,1שלומציוירושלי91010

טלפו במשרדי02-6290263: וכ:המקומית הועדה
ירושלי ולבניה לתכנו , ספרא :טלפוירושלי1ככר

02-6296811ובשעבימיבהלעיירשאיהמעוניוכלות
האינטרנטבאתרו,שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל

.www.pnim.gov.il הפנימשרדשל

זילברדלית
יושבראשהוועדההמחוזית

מחוזולבניהלתכנוירושלי



מחוזתלאביב


יפותלאביב:מרחבתכנומקומי,אביבתל:מחוז
הפקדתבדברהודעהברמהמקומיתמתארתכנית

א//2660תא'מסמפורטת
עוקקד:שהתכנית

הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965–ה"התשכ, , במשרדי המחוזיתכי הועדה

הועדההמקומיתובמשרדילתכנוולבניהמחוזתלאביב
ולבניה לתכנואביב תכניתמתארמקומיתמופקדתתל

א//2660תא'מסברמהמפורטת


וחל איחוד:וקהאיחוד לעריכת הוראות הקובעת תכנית
וחלוקהבתכניתעתידיתהנגזרתמתכניתזו



והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:לתכניותהבאותתהמתייחס


סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי תא/2660 
שינוי תא/ע/1 

ביטול תא/2236 
ביטול תא/ג/1 
ביטול תא/ג 

כפיפות תמא/4/2 
כפיפות תמא/38 
כפיפות תמא/34/ב/4 
כפיפות תמא/35 
כפיפות תממ/5 
כפיפות תמא/13/4 
כפיפות תא/ח 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:


.קד:יפורחובתלאביב:ישוב
.מיביפו'שכונתעג



:גבולותהתכנית
המעקבמערב רחוב של המערבי קדהגבול לרחוב

.לפיהתשריט
במזרח ממספר גובלות בית(חלקות (41מספר עד

.לפיתשריטורחובקדהקיי(77בית(

בצפועראפהחסספרבית.
בדרורחוב3138.

:גושיוחלקות


:1501.חלקותבמלוא:7026גוש
,:211,1419,5558חלקותבמלוא:7028גוש
6165,7684,8687,101111,121,147

148,1542.
גוש חלקות7028: חלקי :12 ,20 ,5354 ,5960,
88 ,99100 ,112 ,120 ,122125 ,154 ,1540

1541.
:1501.חלקותבמלוא:7029גוש
:13,3941.חלקותבמלוא:7031גוש
:5,3738,481,483,492.חלקיחלקות:7031גוש
:1502.חלקיחלקות:7032גוש
גוש :8991במלואחלקות :18 ,1012 ,27 ,38
40,42,44.
גוש חלקות8991: חלקי :13 ,21 ,2425 ,28 ,32
33,41,43,45.
:5051.חלקותבמלוא:9011גוש
:49,66,73.חלקיחלקות:9011גוש
:76.חלקותבמלוא:9012גוש
:30.חלקותבמלוא:9018גוש
:68.חלקיחלקות:9018גוש




:מטרתהתכנית
 בתכנית שנקבע כפי קד רחוב תוואי ,2660שינוי

להריסהבתו ביטולהריסתמבנישיועדו ,שביבקטע
 רחוב ועד בצפו עראפה חס ספר ,בדרו3136בית

.מיביפו'דונבשכונתעג20במתחשלכ
שיוהחייאתו קוהאזור ,בתוהבניה שמירהעלאופי

הקייהמרק קביעתדרכיועל ידי זאתעל ,שטחי
פתוחי ציבוריי מגרשיחדשילבניה, קרקעייעוד, ,י

.שימושימותריוזכויותבניה


:עיקריהוראותהתכנית
וקביעתקודמותבתכניותשנקבעודרכיהתווייתביטול

דרכיחדשהמערכת.
עפמגרשיוביטולחדשיבניהמגרשיקביעת"תכניתי

2660.
תכניתהוראות תכניתזו2660החלת בתחו ,למעט

.יתכניתזו"השינוייהמוצעיעפ
שימושי קביעת ,לעיצוב והנחיות בניה הוראות

למגוריאדריכלי,מסחר,פתוחיציבורושטחי.
ל הבניה זכויות עיקריי150%קביעת שטחי,

ד מגורי אזור של הבניה להוראות בהתא 'בתכנית
2660.

 עד של בשיעור שירות שטחי משטח45%קביעת
.המגרש

כהוספת81גודלוקביעתהתכניתבשטחדיוריחידות
שלמ90ממוצע"דיורליחידתר.

בקומותמימוש אופבדברוהוראות בניי קביעתקווי
.השונות

משותפת רכב וכניסת קרקע בקומת מסחר עידוד
.שטחיעיקריי20%יתוספתשל"למגרשיסמוכיע

שצלפיתוחהוראותקביעת"למעברהנאהזיקתשבופ
התכניתשלהמזרחיבצידהרכבכלי)הקייקדרחוב.(

מחדש וחלוקה איחוד תכנית להכנת הוראות קביעת
.בחלקמהתכנית



ר מעוני בתכניתכל לעיי שאי ובשע, בימיות
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ
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:גבולותהתכנית
רוטשילדלרחובאחדהע'בישד
מצפוהבימהככררחוב

ממזרחשד'רוטשילד
מדרוחלקות151ו154בגוש7085

ממערבהעאחדרחוב


:גושיוחלקות


:153.חלקותבמלוא:7085גוש
:152.חלקיחלקות:7085גוש



:תהתכניתמטר
החלופות משלוש באחת יהיה הבינוי :למבני תוספת

הריסת של שילוב או במתח חדשה בנייה או הקיימי
בנייה תוספת וכ במקומו חדשה ובנייה מהקיי חלק

.בחלקיהמבנהשלאיהרסו
פרוי יוקשימושי ע עירונית מלונאות של משולב קט

בעלומסחר לתרבותולאומנות למרכז ציבורי אופי בעלי
.אופיאומנותי



:עיקריהוראותהתכנית
1 . מיוחד"מייעודשינוי מגורי מסחר"ייעודל" ,תיירות

".ומבניומוסדותציבור
2.כוללמלולביתלשימושוהשימושיהתכליותקביעת

שימושילאומנותהקשורומסחרגלריות(נלווי,חנויות
עיצוב שימושית, אמנות מוסיקה, ,לאמני גל חומרי

)'וכד מזכרות, ,האומנויות ולשימוש ואוכל קפה בתי
 מחול(השונות מוסיקה, קולנוע, וידאו, ,תיאטרו ,שירה,

ציור ועוד, פיסול לעבודה) ,ואימוני למידה ,חזרות,
.בבקומותהמרת"עריכתתערוכותוכיו

3.קומותמספרקביעת
גלריה הכוללת גבוהה קרקע קומת הקרקע פני מעל

.קומותוקומתגגחלקית5וקולונדהו
הקרקעבתתעד4מרתקומות.

הראשית בתכנית המותר על יעלה לא הבניי גובה
).מעלפניהקרקעלבניחדש'מ23.00(
4.לבניהזכויותקביעת4,000ו"מעיקרישטחר1,000
רשטח"מ3,620רשטחישירותמעלפניהקרקעול"מ

.רשטחישרותמתחתלפניהקרקע"מ700ו,עיקריונלווה
5.בינויהנחיותקביעת.
6.לציבורהנאהזיקותקביעת.
7.החלקותאיחודבדברהוראות.



 התכנית הפקדת על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
03/12/2010הפרסומיובילקוט6173 עמוד,התשעא,

1495,16/12/2010בתארי.


ב נמצאת האמורה המחוזית:משרדיהתכנית הועדה
ולבניהמחוזתלאביב לתכנו , בגיאביב125דרתל

 טלפו67012יפו במשרדי03-7632588: וכ:הועדה
אביבהמקומית ולבניהתל לתכנו , גוריו ב תל68שד

:03-5217162טלפוויפאביב
ובשע בימיבה לעיי רשאי המעוני ותשהמשרדיוכל

לקהל פתוחיהאמורי משרדשלהאינטרנטבאתרו,
הפני www.pnim.gov.il.

יפותלאביב:מרחבתכנומקומי,אביבתל:מחוז


בדברדחייתהודעהברמהמקומיתמתארתכנית
/3801תא'מסמפורטת

וקתחבורתיבישכונתתלברוונוהנית:שהתכנית
השרורמתג



הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה ,1965–ה"התשכ, דחיית מתארבדבר תכנית

שהודעהעלדבר/3801תא'מסמקומיתברמהמפורטת
 הפקדתה בתארי בעיתוני 14/08/2009פורסמה

 הפרסומי 5994ובילקוט התשסט, ,5564עמוד,
03/09/2009בתארי.



ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה


והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:המתיחסתלתכניותהבאות


סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי תא/2026/ב 
שינוי תא/2026/א 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:


.מאיירמרדכי:חוביפורתלאביב:ישוב
ברו תל שכונת ,ורחוב צוויג סטפא רחוב אביב מעוז

השרורמתעהעירבגבולמאיירמרדכי



:גושיוחלקות


:233,236.חלקיחלקות:6626גוש
:46,51.חלקיחלקות:7193גוש




:תהתכניתמטר
תל שכונת בי רכב כלי לתנועת זמני צפוניתוק ברו

.יבלשכונתנווהגבתחורמתהשרובתחותלאב


:עיקריהוראותהתכנית
 ייעודשינוי הרחובות בקצה מאייר"הקרקע "מרדכי
.מדרקיימתלדרמשולבת"סטפאצוויג"ו
מעברהמאפשרבאופהשטחלפיתוחהוראותקביעת

.הולכירגלאופנייותנועתרכבחרובלבד
התכלו זמ בדבר הוראה ותנאיקביעת התכנית ת

.להארכתמועדזה
לאשרהתנועה אפשרותלוועדההמקומיתוגורמי מת

.מעברלכלירכבבדרשלהקלה


ב נמצאת האמורה המחוזית:משרדיהתכנית הועדה
ולבניהמחוזתלאביב לתכנו , בגיאביב125דרתל

 טלפו67012יפו במשרדי03-7632588: וכ:הועדה
אביבלתכהמקומית ולבניהתל נו , גוריו ב תל68שד

טלפויפואביב לעייו03-5217162: רשאי מעוני כל
בתכנית ובשע, בימיפתוחי האמורי שהמשרדי ות

לקהל ,משרדשלהאינטרנטבאתרוכהפני
www.pnim.gov.il.




הרצליה:מרחבתכנומקומי,אביבתל:מחוז


בדבראישורהודעהמתתכניתברמהמקומיתאר
/2193/1הר'מסמפורטת

ביטולתעלתניקוז:שהתכנית


הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה ,1965–ה"התשכ, אישור מתארבדבר תכנית

/2193/1הר'מסמקומיתברמהמפורטת
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יפותלאביב:מרחבתכנומקומי,אביבתל:מחוז


בדברדחייתהודעהברמהמקומיתמתארתכנית
/3801תא'מסמפורטת

וקתחבורתיבישכונתתלברוונוהנית:שהתכנית
השרורמתג



הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה ,1965–ה"התשכ, דחיית מתארבדבר תכנית

שהודעהעלדבר/3801תא'מסמקומיתברמהמפורטת
 הפקדתה בתארי בעיתוני 14/08/2009פורסמה

 הפרסומי 5994ובילקוט התשסט, ,5564עמוד,
03/09/2009בתארי.



ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה


והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:המתיחסתלתכניותהבאות


סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי תא/2026/ב 
שינוי תא/2026/א 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:


.מאיירמרדכי:חוביפורתלאביב:ישוב
ברו תל שכונת ,ורחוב צוויג סטפא רחוב אביב מעוז

השרורמתעהעירבגבולמאיירמרדכי



:גושיוחלקות


:233,236.חלקיחלקות:6626גוש
:46,51.חלקיחלקות:7193גוש




:תהתכניתמטר
תל שכונת בי רכב כלי לתנועת זמני צפוניתוק ברו

.יבלשכונתנווהגבתחורמתהשרובתחותלאב


:עיקריהוראותהתכנית
 ייעודשינוי הרחובות בקצה מאייר"הקרקע "מרדכי
.מדרקיימתלדרמשולבת"סטפאצוויג"ו
מעברהמאפשרבאופהשטחלפיתוחהוראותקביעת

.הולכירגלאופנייותנועתרכבחרובלבד
התכלו זמ בדבר הוראה ותנאיקביעת התכנית ת

.להארכתמועדזה
לאשרהתנועה אפשרותלוועדההמקומיתוגורמי מת

.מעברלכלירכבבדרשלהקלה


ב נמצאת האמורה המחוזית:משרדיהתכנית הועדה
ולבניהמחוזתלאביב לתכנו , בגיאביב125דרתל

 טלפו67012יפו במשרדי03-7632588: וכ:הועדה
אביבלתכהמקומית ולבניהתל נו , גוריו ב תל68שד

טלפויפואביב לעייו03-5217162: רשאי מעוני כל
בתכנית ובשע, בימיפתוחי האמורי שהמשרדי ות

לקהל ,משרדשלהאינטרנטבאתרוכהפני
www.pnim.gov.il.




הרצליה:מרחבתכנומקומי,אביבתל:מחוז


בדבראישורהודעהמתתכניתברמהמקומיתאר
/2193/1הר'מסמפורטת

ביטולתעלתניקוז:שהתכנית


הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה ,1965–ה"התשכ, אישור מתארבדבר תכנית

/2193/1הר'מסמקומיתברמהמפורטת


ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה


והרשאות בניה נ:התרי שמכוחה להוציאתכנית ית
היתריאוהרשאות



:המתיחסתלתכניותהבאות


סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי הר/2134 
שינוי הר/575 
שינוי הר/1459 
שינוי הר/410/א 

כפיפות הר/1993 
כפיפות הר/1635/א 
כפיפות הר/מק/1635/ב 
כפיפות הר/מק/2102 
כפיפות הר/1914 
כפיפות הר/1914/א 
כפיפות הר/1753 
כפיפות הר/1942 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:


30.המעפילי:כפרשמריהורחוב:ישוב
7.שבילהשקד:כפרשמריהורחוב:ישוב
32.המעפילי:כפרשמריהורחוב:ישוב



:גבולותהתכנית
.המעפיליושבילהשקד'פינתרח




:גושיוחלקות


:4849.ותבמלואחלק:6665גוש


:תהתכניתמטר
לאחרשאיעודצור"תעלתניקוז"ייעודהשבתקרקעב

.במטרתזו


:עיקריהוראותהתכנית
1. ללאשינוי,"מגוריבישובכפרי"פל"משצייעודשינוי

.זכויותהבנייה
2 . בייעודשינוי מחקלאי מגוריבישובכפרי"ל' "לצור

.ת"התאמהלנוהלמבא


 התכנית הפקדת על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
09/03/2012הפרסומיובילקוט6403,התשעב,עמוד

3484,22/04/2012בתארי.


ב נמצאת האמורה המחוזית:משרדיהתכנית הועדה
ולבניהמחוזתלאביב לתכנו , בגיאביב125דרתל

 טלפו67012יפו במשרדי03-7632588: וכ:הועדה
הרצליהקומיתהמ ולבניה לתכנו , הרצליה22סוקולוב

טלפו:09-9591545בימיבהלעיירשאיהמעוניוכל
לקהלובשע פתוחי האמורי שהמשרדי ות באתרו,

.www.pnim.gov.il הפנימשרדשלהאינטרנט



חולו:מרחבתכנומקומי,אביבתל:מחוז


בדבראישורהודעהמקומיתמתארתכניתברמה
/152/3ח'מסמפורטת

אזורתעסוקה:שהתכנית


הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה ,1965–ה"התשכ, אישור מתארבדבר תכנית

/152/3ח'מסמקומיתברמהמפורטת


אוחלוקהבהסכמתכלהבעלי/איחודו:איחודוחלוקה
בחלקמתחוהתכנית/בכלתחוהתכנית



:מתיחסתלתכניותהבאותה


סוגהיחס התכניתמספר 
שינוי ח/1/4 
שינוי ח/מק/99 
שינוי ח/1/15 
שינוי ח/152/1 
שינוי ח/152/2 
שינוי ח/490 
שינוי ח/356 
שינוי ח/357 
שינוי ח/503 
שינוי ח/מק/24 
שינוי ח/152/1/א 
שינוי ח/1/23 
שינוי ח/152/1/2 
שינוי ח/152/5 
שינוי ח/מק/93 
שינוי ח/1/4/א 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:


.חולו:ישוב


:גבולותהתכנית
מערבבצפורח'המלאכה
מזרחבצפורח'האורגי

מזרחבדרורח'מסודרהמרכבה'4
מערבבדרושד'ירושלי




:גושיוחלקות


:6803,6805.גושיבשלמות
:511,1315,2527.חלקותבמלוא:6801גוש
:12,16,18,24.חלקיחלקות:6801גוש
:634,3644.חלקותבמלוא:6802גוש
:35,45.חלקיחלקות:6802גוש
:7,931.חלקותבמלוא:6804גוש
:14.חלקותבמלוא:6806גוש




:תהתכניתמטר
לאזורחידושושיפ והפיכתו אזורהתעשיהפיתוחו ורפני

מיוחד תעסוקה ובידור, עסקי ,סביבתיי מפגעי ללא
:י"זאתע.ושיפורחזותהעיר

1 . שייעודשינוי ייעודמאזור תעשיה"ו "אזור ,"אזור
זעירה "תעשיה מלאכה", "אזור אחסנה", "אזור ,"אזור

ידע עתירת "תעשיה "שביל", ציבור", לבנייני ,"שטח
פתוח" ציבורי שטח דר"ו" ש" ייעודלאזור אזור"ו

מיוחד "תעסוקה מסחרית", "חזית פתוח", פרטי ,"שטח
ציבור" לבנייני "שטח פתוח", ציבורי "שטח ,"דר

".מוצעת
2 .לאזורי השימושי קביעת מיוחד: תעסוקה ,אזור

מסחרית חזית פתוח, ציבורי שטח פתוח, פרטי ,שטח
דרכי,בניינציבורשטחי.

3.המותריהבניהשטחיסשינוי:מאושרבניהשטח:
כ"רסה"מ:534,740תוספתזכויותבניה,ר"מ675,348

על יעלה לא עיקרי בניה שטח ר"מ1,210,088: כ"סה,
עליעלהלאקרקעייעלשרותמ491,789שטח"ר.

4 .להשגת בניה זכויות תוספת למת הוראות קביעת
התכניתמטרותמגרשיאיחודבאמצעות.

5 .הכוללילמגרשיבניההוראותקביעת ,שטחבניה:
תכסית מס, קומות' ,היתרי למת ותנאי בינוי הנחיות

.בניה
6.למבניגמרחומריקביעת.
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7.המגרשיבתחופתוחיפרטיישטחיקביעת.
8.פרטייבמגרשיהנאהזיקותקביעת.
9 חניה. מרתפי הקמת רחקביעת בי למגרשי'

המרכבה'המלאכהלרח'ירושליובירח'הרוקמילשד
/1.לתכניתהמתארח15יתיקו"עפ
10.המובילותהרמפותושטחיהמרתפיתכסיתהקטנת

שללמקסימוהמגרש85אליהמשטחאחוז.
11.הקרקעפניועלבמרתפיחניההסדריקביעת.
12 ללאהסכמתבעלי,קביעתמתחלאיחודוחלוקה.

ה"לחוקהתכנווהבניההתשכ'סימז'בהתאלפרקג
1965 חלקות 6-9של ,14-17 ,38-40 6802בגוש

.'מתחא
13 .בעלי בהסכמת וחלוקה לאיחוד מתח קביעת

ה"לחוקהתכנווהבניההתשכ'סימז'בהתאלפרקג
1965חלקות 19-20של ,23בגוש6804וחלקות12-

22)101-103מגרשי(6803בגושבמתח'.
14 .מגרשיאיחודבדברהוראותקביעת :חלקות חלקי
14 134למגרש6805בגוש30ו, , חלקות ו6חלקי
42בגוש6803למגרש101.
15.קיימותדרכיהרחבת,וביטולחדשותדרכיהתווית

.דרכיקיימות
16 ברחובות. עיצוב הנחיות קביעת :האורגי 'שד,

ירושלי,והמלאכההמרכבה.
17.להריסהמבניקביעת.
18.קיימיתעשייהלמבניהנחיותקביעת.
19.סביבהלאיכותהנחיותקביעת.




 התכנית הפקדת על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
05/12/2008הפרסומיובילקוט5883,התשסט,עמוד

1186,17/12/2008בתארי.


בהתכני נמצאת האמורה המחוזית:משרדית הועדה
ולבניהמחוזתלאביב לתכנו , בגיאביב125דרתל

 טלפו67012יפו במשרדי03-7632588: וכ:הועדה
-:03טלפוחולו58ויצמ,לתכנוולבניהחולוהמקומית

5027222
ובשע בימיבה לעיי רשאי המעוני ותשהמשרדיוכל

פתוחילקהלהאמורי משרדשלהאינטרנטבאתרו,
הפני www.pnim.gov.il.




קריתאונו:מרחבתכנומקומי,אביבתל:מחוז
בדבראישורהודעהברמהמקומיתמתארתכנית

/402קא'מסמפורטת
מתחהכלניתפינוייבינוי:שהתכנית



הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה ,1965–ה"התשכ, אישור מתארבדבר תכנית

/402קא'מסמקומיתברמהמפורטת
וחלוקה איחוד:איחוד לעריכת הוראות הקובעת תכנית

וחלוקהבתכניתעתידיתהנגזרתמתכניתזו
בניהוהרשאות להוציא:התרי ניתלאשמכוחהתכנית

היתריאוהרשאות
:המתיחסתלתכניותהבאות



סוגהיחס התכניתמספר 
ישינו תרשצ/1/43/3 
שינוי תרשצ/3/43/3 
שינוי קא/מק/61 
שינוי תממ/66/א 

כפיפות תמא/38 
כפיפות תמא/3 

סוגהיחס התכניתמספר 
כפיפות תמא/34/ב/4 
כפיפות תממ/5 
כפיפות תמא/4/2 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.הכלנית:קריתאונורחוב:ישוב
.אשכוללוי:קריתאונורחוב:ישוב
.הרוגימלכותבבל:קריתאונורחוב:ישוב

8-12,14-16,18-20.לויאשכול'רח
1-17,2-6.הכלנית'רח
.1-7הרוגימלכותבבל'רח



:גבולותהתכנית
צפורח'בינויהפינויומיתחבבלמלכותהרוגי.

דרוחלקה401אונוקריתקניו
לויאשכול'רחמזרח
6491(בגוש29חלקה(תוחשטחציבוריפמערב



:גושיוחלקות
:2425,32,8687,8991.חלקותבמלוא:6491גוש
:2223,82,94.חלקיחלקות:6491גוש
:76,79.חלקותבמלוא:6496גוש
:215,220,222,223.חלקיחלקות:6496גוש



:תהתכניתמטר
"לויאשכול"תתכניתלהתחדשותעירוניתבפינתהרחובו

."הרוגימלכותבבל"ו
 הריסת כוללת 5התכנית רכבת"מבני " יח92ובה"ד

בינוי5והקמתחלופותבשתימגורימבני:
1.אחלופה'סה"כ:308יח"כמפורטד:שטח301בתא

 בני בנייני "יח64שני שטח ובתא אחד כל 2013ד
בנייח60בנייני"אחדכלד.

2.בחלופה'סה"כ:348יח"כמפורטד:שטח301בתא
 בני בנייני "יח64שני שטח ובתא אחד כל 2012ד

 בני יח73בנייני" ב אחד ובניי ד"יח74ד .זו חלופה
ברחובהבנייועיבויחיזוקהכלנית"כוללת" ,84הרחבת

18דהקיימותוהרחבתשטחיהמסחרוכמוכהוספת"יח
.הגגושיפוהבניידחדשותעחדריעל"יח



:עיקריהוראותהתכנית
1 . וביטול קביעתייעודשינוי במקומ התקפי קרקע י

.יקרקעכמופיעבתכניתזוייעוד
2.לכלהמותריהשימושימוצעייעודקביעתקרקע.
3.בניההוראותקביעת.
4.נוספותהוראותקביעת.
5.בניותמרצילביצועוהתניותשלביהקביעת.



 התכנית הפקדת על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
29/04/2011הפרסומיובילקוט6250 עמוד,התשעא,

4773,14/06/2011בתארי.


ב נמצאת האמורה המחוזית:משרדיהתכנית הועדה
ולבניהמחוזתלאביב לתכנו , בגיאביב125דרתל

 טלפו67012יפו :03-7632588במשרדי וכ:הועדה
אונוהמקומית קרית ולבניה לתכנו,אונו וכלקרית

ובשע בימי בה לעיי רשאי המעונישהמשרדי ות
לקהל פתוחיהאמורי משרדשלהאינטרנטבאתרו,

הפני www.pnim.gov.il.
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רמתג:מרחבתכנומקומי,אביבתל:מחוז


הפקדתבדברהודעהברמהמקומיתמתארתכנית
/1584רג'מסמפורטת
אלרואי'מגורירח:שהתכנית



הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965–ה"התשכ, , במשרדי המחוזיתכי הועדה

הועדההמקומיתובמשרדילתכנוולבניהמחוזתלאביב
ולבניה לתכנוג רמת מקומיתמופקדת מתאר תכנית

/1584רג'מסברמהמפורטת


ללאאיחודוחלוקה:חלוקהאיחודו


והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:לתכניותהבאותתהמתייחס


סוגהיחס התכניתמספר 
כפיפות רג/מק/340/ג/33 
כפיפות רג/340 
כפיפות רג/340/ג 
כפיפות רג/340/ג/1 
כפיפות רג/588/א/1 
כפיפות רג/מק/340/ג/17 
כפיפות רג/340/ג/21 
כפיפות רג/מק/340/ג/3/2 
כפיפות רג/340/ג/15 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:


45.אלרואי:רמתגרחוב:ישוב



:גושיוחלקות


:695.חלקותבמלוא:6157גוש


:מטרתהתכנית
1.בבניי5הקמתקומות+קוממעלהגגעלחדרית

.קרקעמפולשת


:עיקריהוראותהתכנית
1 . ב מגורי לאזור הבניה זכויות רג"שעפ(השוואת /י

340 ג/ "ע) שינוי בייעודי מגורי רג"עפ1)מאזור /י
588/א/1(דמגורילאזור)מבא"עפת"י.(

2 .בתכנית ב מגורי לאזור בהתא יהיו הבניה זכויות
רג /340 תיקוניה/ על ג הק, ערבכולל המותרות לות

זו תכנית של אישורה לגג, יציאה חדרי כולל ,כולל
מחסני.

3 . במגורי בניי5הקמתקרקעקומתמעלקומות+
מרתקומתשמעלגגקומת.

4.מס'יח"11דיחתוספת"לתכניתניכרתסטיהתהווהד.
5.הקיימימגורימבניהריסת.
6.בנייקוויקביעת.
7 התכניתקביעת. בתחו ופיתוח בניה הוראות ,בתו

.התחשבותבגינההציבורית


בתכנית לעיי רשאי מעוני כל ובשע, בימיות
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

.www.pnim.gov.il הפנימשרדשלהאינטרנט


בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואה,כלמעוניבקרקע
וככלהזכאילכעלפי,יהתכניתאתעצמונפגעעליד

לחוק100סעי ,התנגדותלהגיש ימי60בתורשאי
הפרסומי בי המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד

בעתוני , ולבניהמחוזהועדההמחוזיתלמשרדי לתכנו
אביב תל , בגי אביב125דר תל :טלפו67012יפו

03-7632586 . המחוזית בוועדה קהל אקבלת בימי,'

11:00-14:00ביהשעות'ה',ג יומצאהעתקההתנגדות.
המקומיתלמשרדיהועדהגרמתולבניהלתכנו,המעגל

26גרמתטלפו:03-6753515


כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה

בהתאלתקנותהתכנוהעובדותשעליההיאמסתמכתו
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו



רמתג:מרחבתכנומקומי,אביבתל:מחוז



בדבראישורהודעהברמהמקומיתמתארתכנית
/1547רג'מסמפורטת

גניילדיפעוטורמתאפעל:שהתכנית
הודע בזה הנמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

והבניה ,1965–ה"התשכ, אישור מתארבדבר תכנית
/1547רג'מסמקומיתברמהמפורטת



ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה


והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:המתיחסתלתכניותהבאות


סוגהיחס התכניתמספר 
כפיפות מתמ/119 
כפיפות תמא/4/2 
כפיפות תממ/219 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:


.שדהאורנירמתאפעל:רמתגרחוב:ישוב
האורנימגרשספורטושטחדרומיתלבנייהספורט'שד




:גושיוחלקות


:652,810.חלקיחלקות:6176גוש


:תהתכניתמטר
1.צייעודשינוילבניימשטחללשטחספורטאזוריבורי.
2.מייעודשינויציבוריאזורלבנייספורט.
3.ציבורילמוסדבנייבניית)מעוילדיגני(שטח1בתא.



:עיקריהוראותהתכנית
1 . לשטחלייעודשינוי ציבורי לבניימשטחאזורספורט

מייעודושינויציבוריאזורלבנייספורט.
2.שטח2תאיייעודוהיהספורטאזור.
3.שטח1תאייעודומוסדותלמבניהמיועדשטחיהיהו

לחינוציבור.
4 . שטח תא 1על ציבורי למוסד בניי יוק)מעוגני

ילדי(כדלהל:
.קומות.2א
ב עיקרי"מ800. שטח ר מעל"מ320, שירות שטחי ר

.הקרקע
5.שטח2בתא)ספורטאזור(העצייישמרו.



הו התכנית הפקדת על בתארידעה בעיתוני פורסמה
13/01/2012הפרסומיובילקוט6383,התשעב,עמוד

2823,22/02/2012בתארי.


ב נמצאת האמורה המחוזית:משרדיהתכנית הועדה
ולבניהמחוזתלאביב לתכנו , בגיאביב125דרתל

 טלפו67012יפו במשרדי03-7632588: וכ:הועדה
גמיתהמקו רמת ולבניה לתכנו , ג26המעגל רמת
טלפו:03-6753515
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ובשע בימיבה לעיי רשאי המעוני ותשהמשרדיוכל
לקהל פתוחיהאמורי משרדשלהאינטרנטבאתרו,

הפני www.pnim.gov.il.


אורוגילה
וזיתראשהוועדההמחתיושב

לתכנוולבניהתלאביב



מחוזחיפה


מחוזחיפהגלילית:מרחבתכנומקומי,חיפה:מחוז

בדבראישורהודעהמפורטתברמהמפורטתתכנית
ב//1332חפאג'מס

".גפקיסריה"פארקאירועי:שהתכנית
הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

הוהבני ,1965–ה"התשכ, אישור מפורטתבדבר תכנית
ב//1332חפאג'מסברמהמפורטת



ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה


והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:המתיחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי ג/322/ב 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
קיסריהאזורתעשיהקיסריה:ישוב



:גושיוחלקות
:93.חלקותבמלוא:12424גוש



:תהתכניתמטר
.הקייייעודהוספתשימושגאירועיוכנסיל




:עיקריהוראותהתכנית
שינוילמסחרייעודומוסדותרווחהמשירותיהשטח.




 התכנית הפקדת על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
23/02/2012הפרסומיובילקוט6404,התשעב,עמוד

3515,בתארי24/04/2012.


ב נמצאת האמורה המחוזית:משרדיהתכנית הועדה
33095חיפה15"שדהפלי,לתכנוולבניהמחוזחיפה

טלפו :04-8633455 במשרדי. וכ:המקומית הועדה
חיפה ולבניהמקומיתמחוזיתמחוז לתכנו "שדהפלי,

ובשעחיפה15 בימי בה לעיי רשאי המעוני ותוכל
האינטרנטבאתרו,שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל

.www.pnim.gov.il הפנימשרדשל



חיפה:מרחבתכנומקומי,חיפה:מחוז


הפקדתבדברמפורטתהודעהתכניתמס'חפ/2155
פיתחתואדישיח:שהתכנית



הודעה בזה נמסרת לסעי, בהתא 89התכנו לחוק
והבניה 1965–ה"התשכ, , במשרדי המחוזיתכי הועדה

חיפה מחוז ולבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי
ולבניה חיפהלתכנומ מפורטתופקדת /חפ'מסתכנית

2155


:לתכניותהבאותתהמתייחס
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי חפ/1024/א 
שינוי חפ/1024/ג 

כפיפות חפ/1024/ד 


ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.מגורשיספרד:חיפהרחוב:ישוב

.פיתחתואדישיח
ממערב ספרד מגורשי ברחוב גובלת ,הקברות בבית

מצפוכבבירשכונתובמורדותמדרו.


:גבולותהתכנית
'11(כבישמס(רחובמגורשיספרד:במערב
"שעעיאלי"בוסתהואדיבקרבתמעי:במזרח
בדרו:הקברותבביתהגובליבשטחי
בצפו:ההרשיפולי



:גושיוחלקות
:25,1721.חלקותבמלוא:10736גוש
:1,24.חלקיחלקות:10736גוש
:4,14.חלקותבמלוא:10757גוש
:13,5,1112,17.חלקיחלקות:10757גוש
:1.חלקיחלקות:10762גוש



:יתמטרתהתכנ
 בייעודשינוי מאזורהקרקע שיח ואדי שטח"פיתחת

היהודי הקברות בית להרחבת המיועד "ציבורי לשטח
 בניהבתופתוח והוראות המותרי השימושי קביעת

וכהתכניתבתחוופיתוח,לשימורהנחיותמת,שיקו
הבוסתבשטחופיתוח.



:עיקריהוראותהתכנית
 מייעודשינוי ביתשט"הקרקע להרחבת המיועד ח

היהודי הקברות פתוח"ל" ציבורי שטח "בתומת
הוראותלשימושבקרקע

בשטח ושיקו לפיתוח והוראות ,לשיקו הנחיות כולל
.ושימורבוסתכיאטומאגרהמיהצמודלו

 ומאגרהמיהצמודלו הבוסתשטחכלקביעת)תאי
100שטח,101,102(לשימורכאתר.

שינוימייעוד בית"הקרקע להרחבת המיועד שטח
היהודי הקברות דר"ל" מרח" מוסדר חיבור לצור'
אזורמגורשיספרדל

מדרובתכניתהגובלהקברותבית.
ב שטח לתא הוראות יאפשר"שצייעודקביעת אשר פ

אחזקתלצורברכבאזורגישההבוסת.
למגורילשימושמועדיוקביעתבניההגבלותבמבני

הקיימי.


בתכנית לעיי רשאי מעוני כל ובשע, בימיות
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

.www.pnim.gov.il הפנימשרדשלהאינטרנט


בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואה,כלמעוניבקרקע
וככלהזכאילכעלפי,אתעצמונפגעעלידיהתכנית

לחוק100סעי ,התנגדותלהגיש ימי60בתורשאי
הפרסומי בי המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד

בעתוני , ולבניהמחוזהועדההמחוזיתלמשרדי לתכנו
חיפה הפלי, "שד 15 טלפו33095חיפה :04-

8633455 ההתנגדות. העתק יומצא הועדהלמשרדי
חיפההמקומית ולבניה לתכנו , :טלפוחיפה3ביאליק

04-8356807


כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה
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התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו



חיפה:מימרחבתכנומקו,חיפה:מחוז



הפקדתבדברמפורטתהודעהתכניתמס'חפ/2313
'רח,הסדרתבניהקיימתושמושמסחרי:שהתכנית

6חורב


הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965–ה"התשכ, , במשרדי המחוזיתכי הועדה

חיפה מחוז ולבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי
 ולבניה יפהחלתכנו מפורטתמופקדת /חפ'מסתכנית

2313


:לתכניותהבאותתהמתייחס
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי חפ/1/ד 
שינוי חפ/229/ה 
שינוי חפ/מק/1400/יב/1 
שינוי חפ/1400/יב 

כפיפות חפ/מק/1400/גב 
כפיפות חפ/מק/1400/יב/4 
כפיפות חפ/מק/1400/פמ 
כפיפות חפ/מק/1400/תט 
כפיפות חפ/1400/שש 
כפיפות חפ/229/י/1 
כפיפות חפ/229/י 
כפיפות חפ/718/א 
כפיפות חפ/מק/229/י/2 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
6.חורב:חיפהרחוב:ישוב

שכונתאחוזה


:גושיוחלקות
:85.חלקותבמלוא:10779גוש
:102.חלקיחלקות:10779גוש



:מטרתהתכנית
.חורב'הסדרתבניהקיימתושימושמסחריבחזיתרח



:עיקריהוראותהתכנית
 אייעודשינוי מגורי מאזור קרקע 'מגורי לאזור

.ומסחר
רחבחזית תוספתשימושמסחרי 'חורבבתוהגדרת

המותריהמסחרייהשימושי.
יות האחורי ובבניי מסחר יותר הקדמי בבניישימוש ר

.למגוריבלבד
הבינוילהסדרתשניתנולהקלותבהתאבנייקווישינוי

הקיי.
במסגרתשניתנולשטחיבהתאבניהשטחיתוספת

.הקלות
רח הרחבת ' של לרוחב מ25.00חורב ')סופי לרוחב

מ30של'.(


בתכנית לעיי רשאי מעוני כל ובשע, בימיות
פתוח האמורי לקהלשהמשרדי י ,באתרוכ

.www.pnim.gov.il הפנימשרדשלהאינטרנט


בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואה,כלמעוניבקרקע
וככלהזכאילכעלפי,אתעצמונפגעעלידיהתכנית

לחוק100סעי ,התנגדותלהגיש ימי60בתורשאי
הפרסומי בי המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד

ניבעתו , ולבניהמחוזהועדההמחוזיתלמשרדי לתכנו
חיפה הפלי, "שד 15 טלפו33095חיפה :04-

8633455 ההתנגדות. העתק יומצא הועדהלמשרדי
חיפההמקומית ולבניה לתכנו , :טלפוחיפה3ביאליק

04-8356807


כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
ובלוויתצהירהמאמתאתהוגשהבכתבבפירוטהנמקות

התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו



מורדותהכרמל:מרחבתכנומקומי,חיפה:מחוז



בדבראישורהודעהמפורטתתכניתמס'מכ/472/א
רכזתעשייהועסקיצפוניהשלמתמ:שהתכנית

בנשר
הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

והבניה ,1965–ה"התשכ, אישור מפורטתבדבר תכנית
'מס
א//472מכ

:המתיחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי תרשצ/13/10/2 
כפיפות תמא/23 
כפיפות תמא/35 
כפיפות תממ/6 
כפיפות תתל/2/6/13 
כפיפות חפאג/969 
כפיפות מכ/396 
כפיפות מכ/129/א 
כפיפות מכ/545 
כפיפות מכ/361/א 
כפיפות תמא/34/ב/4 
כפיפות מכ/472 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.הקישו:נשררחוב:ישוב

נשר,בחלקהמזרחישלאזורהתעשיה


:גושיוחלקות
:55.לקותבמלואח:11229גוש
:47,54,5657,5961.חלקיחלקות:11229גוש



:תהתכניתמטר
 אזורמגורי"מ56חלקהייעודשינוי "תעסוקה"ל"

.וצירופולמגרשהתעשייההגובל
לתעסוקהבניהמגרשילשלושההשטחחלוקת.
בינויהוראותקביעת,הסביבהאיכותעלושמירהעיצוב.



:ריהוראותהתכניתעיק
שינויייעודחלקה56מ"מגורי"תעסוקה"ל."
לתעסוקהבניהמגרשילשלושההשטחחלוקת.
התכניתשטחכלבינויבדברהוראותקביעת.
המבני עיצוב בדבר הוראות קביעת ,סביבתי פיתוח

מטרדיומניעת.
עהתייעצותהכוללבניההיתרילהוצאתמנגנוקביעת
.יגודערילאיכותהסביבהא



 התכנית הפקדת על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
02/07/2010 הפרסומי 6116ובילקוט התשע, ,עמוד

4223,בתארי05/08/2010.
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ב נמצאת האמורה המחוזית:משרדיהתכנית הועדה
33095חיפה15"שדהפלי,לתכנוולבניהמחוזחיפה

טלפו :04  8633455ובמשרדי כ:המקומיתהועדה
הכרמל מורדות ולבניה לתכנו , 2כורי 33093חיפה

טלפו:04-8676296בימיבהלעיירשאיהמעוניוכל
לקהלובשע פתוחי האמורי שהמשרדי ות באתרו,

.www.pnim.gov.il הפנימשרדשלהאינטרנט



מורדותהכרמל:מרחבתכנומקומי,חיפה:מחוז


הודעהאישורבדברמפורטתתכניתמס'מכ/771
רכסי'גבעהד:שהתכנית



הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה ,1965–ה"התשכ, אישור מפורטתבדבר תכנית

'מס
/771מכ

:המתיחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי מכ/מק/565 
שינוי מכ/201 
שינוי מכ/1 
שינוי מכ/231 
שינוי מכ/231/ד 
שינוי תרשצ/2/12/4 

כפיפות מכ/מק/231/ה 
כפיפות מכ/מק/687 
כפיפות מכ/מק/610 
כפיפות מכ/מק/231/ג 
כפיפות מכ/מק/543 
כפיפות מכ/מק/450 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.גבעהד:רכסירחוב:ישוב

רחובותדקל וסבי, ,שיקמי אשל, הדס, דפנה, ,תאנה,
רות,וערבהליל



:גושיוחלקות
,:623,2728,3042חלקותבמלוא:10064גוש
4758,69110,112143,201204.



:תהתכניתמטר
א .מרתפי קומת עבור בניה זכויות הגדרת ,קומות

.עמודיועליותגג
80%.ל56%עיקריימהגדלתשטחיהבניהה.ב
ל35%מ'מגוריאייעודהגדלתתכסיתבמגרשיב.ג
)60-70.%(
900דבחלקותפנויותששטחמעלל"הגדלתמספריח.ד
"מ ושמספר 36ר ל"יח4מ49,ו37, בכל"יח6ד ד

.חלקה
.ד"יח4דל"יח3מ'201דבחלקהמס"יח'הגדלתמס.ה
.ד"יח2דל"יח1מ'202דבחלקהמס"יח'הגדלתמס.ו
הגדלתמס.ז ד"יח352דל"יח346דבתכניתמ"יח'
.הכלולותבתכנית'מגוריאייעודחלקותב123ב



:עיקריהוראותהתכנית
מרתלהקמתבניהוהוראותבניהאחוזיקביעת/קומת

התכנית בשטח גג ועליית עמודי ,בתושטחי הגדלת
.עיקרייהבניהה

המותרהתכסיתאחוזוקביעתהגדרת.
מסהגדלת'מס"יחבחלקהד'201מ3יח"לד4יח"ד.
מס הגדלת מס"יח' בחלקה ד ל"יח1מ202' 2ד

.ד"יח

מסהגדלת'יח"עלעולהששטחפנויותבחלקות900ד
.דבכלחלקה"יח6דל"יח4רמ"מ




 התכנית הפקדת על בתאריפוהודעה בעיתוני רסמה
27/01/2012הפרסומיובילקוט6374,התשעב,עמוד

2497,בתארי09/02/2012.



ב נמצאת האמורה המחוזית:משרדיהתכנית הועדה
33095חיפה15"שדהפלי,לתכנוולבניהמחוזחיפה

טלפו במשרדי04-8633455: וכ:המקומית הועדה
הכרמל מורדות ולבניה לתכנו, 2כורי 33093חיפה

טלפו:04-8676296
ובשע בימיבה לעיי רשאי המעוני ותשהמשרדיוכל

לקהל פתוחיהאמורי משרדשלהאינטרנטבאתרו,
הפני www.pnim.gov.il.




אלונהמנשה:מרחבתכנומקומי,חיפה:מחוז


בדבראישורהודעהמפורטתברמהמפורטתתכנית
א//400מ'מס

חוותלוליאביאל:תכניתשה


הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה ,1965–ה"התשכ, אישור מפורטתבדבר תכנית

א//400מ'מסברמהמפורטת


ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה


והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:אותהמתיחסתלתכניותהב
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי משח/1א 
א"פתמ"אישורע תמא/22 
א"פתמ"אישורע תמא/35 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.אביאל:ישוב

שטחיחקלאיישלאביאלולוליקיימיבמושב


:גושיוחלקות
:112,120121.חלקיחלקות:12073גוש
:1012,20,25.חלקיחלקות:12413גוש
:57,66.חלקותבמלוא:12415גוש
:21,35,51.חלקיחלקות:12415גוש
:26,66.חלקיחלקות:12416גוש



:תהתכניתמטר
א .קיימי לולי והוצאת לולי חוות הקמת לאפשר
.מושבאביאלבתומ
ב .אביאל של החקלאיי לשטחי גישה דר הסדרת

לעמיקמהכביש.
ג מתמהקל. "ה לטיפוח22א טבעי יער שטח סימו

אביאלמושבשלהמשבצתבתחומעובדחקלאיבאזור
קייאדנטעויער

במושבהנחלותבשטח.כשלגריעה78יערדונ.
.להבטיחתנאיסביבתיינאותיי.ד



:עיקריהוראותהתכנית
 משקייעודשינוי למבני חקלאית מקרקע ודר"שפ, פ

.יתחקלא
לכלמותריושימושיתכליותקביעתקרקעייעוד.
בניה הוראות קביעת :מבני שטח ,גובה ,מרווחי

.צפיפות,בניה
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לבינויהנחיות.
קיימילוליוהריסתלפינויהנחיות.
דרכיהתווית.
סביבתיותהנחיותקביעת.



 התכנית הפקדת על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
06/05/2011הפרסומיובילקוט6250 עמוד,התשעא,

4778,בתארי14/06/2011.


ב נמצאת האמורה המחוזית:משרדיהתכנית הועדה
33095חיפה15"שדהפלי,לתכנוולבניהמחוזחיפה

טלפו במשרדי04-8633455: וכ:ה.עדהוהמקומית
אלונה מנשה ולבניה לתכנוד. חפר :טלפו,37845נ

04-6177307ובשעבימיבהלעיירשאיהמעוניוכלות
האינטרנטבאתרו,שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל

.www.pnim.gov.il הפנימשרדשל



שומרו:מרחבתכנומקומי,חיפה:מחוז


בדבראישורהודעהמקומיתמתארתכנית 
/1396ש'מס

מאזורמסחרילאזורמגוריייעודשינוי:שהתכנית
הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק

והבניה ,1965–ה"התשכ, אישור מתארבדבר תכנית
/1396ש'מסמקומית



ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה


והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:המתיחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי ש/23/א 
שינוי ש/132 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.החרצית:גבעתעדהרחובבנימינה:ישוב

נחלת בשכונת גובל החרצית רחוב ישורו צפו שכונת
בנימינה



:גושיוחלקות
:420.חלקותבמלוא:10215גוש



:תהתכניתמטר
.'ביטולשטחמסחריוהפיכתולשטחמגוריא



:התכניתעיקריהוראות
המותריהבניהשטחיבדברהנחיותקביעת.
קומותומספרמבניגובהבנושאהנחיותקביעת.
נגרמשמרלניקוזהנחיותקביעת.
לתכסיתהנחיותקביעת.
שירותלשטחיהנחיותקביעת.
אדריכליילפרטיהנחיותקביעת.
לבינויהנחיותקביעת.
לותנאיהוראותקביעתזאתתכניתבתחוהיתרמת.



 התכנית הפקדת על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
15/07/2011הפרסומיובילקוט6255 עמוד,התשעא,

5099,בתארי26/06/2011.



ב נמצאת האמורה המחוזית:משרדיהתכנית הועדה
33095חיפה15"שדהפלי,לתכנוולבניהמחוזחיפה

טלפו במשרדיוכ04-8633455: :המקומית הועדה
שומרוולבניה לתכנו ,54המיסדייעקב זכרו30950

טלפו:04-6305522בימיבהלעיירשאיהמעוניוכל

לקהלובשע פתוחי האמורי שהמשרדי ות באתרו,
.www.pnim.gov.il הפנימשרדשלהאינטרנט




קריות:מרחבתכנומקומי,חיפה:מחוז
בדבראישורהודעהמפורטתברמהמפורטתתכנית

ה//260ק'מס
,שינויהוראותבניהבשכונתבנהבית:שהתכנית

יקרית


הודעה בזה נמסרת , לסעי 117בהתאהתכנו לחוק
והבניה ,1965–ה"התשכ, אישור מפורטתבדבר תכנית

ה//260ק'מסברמהמפורטת


ללאאיחודוחלוקה:איחודוחלוקה


בנ והרשאותהתרי להוציא:יה נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:המתיחסתלתכניותהבאות
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי ק/260 
שינוי ק/130 

כפיפות 18/44/2 
כפיפות חפאג/ד/1249 
כפיפות ק/316/ח 
כפיפות ק/130/א 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.קריתי:ישוב

"בנהבית"שכונת
אלויגאלרחובות,סביו,רקפת,דגנית,חבצלתהכלנית,

.נרקיס,מרגנית


:גושיוחלקות
גוש :10425במלוא חלקות :31167 ,169184,

188190,192193,195197,199221,224.
:187,223.חלקיחלקות:10425גוש



:תהתכניתמטר
ב בניה זכויות "מ40הגדלת שטח עיקרי"ר "על נוס

ק תכנית בתחו המותרי אלו /260 בנה"שכונת
בית"במגרשהחניהוהסדרתיבקרית.



:עיקריהוראותהתכנית
 של בשיעור עיקרי שטח יח"מ40הוספת לכל ד"ר

.בתחוהתכנית
 שטחעיקרי ביהפרדה180מ"שרותשטח וביר

.התכניתדבתחו"לכליח,ר"מ40
 בסעי האמור א12ביטול ק' תכנית בהוראות /260

בק הבניה שטחי בי ההבדל בדבר א. וקומה 'קרקע
ובתנאיששטחהבניה

המאושריהבניימקווייחרוגלאהמותר.
חניהומיקומבמגרשהחניותמספרקביעת.



 התכנית הפקדת על בתאריהודעה בעיתוני פורסמה
24/02/2012הפרסומיובילקוט6390,התשעב,עמוד

3063,בתארי13/03/2012.


לתכנוהועדההמחוזית:משרדיהתכניתהאמורהנמצאתב
חיפה מחוז ולבניה הפלי, "שד 15חיפה33095טלפו:

לתכנוולבניההועדההמקומית:וכבמשרדי04-8633455
קריות , העברי 4הגדוד מוצקי :טלפו26114קרית 

04-8715291ובשעותבימיבה לעיי רשאי המעוניוכל
שלהאינטרנטבאתרו,שהמשרדיהאמוריפתוחילקהל

.www.pnim.gov.il הפנימשרד
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שומרו:מרחבתכנומקומי,חיפה:מחוז


הפקדתבדברמפורטתהודעהברמהמפורטתתכנית
א//1352ש'מס

,חניההגדלתשטחציבוריוהסדרת:שהתכנית
מגוריבחלקותוחלוקהואיחוד



הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
והבניה 1965–ה"התשכ, , במשרדי המחוזיתכי הועדה

חיפה מחוז ולבניה לתכנוהמקומית הועדה ובמשרדי
 ולבניה לתכנושומרו ברמהמופקדת מפורטת תכנית

א//1352ש'מסמפורטת



וחלוקה וא:איחוד כל/יחוד הסכמת ללא חלוקה או
בחלקמתחוהתכנית/הבעליבכלתחוהתכנית



והרשאות בניה להוציא:התרי נית שמכוחה תכנית
היתריאוהרשאות



:לתכניותהבאותתהמתייחס
סוגהיחס התכניתמספר 

שינוי ש/391 
שינוי ש/מק/1036 
שינוי ש/מק/694 

כפיפות ש/מק/1136 
כפיפות ש/מק/1025 



ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:
.5רח:פוריידיסרחוב:ישוב

סאלשאפעי"דרומזרחפוריידיסלידבי


:גושיוחלקות
:5153.חלקותבמלוא:11286גוש
:49,91.חלקיחלקות:11286גוש



:מטרתהתכנית
א .בתחו קיימי בנייני לרישוי חוקי בסיס יצירת

.התכנית
ב . בחלקות וחלוקה 51איחוד ,52 ,53חלקי ע

ו49מחלקות91שבתכניתכנדרש/מק/1036.
ג .שמשמשציבור באתרלבנייני שיפוראפשריותהבינוי

.ס"לבי



:עיקריהוראותהתכנית
שינויבייעודממגוריקרקע1בלמגורי.
קיימיבניינילרישויבניההוראותקביעת.
שינוציבורייעודיומוסדותלמבניציבוריחניו.
ציבורילמבנילשטחגישהדרבתוואישינויי.



בתכנית לעיי רשאי מעוני כל ובשע, בימיות
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלil.gov.pnim.www.הפנימשרדשלהאינטרנט
בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת,ניבקרקעמעו

וככלהזכאילכעלפיסעי,עצמונפגעעלידיהתכנית
ימיממועד60בתורשאילהגישהתנגדות,לחוק100

בעתוניהפרסומיביהמאוחרתההודעהשלפרסומה,
המחוזיתלמשרדיחיפההועדהמחוזולבניהלתכנו,שד

טלפו33095יפהח15"הפלי :04-8633455 .העתק
למשרדיההתנגדות המקומית:יומצא לתכנוהועדה

שומרוולבניה ,54המיסדייעקב זכרו30950טלפו:
04-6305522



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
אתהמאמתתצהירובלוויהנמקותבפירוטבכתבהוגשה

מסתמכתהיאשעליההעובדותהתכנולתקנותובהתא
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו

מרחבתכנומקומיחדרה
אישורדברבפרסוסופרטעותתיקובדברהודעה

ב//821התכניתחד
תכניתחד /821 /הפרסומיבילקוטלאישורפורסמהב

מס '6368 מתארי26.01.12ובתארי בעתונות
06.01.12.

סופרטעותשנפלההתגלההתכניתאישורלאחר
בשלטעותלאנמחקוההוראות:בהוראותהתכנית

וזאתבניגוד,הקומותהראשונות2דב"שאוסרותיח
מיוהועדה12.07.11להחלטתלנספחשיתאיובאופ

לומוצגותבו"יההחלטההנ"שתוקעפ(הבינויהמחייב
עמודתקנוהתכניתשפורס).בקומותהראשונותד"יח

והוראותהתכנית,למתתוקיוחלבעמודתקנועדכני
למתיחליפואתהעותקהמאושרשפורסתהמתוקנו

תוק.

התכנולמנהליישלחמתוקעותק,מקרקעילמנהל
עותקמסמכילשעדכו,ישראלולוועדההמקומית

ובאתריאצלהשמורהתכניתהרלוונטייהאינטרנט
.םשלהושלמשרדהפני  

יוסמשלב
יושבראשהוועדההמחוזית 

לתכנוולבניהמחוזחיפה



מחוזהמרכז


רמלה:מרחבתכנומקומי,מרכז:מחוז


הפקדתבדברמקומיתהודעהמתארתכנית 
/1000/52לה'מס

,פ.צ.מקרקעחקלאיתלשייעודשינוי:שהתכנית
וואריש'ג



הודעה בזה נמסרת , לסעי 89בהתאהתכנו לחוק
1965,–ה"התשכ,והבניה

 הועדההמחוזיתלתכנוולבניהמחוזהמרכזכיבמשרדי
ולבניהובמשרדילתכנוהמקומיתהועדהרמלהמופקדת

/1000/52לה'מסתכניתמתארמקומית


:לתכניותהבאותתהמתייחס


סוגהיחס התכניתמספר 
כפיפות לה/1000 

ומקומבתכניתהכלוליהשטחי:


.הארואלרשיד:רמלהרחוב:ישוב


וואריש'שכונתג


:גושיוחלקות


:93,99.חלקותבמלוא:4354גוש
:95.חלקיחלקות:4354גוש



:מטרתהתכנית
 קרקעייעודשינוי פתוחשל ציבורי לשטח חקלאית

.לרווחתהשכונה


:עיקריהוראותהתכנית
.מקרקעחקלאיתלשטחציבוריפתוחייעודשינוי.א
ב .לשימוש מתקני של ופיתוח לבניה הוראות קביעת

המבקריציבור.


בתכנית לעיי רשאי מעוני כל ובשע, בימיות
לקהל פתוחי האמורי שהמשרדי ,באתרוכ

כלil.gov.pnim.www.הפנימשרדשלרנטהאינט
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בבניאובכלפרטתכנוניאחרהרואהאת,מעוניבקרקע
וככלהזכאילכעלפיסעי,עצמונפגעעלידיהתכנית

ימיממועד60בתורשאילהגישהתנגדות,לחוק100
,יהפרסומיבעתוניפרסומהשלההודעההמאוחרתב

 המחוזיתלמשרדי המרכזהועדה מחוז ולבניה לתכנו,
 הרצל 91שד טלפו72430רמלה :08-9788409.

ההתנגדות העתק יומצא המקומיתלמשרדי הועדה
רמלה9מבצעמשה,לתכנוולבניהרמלה



כ א אלא תידו ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
ובלוויתצהירהמאמתאתהוגשהבכתבבפירוטהנמקות

התכנולתקנותובהתאמסתמכתהיאשעליההעובדות
 חוקר(והבניה סמכויות לתכנית בהתנגדויות נוהל סדרי

1989.ט"תשמ,)וסדריעבודתו

יוסרות
יושבתראשהוועדההמחוזית 

לבניהמחוזהמרכזלתכנוו


הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

פרוטרום	נאמנות	בע"מ
)ח"פ 51-239737-3(

)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 30.9.2012, בשעה 12.00, ברח' פנחס רוזן 34, 
כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הרצליה, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    טלי מירסקי לכמן, מפרקת

טל	ותמר	בע"מ
)ח"פ 0-424091-51(

)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 1.10.2012, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' נירים 
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.

                                    דורון אלקיים, עו"ד, מפרק

לפלנצ'ה	בע"מ
)ח"פ 51-343504-0(

)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 9.10.2012, בשעה 9.00, ברח' עמק דותן 52, מודיעין, 

לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    ישראל אשכנזי, מפרק

אונגר	מדריכים	וסקרים	בע"מ
)ח"פ 51-146618-7(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 9.10.2012, בשעה 9.00, ברח' רב אשי 13, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מיכאל אונגר, מפרק

גילגמש	הפקות	בע"מ
)ח"פ 51-182252-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
עליכם  ברח' שלום   ,9.00 9.10.2012, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
18, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מעין מילוא, מפרקת

מי-טל	מי	שתיה	טהורים	בע"מ
)ח"פ 51-130778-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 9.10.2012, בשעה 9.00, ברח' פטישן 32, אילת, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    יעקב זיו, מפרק

מכביס	א.י.	בע"מ
)ח"פ 51-226475-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 9.10.2012, בשעה 9.00, ברח' עמק דותן 52, 
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כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  מודיעין, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ישראל אשכנזי, מפרק

מכביס	אשכנזי	בע"מ
)ח"פ 51-208938-4(

)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 9.10.2012, בשעה 9.00, ברח' עמק דותן 52, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  מודיעין, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ישראל אשכנזי, מפרק

רז	-	דף	תעשיות	בע"מ
)ח"פ 51-107026-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 9.10.2012, בשעה 9.00, ברח' מונטיפיורי 17, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אונו,  קרית 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מנחם שחם, מפרק

שרעבי	שילה	ושות'	חברה	לבנין	בע"מ
)ח"פ 51-071619-4(

)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 
יחיא  יגאל  ברח'   ,9.00 בשעה   ,9.10.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
12, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שילה שרעבי, מפרק

פייננס	ארט	בע"מ
)ח"פ 51-383122-2(

)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 9.10.2012, בשעה 9.00, ברח' קהילת ז'יטומיר 

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.

                                    גד בנימין, מפרק

סהרה	ביגוד	ייחודי	בע"מ
)ח"פ 51-394620-2(

)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 9.10.2012, בשעה 9.00, במושב טל שחר, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.

                                    אסף צוברי, מפרק

ג'נרל	גיר	-	בית	הגיר	האוטומטי	)1992(	בע"מ
)ח"פ 51-168703-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
פתח   ,7 בזל  ברח'   ,9.00 בשעה   ,9.10.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    משה סלאמה, מפרק

אבי	ים	שירותי	ניהול	נכסים	בע"מ
)ח"פ 51-403216-8(

)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 9.10.2012, בשעה 9.00, ברח' האילנות 112, 
צורן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אבי ים, מפרק

זלמן	סטמבלר	בע"מ
)ח"פ 51-184384-9(

)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 10.10.2012, בשעה 12.00, במשרדי החברה, 
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כפר חב"ד, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    נחה אזימוב, עו"ד, מפרקת

ספרי	השרון	בע"מ
)ח"פ 51-210608-9(

)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 10.10.2012, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' 
המלך יהושפט 37, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מלכה ויטס, מפרקת

בי	ליין	דיירקט	שיווק	אינטרנשיונל	בע"מ
)ח"פ 51-398445-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 10.10.2012, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה   ,7 ברנד 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יונה ווגל, מפרק

ע.מ.י	מערכות	לתחבורה	ולתעשיה	בע"מ
)ח"פ 51-108853-6(

)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 
חברת  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,14.10.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
חיים קליין ובניו בע"מ, רח' הקידמה 16, אשדוד, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    עמי קליין, מפרק

קירית	הרכב	אסולין	שיווק	)2001(	בע"מ
)ח"פ 51-306579-7(

)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 

הנ"ל תתכנס ביום 14.10.2012, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
יצחק נפחא 406, באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שמעון אסולין, מפרק

קירית	הרכב	אסולין	בע"מ
)ח"פ 51-134507-6(

)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 14.10.2012, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
יצחק נפחא 406, באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שמעון אסולין, מפרק

טרייד	אין	קירית	הרכב	אסולין	)2000(	בע"מ
)ח"פ 51-300606-4(

)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 14.10.2012, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
יצחק נפחא 406, באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שמעון אסולין, מפרק

א.ס.	מגדן	בע"מ
)ח"פ 51-252406-7(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 14.10.2012, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
רופין 40, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יצחק סויד, מפרק

קלינימד	בע"מ
)ח"פ 51-136178-4(

)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 
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הנ"ל תתכנס ביום 14.10.2012, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הרצליה,   ,5 המקובלים 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    איתמר הניג, מפרק

א.	גולדמן	חברה	לבנין	בע"מ
)ח"פ 51-100311-3(

)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 14.10.2012, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
איסרליש 20/24, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ארנון גולדמן, מפרק

ארנון	גולדמן	)מנדלשטם	3(	בע"מ
)ח"פ 51-142977-1(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 14.10.2012, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
איסרליש 20/24, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ארנון גולדמן, מפרק

צמרת	התבור	הנדסה	אזרחית	בע"מ
)ח"פ 51-261536-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 14.10.2012, בשעה 10.00, אצל המפרק, שכ' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תבור,  כפר   ,71 הרימונים 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יורם רז, מפרק

צרכנית	אך	טוב	וחסד	בע"מ
)ח"פ 51-282648-8(

)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 

המפרקת,  אצל   ,10.00 בשעה   ,14.10.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' מהרש"ל 21, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מלכה שפריצר, מפרקת

עתיר	יעוץ	פיקוח	ובקרה	בע"מ
)ח"פ 51-258829-4(

)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 
תתכנס ביום 14.10.2012, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' גלבוע 
20, כוכב יאיר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יהודה דרור, מפרק

רהיטי	ומטבחי	סיון	עינב	בע"מ
)ח"פ 51-257955-8(

)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 14.10.2012, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' 
האשל 7/24, נשר, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יפה הבר, מפרקת

גת	עמי	נכסים	בע"מ
)ח"פ 51-267063-9(

)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 14.10.2012, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  סירקין,  כפר   ,1 הדקלים 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יורם גולן, מפרק

תריסי	גן-נר	בע"מ
)ח"פ 51-171209-3(

)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 
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הנ"ל תתכנס ביום 14.10.2012, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  נר,  גן   ,326 דוד  נורי  הרב 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אלי דניאל, מפרק

דגי	תנובה	2002	בע"מ
)ח"פ 51-322991-4(

)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 15.10.2012, בשעה 11.00, במשרדי ש' פרידמן 
ושות', עורכי דין, רח' ויצמן 2, בית אמות השקעות, קומה 5, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    גיל הרמן, עו"ד, מפרק

בי.	אס.	אנד	אס.	טכנולוג'יס	בע"מ
)ח"פ 51-197935-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.8.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון ברק, ת"ז 58129818, 

מרח' ציפמן 70, רעננה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

דורון ברק, מפרק

בי.	אס.	אנד	אס.	טכנולוג'יס	בע"מ
)ח"פ 51-197935-3(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,15.10.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
70, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה  ציפמן 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דורון ברק, מפרק

ח.ש.א	אביי	הנחל	בע"מ
)ח"פ 51-446430-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.7.2012, התקבלה החלטה 
 ,039177506 ת"ז  כהן,  חן  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 

מרח' צוקרמן 9, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

חן כהן, מפרק

ח.ש.א	אביי	הנחל	בע"מ
)ח"פ 51-446430-4(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,15.10.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
צוקרמן 9, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    חן כהן, מפרק

נגרית	שער	העמקים	בע"מ
)ח"פ 51-360434-8(

)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 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, ברח' העצמאות 
61, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רחל רביד, מפרקת

בנאטה	בע"מ
)ח"פ 51-375500-9(

)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 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, ברח' צמרת 12, 
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כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הרצליה, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שבתאי נאוה, מפרק

אמנון	וילנסקי	בע"מ
)ח"פ 51-336965-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, במשרד פירט, וילנסקי, 
מזרחי, כנעני, עורכי דין, מרכז עזריאלי 1, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    אמנון וילנסקי, מפרק

ד.ח.ס.א.	הום	רהיטים	חברה	ליבוא	בע"מ
)ח"פ 51-300917-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.7.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים סבח, ת"ז 055537419, 

מרח' דן פטנקין 26, באר שבע, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

חיים סבח, מפרק

דיאיי.אס.פי. - דיסטריביוטד סולאר פאואר בע"מ
)ח"פ 51-370856-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.8.2012, התקבלה החלטה 
שומרוני,  עידו  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
ממשרד שבלת ושות', מגדל המוזאון, רח' ברקוביץ' 4, תל אביב 

64238, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

עידו שומרוני, עו"ד, מפרק

סטרלינג תקשורת מתקדמת בע"מ
)ח"פ 51-346554-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.8.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שרית לויתן, 
גרוס,  ממשרד   ,23117 מ"ר  פורר,  דוד  עו"ד  ואת   ,21761 מ"ר 
קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות', מרכז עזריאלי 1, מגדל 

עגול, תל אביב 67021, למפרקי החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקים הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

שרית לויתן, עו"ד     דוד פורר, עו"ד

                                    מ פ ר ק י ם

הכורמים תשנ"ה שיווק יינות בע"מ
)ח"פ 51-207803-1(

)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 
ירושלים,   ,216 יפו  11.00, ברח'  20.9.2012, בשעה  תתכנס ביום 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    ערן אפלקר, עו"ד, מפרק

אוריה	את	יונה	בע"מ
)ח"פ 51-455529-1(

)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 20.9.2012, בשעה 16.00, במשרד המפרק, רח' יצחק 
שדה 34, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אורי אדם, עו"ד, מפרק




