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הודעה על מינוי שגריר ישראל בנורבגיה
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 23 לחוק שירות המדינה 
נעים עריידי  )מינויים(, התשי"ט-11959, מינתה הממשלה את 

לתפקיד שגריר ישראל בנורבגיה במקומו של מיכאל אליגל.

כ"ז בתמוז התשע"ב )17 ביולי 2012(
)חמ 3-1173(

       צבי האוזר
מזכיר הממשלה  	 	___________

1  ס"ח התשי"ט, עמ' 86.

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

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)ב( לחוק בית המשפט לענייני 
משפחה, התשנ"ה-11995, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, 
אני ממנה בזה את שופטי בית משפט השלום הרשומים מטה 
באלול  א'  ביום  החל  משפחה,  לענייני  משפט  בבית  לדון 

התשע"ב )19 באוגוסט 2012(:

ורד שביט פינקלשטיין

תמר סנונית-פורר

א' באלול התשע"ב )19 באוגוסט 2012(
)חמ 3-2666(

       יעקב נאמן
		שר המשפטים  	 	___________

1  ס"ח התשנ"ה, עמ' 393.

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

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער )שפיטה, ענישה 
אני  ובהסכמת שר המשפטים,  טיפול(, התשל"א-11971,  ודרכי 
מטיל על השופטים שלהלן לשמש שופטי נוער עד תום תקופת 

כהונתם בערכאת בית משפט מחוזי:

עודד שחם

משה בר–עם

ראובן שמיע

הדס עובדיה

א' באלול התשע"ב )19 באוגוסט 2012(
)חמ 3-686(

       אשר גרוניס
										נשיא בית המשפט העליון  	___________

1  ס"ח התשל"א, עמ' 134.

הודעה על גמר כהונתו של שופט
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   22 לסעיף  בהתאם 
התשמ"ד-11984, אני מודיע על גמר כהונתו של יוסף שפירא, 
בתמוז  י"ג  ביום  בירושלים,  המחוזי  המשפט  בית  של  שופט 

התשע"ב )3 ביולי 2012(, עקב התפטרותו.

כ"ו באב התשע"ב )14 באוגוסט 2012(
)חמ 3-60-ה2(

       יעקב נאמן
		שר המשפטים  	 	___________

1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

הודעה על גמר כהונתו של שופט
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   22 לסעיף  בהתאם 
התשמ"ד-11984, אני מודיע על גמר כהונתו של שלמה איזקסון, 
שופט של בית משפט שלום בתל אביב, ביום כ"ו בתמוז התשע"ב 

)16 ביולי 2012(, עקב פרישתו לגמלאות.

כ"ו באב התשע"ב )14 באוגוסט 2012(
)חמ 3-60-ה2(

       יעקב נאמן
		שר המשפטים  	 	___________

1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

הודעה על גמר כהונתה של שופטת
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   22 לסעיף  בהתאם 
קרן,  דליה  של  כהונתה  גמר  על  מודיע  אני  התשמ"ד-11984, 
שופטת של בית משפט שלום לנוער בתל אביב, ביום י"ז בתמוז 

התשע"ב )7 ביולי 2012(, עקב פרישתה לגמלאות.

כ"ו באב התשע"ב )14 באוגוסט 2012(
)חמ 3-60-ה2(

       יעקב נאמן
		שר המשפטים  	 	___________

1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

הודעה על גמר כהונתה של שופטת
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   22 לסעיף  בהתאם 
התשמ"ד-11984, אני מודיע על גמר כהונתה של טליה קופלמן 
פרדו, שופטת של בית משפט לענייני משפחה ברמת גן, ביום 

כ"ה בתמוז התשע"ב )15 ביולי 2012(, עקב התפטרותה.

כ"ו באב התשע"ב )14 באוגוסט 2012(
)חמ 3-60-ה2(

       יעקב נאמן
		שר המשפטים  	 	___________

1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

הודעה על גמר כהונתו של שופט
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   22 לסעיף  בהתאם 
מוחמד  של  כהונתו  גמר  על  מודיע  אני  התשמ"ד-11984, 
מסארווה, שופט של בית משפט שלום בחדרה, ביום כ"ו באב 

התשע"ב )14 באוגוסט 2012(, עקב פרישתו לגמלאות.

כ"ו באב התשע"ב )14 באוגוסט 2012(
)חמ 3-60-ה2(

       יעקב נאמן
		שר המשפטים  	 	___________

1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

הודעה על גמר כהונתה של שופטת
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   22 לסעיף  בהתאם 
התשמ"ד-11984, אני מודיע על גמר כהונתה של חנה רוטשילד, 

___________
1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.
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כ"ג  ביום  גן,  ברמת  משפחה  לענייני  משפט  בית  של  שופטת 
בסיוון התשע"ב )13 ביוני 2012(, עקב פרישתה לגמלאות.

ט"ו בתמוז התשע"ב )5 ביולי 2012(
)חמ 3-60-ה2(

       יעקב נאמן
		שר המשפטים  	 	 	

מינוי רשם הוצאה לפועל
לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

לפועל,  ההוצאה  לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני  רשמים,  לבחירת  הוועדה  בחירת  ולפי  התשכ"ז-11967, 
ממנה בזה את עוזי מאיר לרשם הוצאה לפועל החל ביום ב' 

באלול התשע"ב )20 באוגוסט 2012(.

כ' באב התשע"ב )8 באוגוסט 2012(
)חמ 3-1121(

       יעקב נאמן
		שר המשפטים  	 	___________

1  ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"א, עמ' 930.

מינוי רשמת הוצאה לפועל
לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

לפועל,  ההוצאה  לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני  רשמים,  לבחירת  הוועדה  בחירת  ולפי  התשכ"ז-11967, 
ממנה בזה את מיטל דלל אינשטיין לרשמת הוצאה לפועל החל 

ביום ב' באלול התשע"ב )20 באוגוסט 2012(.

כ' באב התשע"ב )8 באוגוסט 2012(
)חמ 3-1121(

       יעקב נאמן
		שר המשפטים  	 	___________

1  ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"א, עמ' 930.

 הודעה על הטלת תפקיד המנהל הכללי של
משרד המשפטים

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

אני מודיע כי לפי סעיף 23א לחוק שירות המדינה )מינויים(, 
המדינה,  שירות  נציב  עם  התייעצות  ולאחר  התשי"ט-11959, 
הטלתי על רונן גורביץ', משנה למנהל הכללי, למלא את תפקיד 
בעת צאתו של המנהל  המנהל הכללי של משרד המשפטים, 
הכללי את הארץ ביום כ"ז בתמוז התשע"ב )17 ביולי 2012( עד 

שובו ביום י"ב באב התשע"ב )31 ביולי 2012(.

כ"ו בתמוז התשע"ב )16 ביולי 2012(
)חמ 3-56-ה1(

       יעקב נאמן
		שר המשפטים  	 	___________

1  ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"א, עמ' 7.

מינוי אב בית דין לענייני מים
לפי חוק המים, התשי"ט-1959

המים, התשי"ט- לחוק  141)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מינהליים,  דין  בתי  לחוק   5 וסעיף  חוק המים(,   - )להלן   11959

אני  העליון,  המשפט  בית  נשיא  ובהסכמת  התשנ"ב-21992, 
מאריך בזה את מינויו של אלכסנדר קיסרי3, שופט בית המשפט 
חוק  לפי  מים  לענייני  דין  בית  כאב  לכהן  בחיפה,  המחוזי 

המים.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

מינוי זה בא במקום המינוי מיום ט"ו בתמוז התשע"ב )5 
ביולי 2012( )שלא פורסם(.

כ"ט בתמוז התשע"ב )19 ביולי 2012(
)חמ 3-523-ה1(

       יעקב נאמן
		שר המשפטים  	 	___________

2  ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.

3  י"פ התשס"ט, עמ' 5257.

מינוי חבר לוועדת מינויים
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

עורכי  לשכת  לחוק  18ד)א()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אלעזר  איל  הדין  עורך  את  ממנה  אני  התשכ"א-11961,  הדין, 
גלובוס, המשמש בתפקיד מתפקידי השירות המשפטי בשירות 
המדינה, לחבר בוועדת המינויים לפי הסעיף האמור, במקומו 

של עורך הדין מלכיאל בלאס2.

תוקף המינוי לארבע שנים החל ביום ד' בתשרי התשע"ג 
)20 בספטמבר 2012(.

ב' באלול התשע"ב )20 באוגוסט 2012(
)חמ 3-722(

       יעקב נאמן
		שר המשפטים  	 	___________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשס"ח, עמ' 595.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 2052.

הודעה בדבר מינוי חבר נוסף
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 את ד"ר פופסקו 
קרלה, ת"ז 307785501, לחברה נוספת ברשימת הרופאים2 לעניין 

התקנות האמורות.

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

כ"א באב התשע"ב )9 באוגוסט 2012(
)חמ 3-183-ה1(

       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 )ועדות רפואיות(, התשכ"ו-1965

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות הנכים 
נוספים  חברים  מיניתי  התשכ"ו-11965,  רפואיות(,  )ועדות 
הרשימה  לפי  האמורות,  התקנות  לעניין  הרופאים2  ברשימת 

שלהלן:

___________
1  ק"ת התשכ"ו, עמ' 204; התשס"ח, עמ' 568.

2  י"פ התשע"א, עמ' 2266.

___________
1  ס"ח התשי"ט, עמ' 169.
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ד"ר אסף לבנון, ת"ז 059837609

ד"ר דניאל סטרובין, ת"ז 310601505

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

כ"א באב התשע"ב )9 באוגוסט 2012(
)חמ 3-183-ה1(

       אהוד ברק
			שר הביטחון  	 	 	

הודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי
לפי חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס"ז-2007

צמיגים,  ולמיחזור  לסילוק  לחוק  12)א(  לסעיף  בהתאם 
התשס"ז-12007 )להלן - החוק(, אני מודיע כי עקב עליית המדד 
שפורסם בדצמבר 2011 לעומת המדד שפורסם בדצמבר 2010, 
העיצום  סכום   )2012 בינואר   1( התשע"ב  בטבת  ו'  ביום  החל 
טון צמיגים  2,333 בשל כל  12)א( לחוק הוא  הכספי לפי סעיף 
 3 בסעיף  האמורים  ליעדים  בהתאם  מוחזר  או  סולק  שלא 

לחוק.

כ"ז באב התשע"ב )15 באוגוסט 2012(
)חמ 3-4482(

            גלעד ארדן
			השר להגנת הסביבה  	 	___________

1  ס"ח התשס"ז, עמ' 96.

מינוי נציג שר התחבורה התשתיות הלאומיות 
והבטיחות בדרכים וממלאי מקומו במועצה הארצית 

לתכנון ולבנייה
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2)ב()2( ו–48א)א( לחוק התכנון 
ת"ז  להמן,  אורנה  את  ממנה  אני  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
ואת  ולבנייה,  לתכנון  הארצית  במועצה  לנציגתי   ,055562292
 ,029721727 ת"ז  ברגר,  ופנחס   ,064460785 ת"ז  שפרבר,  עירית 

לממלאי מקומה במועצה האמורה.

ד' באלול התשע"ב )22 באוגוסט 2012(
)חמ 3-7-ה1(

         ישראל כ"ץ
                     שר התחבורה התשתיות הלאומיות

														והבטיחות בדרכים  	___________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשס"ו, עמ' 325.

הודעה בדבר פיזור המועצה הדתית לוד
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 10ב לחוק שירותי 
ולאחר  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים  הדת 
המועצה  כי  ראיתי  חקירה,  ועדת  של  וחשבון  בדין  שעיינתי 
הדתית לוד אינה ממלאת עוד את התפקידים המוטלים עליה 
לפי כל דין, ולאחר שהזהרתי אותה, החלטתי לפזר את המועצה 

הדתית לוד2.

כ"ח באייר התשע"ב )20 במאי 2012(
)חמ 3-140-ה1(

         יעקב מרגי
														השר לשירותי דת  	___________

1  ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשנ"ט, עמ' 86.

2  י"פ התשס"ד, עמ' 3963.

 הודעה בדבר מינוי ועדה ממונה על המועצה
הדתית לוד

לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 10ב לחוק שירותי 
הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-11971, לאחר שפיזרתי 
את המועצה הדתית לוד2 מיניתי במקומה ועדה ממונה, לאחר 
המקומית,  והרבנות  המקומית  הרשות  ראש  עם  שהתייעצתי 

בהרכב המפורט להלן:

עמרם איבגי, ת"ז 67891051 - יושב ראש

אסתר בר ששת, ת"ז 59694489 - חברה

שלמה תנעמי, ת"ז 051366003 - חבר

כ"ח באב התשע"ב )16 באוגוסט 2012(
)חמ 3-140(

         יעקב מרגי
														השר לשירותי דת  	___________

1  ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ח, עמ' 648.

2  י"פ התשע"ב, עמ' 6196.

מינוי זמני של מנהל השירותים הווטרינריים
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-1985

חדש[,  ]נוסח  חיים  בעלי  מחלות  לפקודת   1 סעיף  לפי 
וטרינר  רופא  עוזרי,  רוני  ד"ר  את  ממנה  אני  התשמ"ה-11985, 
באלול  ד'  מיום  הווטרינריים  השירותים  למנהל  ממשלתי, 
 6( התשע"ב  באלול  י"ט  יום  עד   )2012 באוגוסט   22( התשע"ב 

בספטמבר 2012(.

כ' באב התשע"ב )8 באוגוסט 2012(
)חמ 3-1469(

         אורית נוקד
						שרת החקלאות ופיתוח הכפר  	___________

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

 הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי
לא צמוד הניתן לציבור

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

חוץ–בנקאיות,  הלוואות  הסדרת  לחוק  5)א(  סעיף  לפי 
הכוללת  העלות  ששיעור  מודיע  ישראל  בנק  התשנ"ג-11993, 
הממוצעת לאשראי לא צמוד הניתן לציבור בחודש מאי 2012 

היה 5.72 אחוזים.

י"ג באב התשע"ב )1 באוגוסט 2012(
)חמ 3-2468(

             ערד מאי
						מנהל היחידה למידע ולדיווח  	___________

1  ס"ח התשנ"ג, עמ' 174.

העברת סמכויות
לפי תקנות התעבורה, התשכ"א-1961

התעבורה,  לתקנות   384 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"א-11961 )להלן - התקנות(, אני מעביר את סמכויותיי 
022075113, לגבי  יוסף, ת"ז  ה' לתקנות לדוד  כרשות לפי חלק 

מחוז ירושלים.

י"ט באב התשע"ב )7 באוגוסט 2012(
)חמ 3-641(

         יהודה אלבז
							המפקח הארצי על התעבורה  	___________

1  ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.
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הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-1985

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

מחלת הניוקסל:

מושב נבטים, שגב שלום, וכל מקום אחר הנמצא ברדיוס 
של 10 ק"מ ממושב נבטים.

י"א באלול התשע"ב )29 באוגוסט 2012(
)חמ 3-126(

                      רוני עוזרי
___________						ממלא מקום מנהל השירותים הווטרינריים 

1  ס"ח התשל"ה, עמ' 84.

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

התשל"ו-1976

5 לחוק הרשויות  כי בהתאם לסעיף  נמסרת בזה הודעה, 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
בתמוז  ד'  מיום  בישיבתה  דימונה  עיריית  מועצת  מינתה 
התשע"ב )24 ביוני 2012( ועדת ערר לעניין החוק האמור בהרכב 

כמפורט להלן:

אריאל ללוש - יושב ראש

רפי אזולאי - חבר

יוסי אוטמזגין - חבר

בילקוט  פורסמה  עליו  קודמת, שהודעה  ערר  ועדת  מינוי 
הפרסומים התשע"א, עמ' 935 - בטל.

ו' באב התשע"ב )25 ביולי 2012(
)חמ 3-265-ה1(

         מאיר כהן
												ראש עיריית דימונה  	___________

1  ס"ח התשל"ו, עמ' 252.

הודעה בדבר מינוי ממלא מקום ליושב ראש ועדת ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   5 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
בתמוז  כ'  מיום  בישיבתה  מגידו,  האזורית  המועצה  מינתה 
ת"ז  מנחם,  ניצן  דין  עורך  את   )2012 ביולי   10( התשע"ב 
לעניין  ערר2,  ועדת  ראש  יושב  של  מקומו  לממלא   ,032005274

החוק האמור.

כ' בתמוז התשע"ב )10 ביולי 2012(
)חמ 3-265-ה1(

            חנן ארז
							ראש המועצה האזורית מגידו  	___________

1  ס"ח התשל"ו, עמ' 252.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 3579.

הודעת הסדר 
לפי סעיף 9 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

משכנתה,  בעלות,  זכויות  שהסדר  הודעה  בזה  נמסרת 
ביחס  לרישום  הניתנות  אחרות  וזכויות  הנאה  זיקת  שכירות, 
יתחיל  חיפה  של  ההסדר  באזור  להלן  המתוארים  למקרקעין 

בתאריך ח' באלול התשע"ב )26 באוגוסט 2012(. 

תיאור המקרקעין   

גוש רישום מס' 12647/חיפה )הכולל חלקות מס' 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27 ו–28 מגוש שומה מס' 10771/חיפה וחלק מחלקות מס' 

44, 46, 47 ו–50 מגוש שומה מס' 10771/חיפה(. 

כ"ז באב התשע"ב )15 באוגוסט 2012(
חיים לרדו  

פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר חיפה  

הודעת הסדר 
לפי סעיף 9 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

משכנתה,  בעלות,  זכויות  שהסדר  הודעה  בזה  נמסרת 
ביחס  לרישום  הניתנות  אחרות  וזכויות  הנאה  זיקת  שכירות, 
יתחיל  חיפה  של  ההסדר  באזור  להלן  המתוארים  למקרקעין 

בתאריך ח' באלול התשע"ב )26 באוגוסט 2012(. 

תיאור המקרקעין   

גוש רישום מס' 12687/חיפה )הכולל חלקות מס' 29, 31, 33, 35, 
37, 39, 41, 42 ו–45 מגוש שומה מס' 10771/חיפה וחלק מחלקות 

מס' 44, 46 ו–50 מגוש שומה מס' 10771/חיפה(. 

כ"ז באב התשע"ב )15 באוגוסט 2012(
חיים לרדו  

פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר חיפה  

הודעת הסדר 
לפי סעיף 9 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

משכנתה,  בעלות,  זכויות  שהסדר  הודעה  בזה  נמסרת 
ביחס  לרישום  הניתנות  אחרות  וזכויות  הנאה  זיקת  שכירות, 
יתחיל  חיפה  של  ההסדר  באזור  להלן  המתוארים  למקרקעין 

בתאריך ח' באלול התשע"ב )26 באוגוסט 2012(. 

תיאור המקרקעין   

 ,5  ,4  ,3  ,2  ,1 גוש רישום מס' 12646/חיפה )הכולל חלקות מס' 
13, 14, 30, 32, 34, 36, 38, 40 ו–43 מגוש שומה מס' 10771/חיפה 

וחלק מחלקות מס' 46 ו–47 מגוש שומה מס' 10771/חיפה(. 

כ"ז באב התשע"ב )15 באוגוסט 2012(
חיים לרדו  

פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר חיפה  
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הודעת הסדר 
לפי סעיף 9 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

משכנתה,  בעלות,  זכויות  שהסדר  הודעה  בזה  נמסרת 
ביחס  לרישום  הניתנות  אחרות  וזכויות  הנאה  זיקת  שכירות, 
יתחיל  חיפה  של  ההסדר  באזור  להלן  המתוארים  למקרקעין 

בתאריך ח' באלול התשע"ב )26 באוגוסט 2012(. 

תיאור המקרקעין   

גוש רישום מס' 12645/חיפה )הכולל חלקות מס' 6, 7, 8, 10, 11, 
12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 48 ו–49 מגוש שומה מס' 10771/חיפה 

וחלק מחלקה מס' 47 מגוש שומה מס' 10771/חיפה(. 

כ"ז באב התשע"ב )15 באוגוסט 2012(
חיים לרדו  

פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר חיפה  

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות 
לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

רישום  גושי  של  הזכויות  לוחות  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
מס' 100151/3 ,100067/3 ,100067/4 - נגב, הוצגו ביום כ"א באב 
התשע"ב )9 באוגוסט 2012(, למשך שלושים ימים, לעיון בלשכת 
פקיד הסדר המקרקעין, אזור הסדר הדרום,  קרית הממשלה, רח' 
התקוה 4, באר שבע, ובלשכת הממונה על מחוז הדרום, משרד 

הפנים, רח' התקוה 4, באר שבע.

כ"א באב התשע"ב )9 באוגוסט 2012(
רמי דמארי  

פקיד הסדר מקרקעין  
אזור הסדר הדרום  

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות 
לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

נמסרת בזה הודעה כי לוחות הזכויות של גושי רישום מס' 
38458 - באר שבע, 39602 - מצפה רמון, הוצגו ביום י"א באב 
התשע"ב )30 ביולי 2012(, למשך שלושים ימים, לעיון בלשכת 
פקיד הסדר המקרקעין, אזור הסדר הדרום,  קרית הממשלה, רח' 
התקוה 4, באר שבע, בלשכת הממונה על מחוז הדרום, משרד 
הפנים, רח' התקוה 4, באר שבע, בעיריית באר שבע ובמועצה 

המקומית מצפה רמון.

י"א באב התשע"ב )30 ביולי 2012(
רמי דמארי  

פקיד הסדר מקרקעין  
אזור הסדר הדרום  

הודעות	בדבר	רכישת	קרקעות	לצורכי	ציבור

הודעה	על	כוונה	לרכוש	זכויות	בקרקע	ולקנות	חזקה	
בקרקע	שסעיף	5א	לפקודה	לא	חל	לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
105/ב,  ב"ב  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2649, 
התש"מ, עמ' 2205, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ברק  בני  ולבנייה 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 כי הקרקע המתוארת בסעיף  - הפקודה(,  )להלן 

)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של בניין ציבורי.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

גוש 6124, חלקה 289 בשלמות, הייעוד: שצ"פ )גינה ציבורית(.  

העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה, בניין עיריית בני 
ברק, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

כ"ה באב התשע"ב )13 באוגוסט 2012(

)חמ 3-2(

יעקב אשר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בני ברק  __________
2   ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה	לפי	סעיף	14

 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לסעיף 14 לפקודת הקרקעות 
בזה  מוסרת  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ראש העין )להלן - הוועדה(, 
הקרקע  את  להפקיע  מכוונתה  בה  חוזרת  היא  כי  הודעה 
לפי  הודעה  פורסמה  אליה  ביחס  אשר  בתוספת  המתוארת 
בילקוט הפרסומים 4323, התשנ"ה, עמ'  ו–7 לפקודה   5 סעיפים 

4207, לעניין תכנית מס' ממ/830.

תוספת

גוש 4271, חלקה 149, ח"ח 145, 148 ו–209.

העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה, רח' שילה 21, ראש 
העין, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

כ"ב בכסלו התשע"ב )18 בדצמבר 2011(

)חמ 3-3(

משה סיני  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32. __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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הודעה	לפי	סעיף	19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
חפ/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

1374א, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
2078, התשל"ה, עמ' 760, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבניה חיפה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  בקרקע המתוארת  זכות החזקה  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
עמ'  התשע"ב,   ,6429 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5
חיפה  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,4590

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 17 חלקה   ,10913 כגוש  המזוהה  בחיפה,  קרקע  חטיבת   
לא   10913 בגוש  ו–5   4 )לשעבר חלקים מחלקות  בשלמות 

מוסדר(.

כ"ח בסיוון התשע"ב )18 ביוני 2012(

)חמ 3-4(

יונה יהב  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה	לפי	סעיף	19

 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ענ/125 )להלן 
- התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,1718 עמ'  התשנ"ה,   ,4279
לתכנון ולבנייה עירון - ואדי עארה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי 
אליה  להלן, שביחס   2 בסעיף  בקרקע המתוארת  זכות החזקה 
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט 
הגמור  לקניינה  תהיה   ,2307 עמ'  התשס"ז,   ,5650 הפרסומים 
זו  הודעה  פרסום  מיום  אלגרביה  באקה  עיריית  והמוחלט של 

ברשומות.

תוספת

גוש
חלקי 

חלקות 
חלקות 

ייעוד בשלמות 

דרך2 עד 87505

דרך11 עד 14

דרך15 עד 16

דרך20

גוש
חלקי 

חלקות 
חלקות 

ייעוד בשלמות 

שטח לבנייני 875021
ציבור 

דרך24 עד 25

דרך28

דרך30

דרך38 עד 43

דרך45 עד 48

דרך 49

דרך1 עד 87515

דרך11 עד 12

דרך15

דרך23 עד 24

דרך26 עד 31

דרך34 עד 35

דרך, שטח 36
ציבורי פתוח

דרך, שטח 37
ציבורי פתוח

שטח ציבורי 38
פתוח

שטח ציבורי 39
פתוח

דרך60

דרך64

דרך65

דרך67

דרך68

דרך69 עד 72

דרך40

דרך55

דרך, שטח 87528
ציבורי פתוח 

דרך9 עד 13

דרך19

דרך20 עד 22

בית קברות25

שטח למבנה 26
ציבורי 

דרך29 עד 56

דרך, שטח 58
ציבורי פתוח

דרך59 עד 60

שטח ציבורי 62
פתוח

דרך71 1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2   ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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גוש
חלקי 

חלקות 
חלקות 

ייעוד בשלמות 

דרך73 עד 875274

דרך87533

דרך8

דרך9

דרך15

דרך17

דרך21

דרך22

דרך23

דרך, שטח 24
לבנייני ציבור

דרך27

דרך28

דרך30

דרך32

דרך36

דרך40

דרך41

דרך46

דרך47

דרך48

דרך50

דרך55

דרך, שטח 59
למיתקנים 

הנדסיים

דרך87542

דרך3

דרך6

דרך8

דרך10

דרך11

דרך18

דרך19

דרך20

דרך38

דרך39

דרך41

דרך44

דרך45

דרך46

דרך47

דרך 50

דרך 51

דרך52

דרך 53

גוש
חלקי 

חלקות 
חלקות 

ייעוד בשלמות 

דרך87562

דרך3

דרך4

דרך5

דרך6

דרך10

דרך11

דרך12

דרך13

דרך15

דרך16

דרך17

דרך18

דרך19

דרך20

דרך21

דרך22

דרך32

דרך33

דרך34

דרך35

דרך36

דרך37

שטח לבנייני 42
ציבור

דרך, שטח 45
לבנייני ציבור

דרך, שטח 46
לבנייני ציבור

דרך47

דרך48

דרך50

דרך 55

דרך 56

דרך87582

דרך4

דרך5

דרך6

דרך7

דרך, שטח 14
ציבורי פתוח

דרך, שטח 16
ציבורי פתוח

דרך, שטח 17
ציבורי פתוח
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גוש
חלקי 

חלקות 
חלקות 

ייעודבשלמות 

דרך, שטח 875819
ציבורי פתוח

דרך, שטח 20
ציבורי פתוח

דרך, שטח 21
ציבורי פתוח

דרך, שטח 22
ציבורי פתוח

דרך23

דרך24

דרך25

דרך26

דרך28

דרך32

דרך, שטח 33
ציבורי פתוח

דרך, שטח 34
ציבורי פתוח, 
שטח למבנה 

ציבור

דרך, שטח 35
ציבורי פתוח

דרך36

דרך37

דרך45

דרך46

דרך47

דרך48

דרך49 

דרך50

דרך51

דרך, שטח 52
לבנייני ציבור 

דרך, שטח 55
לבנייני ציבור

דרך56

דרך57

דרך58

דרך59

דרך60

דרך, שטח 61
לבנייני ציבור

דרך62

דרך63

דרך64

דרך65

דרך66

דרך67

גוש
חלקי 

חלקות 
חלקות 

ייעודבשלמות 

דרך875868

דרך, שטח 69
ציבורי פתוח

דרך70

דרך72

דרך73

דרך74

דרך76

דרך, שטח 77
ציבורי פתוח

דרך, שטח 78
ציבורי פתוח

שטח ציבורי 79
פתוח

דרך, שטח 80
ציבורי פתוח

דרך, שטח 81
לבנייני ציבור

דרך82

דרך 84

דרך 85

דרך 86

דרך 87

דרך88

דרך 89

דרך 90

שטח למבני 87595
ציבור

דרך, שטח 6
לבנייני ציבור

דרך7

דרך9

דרך10

דרך13

דרך20

דרך, שטח 21
לבנייני ציבור

דרך22

דרך23

דרך24

דרך25

דרך26

דרך27

דרך30

דרך, שטח 31
ציבורי פתוח, 
שטח לבנייני 

ציבור
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גוש
חלקי 

חלקות 
חלקות 

ייעודבשלמות 

דרך 875934

דרך 37

דרך 38

דרך 39

דרך 40

דרך 41

שטח ציבורי 36
פתוח

דרך876084

דרך85

דרך86

דרך89

דרך91

דרך1 עד 87612

דרך4

דרך6

דרך7 עד 10

דרך13 עד 25 

דרך27 עד 31

שטח למבנה 32 עד 33 
ציבור 

דרך34 עד 37

דרך38 עד 40

דרך7 עד 876210

דרך13

דרך17 

דרך24 עד 27

דרך28 עד 29

דרך31

דרך 32 עד 33

דרך4 עד 6 8763

דרך10 עד 16

דרך19

דרך28

דרך30

דרך31

דרך32

דרך34

דרך37

דרך39 עד 45

דרך47

דרך 48

דרך49 עד 61

גוש
חלקי 

חלקות 
חלקות 

ייעודבשלמות 

דרך1 עד 87644

דרך14 עד 876518

דרך21 עד 27

דרך29 עד 35

דרך36 עד 39

דרך 44

דרך 46

דרך13 עד 876814

דרך10

דרך15 עד 16

דרך23

דרך27 עד 876928

דרך31 עד 33

דרך35 עד 38

דרך 39 עד 44

דרך33

דרך40

דרך877344

דרך, שטח 45
לבנייני ציבור

דרך, שטח 49
לבנייני ציבור

דרך46 עד 47

דרך52 עד 54

דרך1 עד 877412

דרך15 עד 18

דרך24

דרך27 עד 29

דרך43 עד 54

דרך58

דרך61 עד 66

דרך69 עד 877571

דרך, שטח 73
לבנייני ציבור

דרך 75 עד 83

דרך1 עד 2

דרך3 עד 6

דרך8 עד 9

דרך10

דרך12 עד 16

דרך17 עד 18

דרך20 עד 22

דרך, שטח 23
ציבורי פתוח



6207 ילקוט הפרסומים 6468, י"ז באלול התשע"ב, 4.9.2012

גוש
חלקי 

חלקות 
חלקות 

ייעודבשלמות 

דרך24 עד 877525

דרך, שטח 26
ציבורי פתוח

דרך, שטח 27
ציבורי פתוח

דרך 28

דרך, שטח 29
ציבורי פתוח

דרך30 עד 32

דרך, שטח 33
ציבורי פתוח

דרך, שטח 34
ציבורי פתוח

דרך35 עד 40

דרך43 עד 47

דרך48 עד 56

דרך5 עד 87766

דרך8 עד 12

דרך15 עד 19

דרך21 עד 28

דרך29 עד 30

דרך32

דרך 36

דרך4 עד 87796

דרך, שטח 7
ציבורי פתוח

דרך13 עד 25

דרך, שטח 26
לבנייני ציבור, 

שטח ציבורי 
פתוח

דרך29

דרך31

דרך40

דרך, שטח 47
לבנייני ציבור

דרך, שטח 48
לבנייני ציבור

דרך51 עד 53

דרך58

דרך 60 עד 66

דרך1 עד 87822

דרך6

גוש
חלקי 

חלקות 
חלקות 

ייעודבשלמות 

דרך7 עד 87828

דרך, שטח 10 עד 11
לבנייני ציבור

דרך12 עד 14

דרך, בית 23
קברות

דרך18 עד 22

שטח לבנייני 26
ציבור

דרך27

דרך29 עד 31

דרך38 עד 44

דרך50 עד 51 

דרך, שטח 52 עד 54
לבנייני ציבור

דרך, שטח 56
לבנייני ציבור 

דרך57

דרך 11 עד 878314

שטח ציבורי 15
פתוח

שטח ציבורי 16
פתוח

שטח ציבורי 22
פתוח

שטח ציבורי 25
פתוח

דרך26 עד 27

דרך30 עד 34
כ"ז באב התשע"ב )15 באוגוסט 2012(

)חמ 3-4(      
מוחמד סובחי ג'בארין    

               יושב ראש הוועדה המקומית

                                             לתכנון ולבנייה עירון

תיקון טעות
בהודעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
ציבור(, 1943, שפורסמה בילקוט הפרסומים 6274, התשע"א, עמ' 
5797, לעניין תכנית הר/1839 )הרצליה(, בתוספת, בטור "חלקה/

חלקי חלקה", במקום "99" צריך להיות "99 בשלמות".

העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה בעיריית הרצליה, 
וכל המעוניין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

י"א באב התשע"ב )30 ביולי 2012(
)חמ 3-4(

            יעל גרמן
        יושבת ראש הוועדה המקומית

										לתכנון ולבנייה הרצליה  	___________
1  ס"ח התשל"ו, עמ' 252.
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חוק	התכנון	והבנייה,	התשכ"ה-1965
  

  
  מחוז ירושלים

  
תכנית מתאר מקומית ברמה הודעה בדבר הפקדת 
  א/ 4255' מס מפורטת

' שימור ופיתוח מתחם בתי ויטנברג רח: שם התכנית
  מאה שערים'  שכ-חיי אדם 

 לחוק התכנון 89בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה
ועדה מחוזית  כי במשרדי, 1965-ה"התשכ, והבניה

דה המקומית  ובמשרדי הועירושליםלתכנון לבניה מחוז 
תכנית מתאר מקומית  ירושלים מופקדת לתכנון ולבניה

  א/ 4255' מס ברמה מפורטת
  

   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה
  

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :התרי בניה והרשאות
  היתרים או הרשאות

  : לתכניות הבאותהמתייחסת
  מספר התכנית  סוג היחס

  ב/ 5166  שינוי
  62  ביטול
  4255  ביטול

  

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  .חיי אדם:  ירושלים רחוב:יישוב

  ,שכונת מאה שערים 
  X 220/936קואורדינטה 
   Y 632/683קואורדינטה 

  .הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול
  

  :גושים וחלקות
  :לא מוסדר

  .74 - 69:  חלקות במלואן30064: גוש
  .126:  במלואן חלקות30064: גוש

  

  :מטרת התכנית
 מבני מגורים חדשים 5יצירת מסגרת תכנונית להקמת 

ד " יח95ג ובצמוד למבנים קיימים לשימור לצורך בניית "ע
  .וכן הסבת שימוש והרחבת מבנה קיים למוסדות ציבור 

  

  :עיקרי הוראות התכנית
  :י הקרקע כמפורט להלן  ייעודשינוי במערך. א

דרך משולבת ומוסד לאזור  וחדמאזור מגורים מי. 1
  .' מגורים ג

  .מאזור מגורים מיוחד למבנים ומוסדות ציבור . 2
  .פ "ממוסד ומאזור מגורים מיוחד לשפ. 3

 מבנים חדשים 6קביעת מגרשים למגורים להקמת . ב
  .ג ובצמוד למבנים הקיימים לשימור "בשטח התכנית ע

ר למגורים " מ12381כ :סה:קביעת שטחי הבניה . ג
ר " מ6750מתוכם  , 001וחזית מסחרית בתא שטח 

ר עיקרי " מ500 -רות ויר שטחי ש" מ2679, עיקרי 
 247וכן , למרפסות מקורות מעל מפלס כניסה קובעת 

מתחת  ר חניה" מ730ר שרות " מ1475ר עיקרי "מ
ר למבנים " מ1178כ "וכן סה. למפלס כניסה קובעת 

ר עיקרי " מ976 מתוכם , 002ומוסדות ציבור בתא שטח 
ר שטחי שירות מעל למפלס הכניסה הקובעת " מ167 -ו
  .ר שרות מתחת למפלס הכניסה הקובעת " מ35 -ו
ה , ד, ג, ב, קביעת השימושים המותרים במבנים א. ד

  .למגורים 
למבנים ' קביעת השימושים המותרים במבנה ו . ה

  .ומוסדות ציבור 
  .בלבד ' קביעת חזית מסחרית למבנה ו. ו
קביעת הוראות לשימור מבנים היסטוריים והחצר של . ז

  .הקדש ויטנברג 
  .מבנה להריסה/מדרגות/קביעת הוראות בגין גדר. ח
פ "קביעת הוראות לשטח עם זיקת הנאה בתחום השפ. ט

  .וקומות הקרקע המפולשות של המבנים לשימור 
ים לכל אחד מן המגרשים מרביקביעת קווי בנין . י

  .המיועדים לבניה 
  .קביעת שלבי ביצוע . יא
  .קביעת הוראות בגין עצים לעקירה . יב
  .ד " יח95ד למקסימום "יח' קביע מס. יג

  

ות בימים ובשע, כל מעונין רשאי לעיין בתכנית
באתרוכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל  .il.gov.pnim.www הפניםמשרדשלהאינטרנט
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את , מעונין בקרקע

וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף , התכנית עצמו נפגע על ידי
ימים ממועד  60 בתוך רשאי להגיש התנגדות,  לחוק100

, פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים
,  לתכנון לבניה מחוז ירושליםלמשרדי הועדה המחוזית

. 02-6290263:  טלפון91010 ירושלים 1ון שלומצי
מקומית הועדה  ההעתק ההתנגדות יומצא למשרדי

: טלפון  ירושלים1ככר ספרא , לתכנון ולבניה ירושלים
02-6296811  

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 

ובהתאם לתקנות התכנון  העובדות שעליהן היא מסתמכת
 סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר(והבניה 

  .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו
  

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
  א/ 6803' מסמפורטת 

ורג 'ג'  רח-ד לבנייני מגורים "תוספת יח: שם התכנית
   הגבעה הצרפתית-סמית 

  

 לחוק התכנון 89יף בהתאם לסע, נמסרת בזה הודעה
כי במשרדי ועדה מחוזית , 1965-ה"התשכ, והבניה

ובמשרדי הועדה המקומית  לתכנון לבניה מחוז ירושלים
מופקדת תכנית מתאר מקומית  ירושלים לתכנון ולבניה

  א/ 6803' מסברמה מפורטת 
   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :התרי בניה והרשאות
  יתרים או הרשאותה

  :המתייחסת לתכניות הבאות
  

  מספר התכנית  סוג היחס
  62  ביטול
  א/ 2704  ביטול

  א/ 5022/ מק  כפיפות
  ב/ 5166  כפיפות
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  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  

  ,הגבעה הצרפתית, אדם סמית' ורג'ג:  ירושלים רחוב:יישוב
  X 634/175קואורדינטה 
  Y 222/350קואורדינטה 

   .24-25, 22, 18חלקות בשלמותן מספר   ירדני7גוש 
  המסומנים בתשריט בקו כחול הכל על פי הגבולות

  

  :מטרת התכנית
,  קומות מעל קומת חניה 4הקמת בנין חדש למגורים בן 
  .ותוספת בניה מעל בנין קיים 

  

  :עיקרי הוראות התכנית
  .'  מיוחד למגורים ב4 שטח מאזור מגורים  ייעודשינוי. 1
  ,יעת הבינויים הבאים בשטח קב. 2

 קומות מעל קומת 4הקמת בנין חדש למגורים בן . א
ד חדשות " יח8חניה תת קרקעית לשם יצירת 

ר מתוכם " מ1361 -ים למרביוקביעת שטחי הבניה ה
  .ר שטחי שירות " מ499-ר שטחים עיקריים ו" מ862

 קומות מעל בנין קיים בן קומה אחת לשם 2תוספת . ב
בינוי קיים  (2' תא שטח מס, ד חדשות" יח2יצירת 
ר " מ404 -ים למרבי והגדלת שטחי הבניה ה)בפועל 

ר שטחי " מ30-ר שטחים עיקריים ו" מ374מתוכם 
  .שירות 

 קומות 4 - קומות ל2 -ים ממרביהקומות ה' הגדלת מס. 3
  .מעל קומת חניה ומחסנים 

  .קביעת קווי בנין חדשים לבניה מוצעת .4
או /להעתקה ו,  בגין עצים לשימור קביעת הוראות. 5

  .נטיעה 
  .קביעת הוראות בגין מבנים וגדרות להריסה. 6
  .קביעת הוראות בינוי ופיתוח . 7

  

בימים ובשעות , כל מעונין רשאי לעיין בתכנית
באתרוכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל  .il.gov.pnim.wwwהפניםמשרדשלהאינטרנט
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את , מעונין בקרקע

וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף , עצמו נפגע על ידי התכנית
 ימים ממועד 60 בתוך רשאי להגיש התנגדות,  לחוק100

, פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים
, חוז ירושלים לתכנון לבניה מלמשרדי הועדה המחוזית

. 02-6290263:  טלפון91010 ירושלים 1שלומציון 
 משרדי הועדה המקומיתהעתק ההתנגדות יומצא ל

: טלפון  ירושלים1ככר ספרא , לתכנון ולבניה ירושלים
02-6296811  

  

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 

ת שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון העובדו
סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר (והבניה 

  .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו
  

  

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
  ד/ 8000' מסמפורטת 

הנטקה ' הארכת תוואי הרכבת הקלה רח: שם התכנית
  והנרייטה סולד

 לחוק התכנון 89התאם לסעיף ב, נמסרת בזה הודעה
כי במשרדי ועדה מחוזית , 1965-ה"התשכ, והבניה

ובמשרדי הועדה המקומית  לתכנון לבניה מחוז ירושלים
מופקדת תכנית מתאר מקומית  ירושלים לתכנון ולבניה

  ד/ 8000' מסברמה מפורטת 
   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה

להוציא  תכנית שמכוחה ניתן :התרי בניה והרשאות
  היתרים או הרשאות

  :המתייחסת לתכניות הבאות
  מספר התכנית  סוג היחס

  1018  שינוי
  1241  שינוי
  5117/ במ  שינוי
  1583  שינוי
  1740  שינוי

  62  ביטול
  29/ 1/ תממ  כפיפות

  

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  

, סולד הנריטה, שד הרצל, הנטקה: ותרחובה , ירושלים:יישוב
  ,קרית יובל' כש, טהון

  X 216/616קואורדינטה 
  Y 630/388קואורדינטה 

) '  מ200 -קטע באורך כ(הנטקה הנרייטה סולד ' רח
קטע (הרצל ' שד) '  מ40 -קטע באורך כ(יעקב טהון 

  ).' מ80 -באורך כ
  .הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול

  

  :גושים וחלקות
  .66, 38:  חלקי חלקות30343: גוש

  .30 - 28, 23:  חלקי חלקות30397: ושג
  .44, 16:  חלקי חלקות30398: גוש
  .44:  חלקי חלקות30399: גוש
  .166, 161:  חלקי חלקות30408: גוש

  

  :מטרת התכנית
הרצל ' מרח הארכת המשך הקו הראשון של הרכבת הקלה

   .הנרייטה סולד 'עד רח
  

  :עיקרי הוראות התכנית
די הפחתת הבעיות שיפור איכות הסביבה על י. א

  .הסביבתיות הנגרמות מעומס תחבורה 
בחוק התכנון ' קביעת שימוש בדרך בהתאם לפרק א. ב

למעבר הרכבת הקלה במישור , 1965-ה" תשכ,והבניה
מעליה או מתחתיה והגדרתה כרצועת , פני הקרקע

  .מסילה 
קביעת השטח בו תותר הקמת מסילת ברזל של . ג

לרבות , י ופיתוח להקמתה הרכבת הקלה וכן הוראות בינו
הוראות להקמת תחנות ומתקנים הדרושים להפעלת 

, ובכלל זה מערכת הזנה חשמלית (הרכבת הקלה 
מתקני שליטה ובקרה ומתקנים , מערכות מגע עילי
בהתאם לנספחי הבינוי והפיתוח ) לתקשורת ואיתות

  .המנחים 
קביעת תחום הסטיות המותרות מתכנית זו לרבות . ד

במיקום תוואי המסילה ומתקניה בתוך השטח שינויים 
  .י המדרכות "התחום ע
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שטח ציבורי פתוח , משטח פרטי פתוח שינוי ייעוד . ה
משטח ציבורי " מאזור פרטי פתוח . ואזור מגורים לדרך 

  . כדרך  ייעודומאזור מגורים לי, פתוח 
קביעת הוראות בדבר עיצוב נופי ופיתוח בשטח . ו

  .בהתאם לנספח הפיתוח , ה הדרכים ורצועת המסיל
סביבתיים  מפגעים קביעת תנאים והוראות למניעת. ז

  .ותנאים לקבלת היתרי בניה 
, גדרות , חזיתות , קביעת הוראות בדבר מבנים . ח

  .או העתקה  עצים לעקירה, מתקנים להריסה 
  

בימים ובשעות שהמשרדים , כל מעונין רשאי לעיין בתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרכןו, האמורים פתוחים לקהל

בבנין או בכל , כל מעונין בקרקע .il.gov.pnim.www הפנים
וכן , פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית

רשאי להגיש ,  לחוק100כל הזכאי לכך על פי סעיף 
דעה  ימים ממועד פרסומה של ההו60 בתוך התנגדות

ועדה  הלמשרדי, רת בין הפרסומים בעתוניםהמאוח
 ירושלים 1שלומציון , מחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושליםה

העתק ההתנגדות יומצא . 02-6290263:  טלפון91010
ככר , מקומית לתכנון ולבניה ירושליםהועדה  הלמשרדי
  02-6296811: טלפון  ירושלים1ספרא 

  

תידון אלא אם כן התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון 

סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר (והבניה 
  .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו

  
  

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
  8871' מסמפורטת 

הריסת שני מבנים ובניית שני מבנים :שם התכנית
  . טור -א חדשים בשכונת

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

לתכנון לבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית 

  8871' מסברמה מפורטת 
   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :התרי בניה והרשאות
  היתרים או הרשאות

  :המתייחסת לתכניות הבאות
  מספר התכנית  סוג היחס

  3085  שינוי
  62  ביטול

  ב/ 5166  כפיפות
  5022  כפיפות

  

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  .א טור: שכונת,  ירושלים:יישוב

  X 224075אורדינטה קו
  Y 632450קואורדינטה 

  .הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול

  :מטרת התכנית
הקמת שני בניינים חדשים אחרי הריסת שני המבנים 

  .הקיימים בשטח המגרש
  :עיקרי הוראות התכנית

  .' מיוחד לאזור מגורים ג5מאזור מגורים שינוי ייעוד . 1
  .וקביעת קווי בניין חדשיםשינוי קווי בניין . 2
ר " מ4031הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל . 3

ר שטחי " מ1917ר שטחים עיקריים ו " מ2114מהם כ 
  .שירות

ובבניין , ד" יח8 - ל1' ד מרבי בבניין מס"יח' קביעת מס. 4
  .ד" יח14כ "סה, ד" יח6 - ל2' מס

 , קומות4 - ל1' קומות מרבי בבניין מס' קביעת מס. 5
 קומות חניה תת 4 קומות מעל 4 - ל2' ובבניין מס

  .קרקעית
  .כאמור, קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבניה .6
  .קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה. 7
  .מדרגות להריסה/ גדרות/ קביעת הוראות בגין מבנים. 8
  .קביעת הוראות עצים לשימור. 9

  .יה ניכרתקביעת הוראות בגין סטי. 10
  .קביעת הוראות בגין חניה. 11
  .קביעת הוראות בגין חזית מסחרית. 12

  

בימים ובשעות , כל מעונין רשאי לעיין בתכנית
באתרוכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את , מעונין בקרקע

וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף , ע על ידי התכניתעצמו נפג
 ימים ממועד 60 בתוך רשאי להגיש התנגדות,  לחוק100

, פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים
, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים

. 02-6290263:  טלפון91010 ירושלים 1שלומציון 
די ועדה מקומית לתכנון העתק ההתנגדות יומצא למשר

-02: טלפון  ירושלים1ככר ספרא , ולבניה ירושלים
6296811  

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן  
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון 

ת חוקר סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויו(והבניה 
  .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו

  
  

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
  12532' מסמפורטת 

  תוספת בניה מעל בנין קיים בשכונת:שם התכנית
  וז'ואדי ג

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

ושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון לבניה מחוז יר
לתכנון ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית 

  12532' מסברמה מפורטת 
   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :התרי בניה והרשאות
  היתרים או הרשאות
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  :המתייחסת לתכניות הבאות
  מספר התכנית  סוג היחס

  2591  שינוי
  62  ביטול

  ב/ 5166  כפיפות
  א/ 5022/ מק  כפיפות

  
  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם

  .  ירושלים:יישוב
  חאלד אבן אל ואליד ' שכונת ואדי אל גוז רח

  .כחול הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו
  X: 222100קואורדינטה 
  Y: 633100קואורדינטה 

  :גושים וחלקות
  .6:  חלקות במלואן30526: גוש

  :טרת התכניתמ
  .יצירת מסגרת תכנונית לתוספת בניה מעל בנין קיים 

  :עיקרי הוראות התכנית
  .'  למגורים ב5 שטח מאזור מגורים  ייעודשינוי. 1
  :קביעת הבינויים הבאים בשטח . 2
לשם הרחבת ' תוספת בניה בקומת קרקע וקומה א. א
  .ד קיימות "יח
, חדשות ד" יח3 קומות עליונות לשם תוספת 2תוספת . ב

  .ד " יח6כ "סה
ר מתוכם " מ805 - למרביהגדלת שטחי הבניה ה. 3

  .ר שטחי שירות " מ61 -ר שטחים עיקריים ו" מ744.0
 קומות 4 - ל2 -ים ממרביהקומות ה' הגדלת מס. 4

   .0.00 קומות מעל מפלס 3מתוכם 
  .קביעת הוראות בגין מבנה וגדרות להריסה. 5
  .וספת בניה כאמור קביעת קווי בנין חדשים לת. 6
  קביעת הוראות בינוי ופיתוח ותנאים למתן היתר בניה. 7
  .קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית . 8

  

בימים ובשעות שהמשרדים , כל מעונין רשאי לעיין בתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכן, האמורים פתוחים לקהל

בבנין או , כל מעונין בקרקע .il.gov.mpni.wwwהפנים
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 

רשאי ,  לחוק100וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף , התכנית
 ימים ממועד פרסומה של 60 בתוך להגיש התנגדות

למשרדי , ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים
 1שלומציון , ליםהועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירוש

העתק ההתנגדות . 02-6290263:  טלפון91010ירושלים 
ככר , יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה ירושלים

  02-6296811: טלפון  ירושלים1ספרא 
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן  

הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 
יא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון העובדות שעליהן ה

סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר (והבניה 
  .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו

  
  

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
  א/ 12506' מסמפורטת 

' שכ , 14נחלת צדוק ' תוספת בניה רח: שם התכנית
  שערי חסד

 לחוק התכנון 89בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה
 ועדה מחוזית כי במשרדי, 1965-ה"התשכ, והבניה

דה המקומית ירושלים ובמשרדי הועלתכנון לבניה מחוז 
 תכנית מתאר מקומית ירושלים מופקדת לתכנון ולבניה

  א/ 12506' מסברמה מפורטת 
   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :התרי בניה והרשאות
  ים או הרשאותהיתר

  :המתייחסת לתכניות הבאות
  

  מספר התכנית  סוג היחס
  62  ביטול

  5166  כפיפות
  5022  כפיפות

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  .שכונת שערי חסד, 14נחלת צדוק :  ירושלים רחוב:יישוב

  X 220000קואורדינטה 
  Y 631750קואורדינטה 

  .כחולהכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו ה
  

  :גושים וחלקות
  .78:  חלקות במלואן30041: גוש :לא מוסדר

  

  :מטרת התכנית
  .תוספת בנייה לשם הרחבת יחידת דיור קיימת

  

  :עיקרי הוראות התכנית
  .' לאזור מגורים ב4 מאזור מגורים  ייעודשינוי. א
 קומות מעל קומת מרתף 2קומות מרבי ל ' קביעת מס. ב
גורים מובלעת בחלל גג קומת מ) + המשמשת למגורים(

  .רעפים
מתוכם (ר " מ548קביעת שטחי בנייה מרביים במגרש . ג

  ).ר שטח שירות" מ25, ר שטח עיקרי" מ523
  .קביעת קווי בניין חדשים לתוספת הבנייה כאמור. ד
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר . ה

  .הבנייה
  .קביעת הוראות בגין עץ לשימור. ו
  

בימים ובשעות ,  רשאי לעיין בתכניתכל מעונין
באתרוכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל  .il.gov.pnim.www הפניםמשרדשלהאינטרנט
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את , מעונין בקרקע

יף וכן כל הזכאי לכך על פי סע, עצמו נפגע על ידי התכנית
 ימים ממועד 60 בתוך רשאי להגיש התנגדות,  לחוק100

, פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים
,  לתכנון לבניה מחוז ירושליםהועדה המחוזיתלמשרדי 

. 02-6290263:  טלפון91010 ירושלים 1שלומציון 
 משרדי הועדה המקומיתיומצא ל העתק ההתנגדות

: טלפון  ירושלים1ר ספרא ככ, לתכנון ולבניה ירושלים
02-6296811  
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון 

סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר (והבניה 
  .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו

  
  

דעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה הו
  12656' מסמפורטת 

 קומות 3 בנינים חדשים בני 3תוספת : שם התכנית
  בית צפפא' שכ, ותוספת קומה בבנין קיים 

 לחוק התכנון 89בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה
 ועדה מחוזית כי במשרדי, 1965-ה"התשכ, והבניה

דה המקומית י הועירושלים ובמשרדלתכנון לבניה מחוז 
 תכנית מתאר מקומית ירושלים מופקדת לתכנון ולבניה

  12656' מסברמה מפורטת 
   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :התרי בניה והרשאות
  היתרים או הרשאות

  :המתייחסת לתכניות הבאות
  

  מספר התכנית  סוג היחס
  3488  ביטול
  2317  ביטול

  5022  כפיפות
  ב/ 5166  כפיפות

  

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  בית צפאפא: שכונת, בית צפפה: רושלים רחוב י:יישוב

  X 219275קואורדינטה 
  Y 627525קואורדינטה 

  .הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול
  :גושים וחלקות

  :מוסדר
  .2:  חלקות במלואן30282: גוש

  

  :מטרת התכנית
 קומות כל אחד 3בניינים חדשים למגורים בני  3תוספת 

  .ותוספת קומה מעל בניין קיים
  

  :עיקרי הוראות התכנית
  .' לאזור מגורים ב5 מאזור מגורים  ייעודשינוי. 1
 3,983.69קביעת היקף שטחי הבנייה המרביים ל . 2
  ר שטח עיקרי " מ2,448.18מהם , ר"מ
 שטח ר" מ982ר שטחי שירות עיליים ו " מ553.49ו 

  .חניה תת קרקעית
  .ד " יח25 -ד ל"קביעת מספר יח. 3
  .קביעת קווי בניין לתוספת הבנייה כאמור. 4
  .קביעת הוראות בנייה ותנאים למתן היתר בניה. 6
עצים להעתקה , קביעת הוראות בגין עצים להריסה. 7

  .ועצים לשימור
  

בימים ובשעות שהמשרדים , כל מעונין רשאי לעיין בתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכן, ים פתוחים לקהלהאמור

בבנין או , כל מעונין בקרקע .il.gov.pnim.wwwהפנים
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 

רשאי ,  לחוק100וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף , התכנית
ועד פרסומה של  ימים ממ60 בתוך להגיש התנגדות

למשרדי , ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים
 1שלומציון ,  לתכנון לבניה מחוז ירושליםהועדה המחוזית

ההתנגדות העתק . 02-6290263:  טלפון91010ירושלים 
,  לתכנון ולבניה ירושליםמשרדי הועדה המקומית ליומצא

  02-6296811: טלפון  ירושלים1ככר ספרא 
  

כנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן התנגדות לת 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון 

סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר (והבניה 
  .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו

  
  

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
  13220' סממפורטת 

ראס ' תוספת בניה בבניין מגורים בשכ: שם התכנית
  אל עמוד

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

לתכנון לבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית 

  13220' מסת ברמה מפורט
   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :התרי בניה והרשאות
  היתרים או הרשאות

  :המתייחסת לתכניות הבאות
  מספר התכנית  סוג היחס

  3085  ביטול
  62  ביטול

  ב/ 5166  כפיפות
  5022  כפיפות

  

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
   ירושלים :יישוב

  .אס אל עמודר: שכונת
  X 223500קואורדינטה 
  Y 631275קואורדינטה 

  .הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול
  

  :מטרת התכנית
  .ד" יח4 קומות מעל הבניין הקיים לשם הוספת 2תוספת 

  

  :עיקרי הוראות התכנית
  .' מיוחד לאזור מגורים ב5מאזור מגורים שינוי ייעוד . 1
 קומות מעל הבניין הקיים לשם 2 קביעת בינוי לתוספת. 2

  .ד חדשות בהתאם למפורט בנספח הבינוי" יח4הוספת 
  .ד" יח7 ל 3ד מ "יח' הגדלת מס. 3
  .כאמור, קביעת קווי בניין לבניה. 4
ר " מ1006הגדלת שטחי הבנייה בבניין וקביעתם ל . 5

ר שטחי " מ110ר שטחים עיקריים ו " מ896מהם כ 
  .שירות
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  .בניין הקיים בחזית מערביתסגירת מרפסות ב. 6
  .קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. 7
  .קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה. 8
  .נטיעה/ עקירה/ קביעת הוראות בגין עצים לשימור. 9

  .מחסן להריסה/ מדרגות/ קביעת הוראות בגין גדרות. 10
  

שרדים בימים ובשעות שהמ, כל מעונין רשאי לעיין בתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכן, האמורים פתוחים לקהל

בבנין או , כל מעונין בקרקע.www.pnim.gov.il הפנים
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 

רשאי ,  לחוק100וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף , התכנית
 ימים ממועד פרסומה של 60 בתוך להגיש התנגדות

למשרדי , ין הפרסומים בעתוניםההודעה המאוחרת ב
 1שלומציון , הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים

העתק ההתנגדות . 02-6290263:  טלפון91010ירושלים 
ככר , יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה ירושלים

  02-6296811: טלפון  ירושלים1ספרא 
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 

הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון 

סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר (והבניה 
  .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו

  
  

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
  13378' מסמפורטת 

  בל מוכבר'גד " יח1תוספת : שם התכנית
 לחוק התכנון 89בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה

 ועדה מחוזית כי במשרדי, 1965-ה"התשכ, והבניה
דה המקומית ירושלים ובמשרדי הועלתכנון לבניה מחוז 

 תכנית מתאר מקומית ירושלים מופקדת לתכנון ולבניה
  13378' מסברמה מפורטת 
   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה
 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :והרשאותהתרי בניה 

  היתרים או הרשאות
  :המתייחסת לתכניות הבאות

  

  מספר התכנית  סוג היחס
  א/ 2683  שינוי

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

  

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  .בל מוכבר'ג: שכונת,  ירושלים:יישוב

  X 223300קואורדינטה 
  Y 628725קואורדינטה 

  .הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול
  :גושים וחלקות
  .31239: גושים בחלקיות

  

  :מטרת התכנית
  .תוספת קומה מעל מבנה קיים

  

  :עיקרי הוראות התכנית
  .' למגורים א6 מאזור  ייעודשינוי. 1
 1קביעת בינוי לתוספת קומה עליונה לשם תוספת . 2

  .הבינויד חדשה בהתאם לנספח "יח
  .קביעת קווי בניין לבניה. 3
ר " מ222.59הגדלת שטחי הבניה בשטח וקביעתם ל . 4

  .שטחים עיקריים
  .ד" יח2ד ל " יח1הגדלת מספר יחידות הדיור מ . 5
  . קומות2 ל 1הגדלת מספר קומות מ . 6
  .כאמור, קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה. 7
אים למתן היתר בניה קביעת הוראות בינוי וקביעת תנ. 8

  .בשטח
  .קביעת הוראות בגין גדרות להריסה. 9

  

בימים ובשעות , כל מעונין רשאי לעיין בתכנית
באתרוכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל  .il.gov.pnim.www הפניםמשרדשלהאינטרנט
תכנוני אחר הרואה את בבנין או בכל פרט , מעונין בקרקע

וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף , עצמו נפגע על ידי התכנית
 ימים ממועד 60 בתוך רשאי להגיש התנגדות,  לחוק100

, פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים
,  לתכנון לבניה מחוז ירושליםלמשרדי הועדה המחוזית

. 02-6290263:  טלפון91010 ירושלים 1שלומציון 
 משרדי הועדה המקומית יומצא להעתק ההתנגדות

: טלפון  ירושלים1ככר ספרא , לתכנון ולבניה ירושלים
02-6296811  

  

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון 

 נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר סדרי(והבניה 
  .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו

  
  

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
  13433' מסמפורטת 

  'תוספות בניה בבנין מגורים בשכ:שם התכנית
  אבו טור

 לחוק התכנון 89בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה
חוזית כי במשרדי הועדה המ, 1965-ה"התשכ, והבניה

לתכנון לבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית 

  13433' מסברמה מפורטת 
   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :התרי בניה והרשאות
  היתרים או הרשאות

  :המתייחסת לתכניות הבאות
  ניתמספר התכ  סוג היחס

  א/ 1864  שינוי
  62  ביטול

  ב/ 5166  כפיפות
  5022  כפיפות
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  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  , אבו טור ' שכ, גבעת חנניה:  ירושלים רחוב:יישוב

  .הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול
  X: 222000קואורדינטה 
  Y: 630025קואורדינטה 

  

  :גושים וחלקות
  .37:  במלואן חלקות29983: גוש

  

  :מטרת התכנית
הכשרת תוספת קומה שניה שנבנתה ללא היתר ותוספת 

  .טור ירושלים -אבו' קומה חדשה מעליה בבנין בשכ
  

  :עיקרי הוראות התכנית
  .'  לאזור מגורים ב5 מאזור מגורים  ייעודשינוי. 1
  .הכשרת תוספת עמודים בקומת קרקע וראשונה . 2
  .תוספת קומה שניה  הכשרת. 3
  .קביעת בינוי לתוספת קומה עליונה קומה שלישית . 4
 4כ "סה, קומות 4 - ל2 -קומות בבנין מ' הגדלת מס. 5

  קומות 
  .ד " יח8כ "סה, ד " יח8 - ל4 -ד מ"יח' הגדלת מס. 6
  .קביעת קווי בנין לבניה כאמור . 7
ר מהם " מ1187 -הגדלת שטחי הבניה בבנין וקביעתם ל. 8
  .ר שטחי שירות " מ136 -יקריים ור שטחים ע" מ1051 -כ
  .כאמור , קביעת שלבי ביצוע להקמת הבנין . 9

  .קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה. 10
גדרות / מדרגות / קביעת הוראות בגין מחסנים . 11

  .להריסה
  .לשימור /קביעת הוראות בגין עצים להעתקה. 12

  

ם ובשעות שהמשרדים בימי, כל מעונין רשאי לעיין בתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכן, האמורים פתוחים לקהל

בבנין או , כל מעונין בקרקע.www.pnim.gov.il הפנים
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 

רשאי ,  לחוק100וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף , התכנית
 ימים ממועד פרסומה של 60 בתוך להגיש התנגדות

למשרדי , עה המאוחרת בין הפרסומים בעתוניםההוד
 1שלומציון , הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים

העתק ההתנגדות . 02-6290263:  טלפון91010ירושלים 
ככר , יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה ירושלים

  02-6296811: טלפון  ירושלים1ספרא 
ן אלא אם כן התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידו

הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון 

סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר (והבניה 
  .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו

  
  

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
  13528' מסמפורטת 

בית ' בות דיור לכל דיירי הבנין ברחהרח:שם התכנית
  גבעת שאול , 4שערים 

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

לתכנון לבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית 

  13528' מסברמה מפורטת 
   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :התרי בניה והרשאות
  היתרים או הרשאות

  :המתייחסת לתכניות הבאות
  מספר התכנית  סוג היחס

  62  ביטול
  1388  ביטול
  1757  ביטול

  ב/ 5166  כפיפות
  5022  כפיפות

  

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  . 4 בית שערים : ירושלים רחוב:יישוב

  .גבעת שאול שכונת
  X 218675קואורדינטה 
  Y 633075קואורדינטה 

  .הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול
  

  :גושים וחלקות
  .84:  חלקות במלואן30157: גוש :מוסדר

  

  :מטרת התכנית
  .הרחבת דיור לכל דיירי הבנין בכל הקומות

  

  :עיקרי הוראות התכנית
  .2'  לאזור מגורים ג2 מאזור מגורים ד ייעושינוי. 1
  : קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן2
מפלס , +0.00קביעת בינוי לתוספות בנייה במפלס . א

לשם הרחבת , +9.30מפלס , +6.20מפלס , +3.06
  .בהתאם לנספח בינוי, יחידות הדיור הקיימות בהן

קביעת בינוי להרחבת דיור עבור דירות בקומת ה . ב
   -3.06בקומת , + 0.00

קביעת בינוי לבניית מחסנים בקומת מרתף קיימת . ג
  .בהתאם לנספח הבינוי, -2.50במפלס 

קביעת בינוי לתוספת קומת מעל הבניין הקיים לשם . ד
הרחבת יחידות הדיור הקיימות בקומה שמתחתיה 

  +).12.40מפלס (
  .כאמור, קביעת קווי בנייה לבניה.3
 1957.94 בשטח וקביעתם ל הגדלת שטחי הבניה. 4
 523.4ר שטחים עיקריים ו " מ1434.54מתוכם (ר "מ

  ).שטחי שירות
 קומות מעל 5 - קומות ל4 -הגדלת מספר קומות מ. 5

  +.0.00, מפלס הכניסה
  .כאמור, קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה. 6
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה . 7

  .בשטח
  

בימים ובשעות , מעונין רשאי לעיין בתכניתכל 
באתרוכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את , מעונין בקרקע
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וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף , עצמו נפגע על ידי התכנית
 ימים ממועד 60ך  בתורשאי להגיש התנגדות,  לחוק100

, פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים
, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים

. 02-6290263:  טלפון91010 ירושלים 1שלומציון 
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון 

-02: טלפון  ירושלים1ככר ספרא , ולבניה ירושלים
6296811  

תנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן ה 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון 

סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר (והבניה 
  .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו

  
  

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה
  13755' מסמפורטת 

   טור-א, ד בבנין קיים "תוספת יח: שם התכנית
  

 לחוק התכנון 89בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה
 ועדה מחוזית כי במשרדי, 1965-ה"התשכ, והבניה

דה המקומית ירושלים ובמשרדי הועלתכנון לבניה מחוז 
 תכנית מתאר מקומית ירושלים מופקדת לתכנון ולבניה

  13755' סמברמה מפורטת 
  

   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה
  

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :התרי בניה והרשאות
  היתרים או הרשאות

  

  :המתייחסת לתכניות הבאות
  

  מספר התכנית  סוג היחס
  א/ 2733  שינוי

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

  
  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם

  , טור -שכונת א, ם ירושלי:יישוב
  X 223/700קואורדינטה 
  Y 632/390קואורדינטה 

  הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול
  :גושים וחלקות

  .לא מוסדר
  .30896: גושים בחלקיות

  

  :מטרת התכנית
  .ד בבנין מגורים קיים "תוספת יח

  

  :עיקרי הוראות התכנית
  .' רים א למגו5 של קרקע מאזור מגורים  ייעודשינוי-
  . קביעת הוראות בינוי ופיתוח -
  .ים חדשים מרבי קביעת קווי בנין -
  . קומות4 - למרבי קביעת מספר הקומות ה-
  .ד " יח4 -ד ל" הגדלת מספר יח-

  . מטר 12.24 - למרבי קביעת גובה -
מתוכם , ר " מ431.50 -ים למרבי קביעת שטחי הבניה ה-

  .ר שטח שרות " מ30.80 -ר ו" מ400.70
  . קביעת הוראות בגין חניה עילית -
  . קביעת הוראות להוצאות היתר בניה -
  . קביעת הוראות לטיפול בעצים בוגרים -
  . קביעת הוראות להריסה מבנים -

  

בימים ובשעות , כל מעונין רשאי לעיין בתכנית
באתרוכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל  .il.gov.pnim.www הפניםמשרדשלהאינטרנט
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את , מעונין בקרקע

וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף , עצמו נפגע על ידי התכנית
 ימים ממועד 60 בתוך רשאי להגיש התנגדות,  לחוק100

, פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים
,  לתכנון לבניה מחוז ירושלים המחוזיתלמשרדי הועדה

. 02-6290263:  טלפון91010 ירושלים 1שלומציון 
 משרדי הועדה המקומית יומצא להעתק ההתנגדות

: טלפון  ירושלים1ככר ספרא , לתכנון ולבניה ירושלים
02-6296811  

  

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן  
וי תצהיר המאמת את הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלו

העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון 
סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר (והבניה 

  .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו
  

  

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
  13699' מסמפורטת 

תוספת זכויות בניה לחלק מחלקה :שם התכנית
  בשכונת שועפט

 לחוק התכנון 89בהתאם לסעיף , סרת בזה הודעהנמ
כי במשרדי הועדה המחוזית , 1965-ה"התשכ, והבניה

לתכנון לבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית 

  13699' מסברמה מפורטת 
   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה

נית שמכוחה ניתן להוציא  תכ:התרי בניה והרשאות
  היתרים או הרשאות

  :המתייחסת לתכניות הבאות
  מספר התכנית  סוג היחס

  א/ 3456/ במ  שינוי
  5022  כפיפות
  ב/ 5166  כפיפות

  

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  שועפט,  ירושלים:יישוב

  X 635/275קואורדינטה 
  Y 222/525קואורדינטה 

  .בתשריט בקו כחולהכל על פי הגבולות המסומנים 
  

  :גושים וחלקות
  :לא מוסדר

  .2:  חלקי חלקות30552: גוש
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  :מטרת התכנית
תוספת זכויות בניה לחלק מחלקה בשכונת שועפט ירושלים 

.   

  :עיקרי הוראות התכנית
 מיוחד ונוף פתוח לאזור 5 מאזור מגורים  ייעוד שינוי-

  .'מגורים ב
חלק מחלקה  קביעת בינוי עבור תוספת זכויות בניה ב-

  ירושלים , בשכונת שעופט 
ר מתוכם מהם " מ1605 קביעת שטחי בניה בהיקף של -

  .ר שטחי שרות "מ 318 -ר שטח עיקרי ו" מ1287
  . שינוי קווי בנין וקביעת קוי בנין חדשים -
  .ד " יח4 קביעת תוספת של -
  .ד " יח9 -יחידות דיור ל'  הגדלת מס-
  .קומות  5 - ל3 - הגדלת מספר הקומות מ-
  . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית -
  . קביעת תנאים למתן היתר בניה-
  . קביעת הוראות בגין עצים לנטיעה -
  

בימים ובשעות שהמשרדים , כל מעונין רשאי לעיין בתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכן, האמורים פתוחים לקהל

בבנין או , כל מעונין בקרקע.www.pnim.gov.il הפנים
ל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי בכ

רשאי ,  לחוק100וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף , התכנית
 ימים ממועד פרסומה של 60 בתוך להגיש התנגדות

למשרדי , ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים
 1שלומציון , הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים

העתק ההתנגדות . 02-6290263:  טלפון91010ירושלים 
ככר , יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה ירושלים

  02-6296811: טלפון  ירושלים1ספרא 
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן  

הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון 

סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר (והבניה 
  .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו

  
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

  13769' מסמפורטת 
   צור באחר-ד במגרש מגורים "תוספת יח: שם התכנית

  

 לחוק התכנון 89בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה
חוזית  ועדה מכי במשרדי, 1965-ה"התשכ, והבניה

דה המקומית ירושלים ובמשרדי הועלתכנון לבניה מחוז 
 תכנית מתאר מקומית ירושלים מופקדת לתכנון ולבניה

  13769' מסברמה מפורטת 
   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :התרי בניה והרשאות
  היתרים או הרשאות

  :המתייחסת לתכניות הבאות
  

  כניתמספר הת  סוג היחס
  א/ 2302  שינוי

  62  ביטול
  5022  כפיפות
  ב/ 5166  כפיפות

  

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  .צור באהר: שכונת,  ירושלים:יישוב

  X 221400קואורדינטה 
  Y 626650קואורדינטה 

  .הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול
  :גושים וחלקות

  .לא מוסדר
  .30789: גושים בחלקיות

  :טרת התכניתמ
  .בניית שני מבני מגורים חדשים בצור באהר

  :עיקרי הוראות התכנית
  . מיוחד לאזור מגורים ג5 מאזור מגורים  ייעודשינוי. 1
  .קביעת הוראות בינוי ופיתוח לשני בנייני מגורים. 2
. קביעת מספר קומות מרבי מעל הקרקע לבניינים. 3

 2' בבניין מס. 4 מספר הקומות המרבי הוא 1' בבניין מס
הקומה התחתונה היא . 4מספר הקומות המרבי הוא 

  .קומת מסחר
, ד מעבר למותר בתכנית המאושרת" יח7תוספת . 4

  .ד בשני הבניינים" יח15כ "סה
 בקומה 2' קביעת בינוי לחזית מסחרית בבניין מס. 5

  .התחתונה ובינוי הכולל נסיגה בקומות שמעליו
ר מתוכם " מ3000כ "סה, קביעת שטחי בניה מרביים. 6

 750ר שירות מעל הקרקע ו " מ276, ר עיקריים" מ1974
  .ר שטחי שירות תת קרקעיים"מ
ר " מ814ר מתוכו " מ970 השטח המרבי 1' בבניין מס. 7

  .ר שטחי שירות" מ156שטחים עיקריים ו 
ר מתוכו " מ1280 השטח המרבי הוא 2' בבניין מס. 8

  .י שירותר שטח" מ120ר שטח עיקרי ו " מ1160
  .שינוי קווי בניין וקביעת קווי בניין חדשים. 9

  .קביעת הוראות לחזית מסחרית. 10
  .קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. 11
  .קביעת תנאים למתן היתר בניה. 12

בימים ובשעות שהמשרדים , כל מעונין רשאי לעיין בתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכן, האמורים פתוחים לקהל

בבנין או , כל מעונין בקרקע .il.gov.pnim.www הפנים
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 

רשאי ,  לחוק100וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף , התכנית
 ימים ממועד פרסומה של 60 בתוך להגיש התנגדות

למשרדי , ניםההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתו
 1שלומציון ,  לתכנון לבניה מחוז ירושליםהועדה המחוזית

 העתק ההתנגדות. 02-6290263:  טלפון91010ירושלים 
,  לתכנון ולבניה ירושליםמשרדי הועדה המקומיתיומצא ל

  02-6296811: טלפון  ירושלים1ככר ספרא 
  

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
ירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את הוגשה בכתב בפ

העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון 
סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר (והבניה 

  .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו
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הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
  13857' מסמפורטת 

 1578ית ביטול דרך מאושרת על פי תכנ: שם התכנית
  קרית משה' שכ, למגורים  ייעודוקביעת

 לחוק התכנון 89בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה
 ועדה מחוזית כי במשרדי, 1965-ה"התשכ, והבניה

דה המקומית ירושלים ובמשרדי הועלתכנון לבניה מחוז 
 תכנית מתאר מקומית ירושלים מופקדת לתכנון ולבניה

  13857' מסברמה מפורטת 
   ללא איחוד וחלוקה:וקהאיחוד וחל

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :התרי בניה והרשאות
  היתרים או הרשאות

  :המתייחסת לתכניות הבאות
  

  מספר התכנית  סוג היחס
  1129  ביטול
  1578  ביטול

  5022  כפיפות
  ב/ 5166  כפיפות
  62  כפיפות

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
דגל : רחוב, 12ל סירקיס דניא:  ירושלים רחוב:יישוב

  . 11ראובן 
  שכונת קרית משה

  X: 218800קואורדינטה 
  Y: 632860קואורדינטה 

  

  :גושים וחלקות
  :מוסדר

  .89:  חלקות במלואן30138: גוש

  .94:  חלקות במלואן30138: גוש
  

  :מטרת התכנית
   .1578ביטול דרך מאושרת שנקבעה בתכנית מספר 

  

  :עיקרי הוראות התכנית
  : הקרקע ד ייעושינוי. 1

  .'  ומדרך לאזור מגורים ב2מאזור מגורים 
  וקביעת1578דרך שנקבעה בתכנית מספר  ביטול. 2

  . במקומה '  למגורים בייעוד
  בגוש94 - ו89בשטח חלקות , קביעת הוראות בינוי . 3

  .בהתאם לבנייני המגורים הקיימים בשטח ,  30138
  .קביעת הוראות בגין עצים לשימור . 4

  

בימים ובשעות שהמשרדים , נין רשאי לעיין בתכניתכל מעו
משרדשלהאינטרנטבאתרוכן, האמורים פתוחים לקהל

בבנין או , כל מעונין בקרקע .il.gov.pnim.www הפנים
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 

רשאי ,  לחוק100 סעיף וכן כל הזכאי לכך על פי, התכנית
 ימים ממועד פרסומה של 60 בתוך להגיש התנגדות

למשרדי , ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים
 1שלומציון ,  לתכנון לבניה מחוז ירושליםהועדה המחוזית

 העתק ההתנגדות. 02-6290263:  טלפון91010ירושלים 

 , לתכנון ולבניה ירושליםמשרדי הועדה המקומיתיומצא ל
  02-6296811: טלפון  ירושלים1ככר ספרא 

  

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון 

סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר (והבניה 
  .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו

  
  

  הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית
  13924' מס

  תוספת בניה בבנין מגורים קיים:שם התכנית
 לחוק התכנון 89בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה

כי במשרדי הועדה המחוזית , 1965-ה"התשכ, והבניה
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית 

 מתאר מקומית לתכנון ולבניה ירושלים מופקדת תכנית
  13924' מס

   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה
 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :התרי בניה והרשאות

  היתרים או הרשאות
  :המתייחסת לתכניות הבאות

  מספר התכנית  סוג היחס
  2668  ביטול
  62  ביטול

  ב/ 5166  כפיפות
  א/ 5022/ מק  כפיפות

  

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  ,ראס אל עמוד ,  ירושלים :יישוב

  .הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול
  X: 223700קואורדינטה 
  Y: 631025קואורדינטה 

  :גושים וחלקות
  .30898: גושים בחלקיות

  

  :מטרת התכנית
  .תוספת קומה והרחבת דיור בבנין קיים 

  

  :עיקרי הוראות התכנית
' יוחד למגורים ב מ6 של קרקע מאזור מגורים  ייעודשינוי-
  .בינוי ופיתוח ותנאים למתן היתר בניה   קביעת הוראות-.
  .ים מרבי קביעת קווי בנין -
 -קומת חניה ל  הגדלת מספר הקומות מקומה אחת מעל-

  . קומות מעל קומת חניה 3
  .ד " יח3 -ד מיחידת דיור אחת ל" הגדלת מספר יח-
 379.09 -כ הבנין ל"ים לסהמרבי קביעת שטחי הבניה ה-

ר " מ88.84 -ר שטח עיקרי ו" מ290.25ר מתוכם "מ
  .שטח שרות 

לשם הרחבת '  קביעת בינוי לתוספות בניה בקומה א-
  .בהתאם למפורט בנספח הבינוי  יחידת הדיור

 2לשם הוספת ' וקומה ג'  קביעת בינוי לתוספת קומה ב-
  .הבינוי  בהתאם למפורט בנספח, יחידות דיור 
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ה שאושרה בהיתר וקביעת בינוי  שינוי קומת החני-
  .בנספח הבינוי  בהתאם למפורט, לקומת חניה חדשה

  . קביעת הוראות בגין הריסת מבנה -
  . קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבניה -
   

בימים ובשעות שהמשרדים , כל מעונין רשאי לעיין בתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכן, האמורים פתוחים לקהל

בבנין או , כל מעונין בקרקע.www.pnim.gov.il הפנים
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 

רשאי ,  לחוק100וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף , התכנית
 ימים ממועד פרסומה של 60 בתוך להגיש התנגדות

למשרדי , ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים
 1שלומציון , שליםהועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירו

העתק ההתנגדות . 02-6290263:  טלפון91010ירושלים 
ככר , יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה ירושלים

  02-6296811: טלפון  ירושלים1ספרא 
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 

יא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון העובדות שעליהן ה
סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר (והבניה 

  .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו
  

  

  הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית
  14226' מס

   צור באהר-ד במגרש מגורים "תוספת יח: שם התכנית
 לחוק התכנון 89בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה

 ועדה מחוזית כי במשרדי, 1965-ה"שכהת, והבניה
דה המקומית ירושלים ובמשרדי הועלתכנון לבניה מחוז 

 תכנית מתאר מקומית ירושלים מופקדת לתכנון ולבניה
  14226' מס

   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה
 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :התרי בניה והרשאות

  היתרים או הרשאות
  :המתייחסת לתכניות הבאות

  

  מספר התכנית  וג היחסס
  62  ביטול
  א/ 2302  ביטול

  ב/ 5166  כפיפות
  5022  כפיפות

  

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  .צור באחר: שכונת, צור בחר:  ירושלים רחוב:יישוב

  X 223100קואורדינטה 
  Y 626625קואורדינטה 

  .הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול
  

  :גושים וחלקות
  .30797: ים בחלקיותגוש

  

  :מטרת התכנית
  . קומות4יצירת מסגרת תכנונית להקמת בנין חדש בן 

  

  :עיקרי הוראות התכנית
  .' מיוחד לאזור מגורים ב5 שטח מאזור מגורים  ייעודשינוי. 1
 4קביעת הוראות בינוי ופיתוח למבנה מגורים אחד בן . 2

  .קומות מעל קומת חניה תת קרקעית
  . קומות8חידות הדיור המרבי ל י' הגדלת מס. 3
. ר" מ1528הגדלת שטחי הבניה המרביים וקביעתם ל . 4

 -ר שטחי בניה מרביים מעל הקרקע ו" מ1018: מתוכם
שטחי הבניה .ר שטחי קומת חניה תת קרקעית " מ510

 171 -ו ר שטחים עיקריים" מ847מעל הקרקע כוללים 
  .ר שטחי שירות "מ
  . לשימור ולהעתקהקביעת הוראות בגין עצים. 5
  .קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. 6
  .קביעת קווי בניין. 7
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה . 8

  .בשטח
  

בימים ובשעות שהמשרדים , כל מעונין רשאי לעיין בתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכן, האמורים פתוחים לקהל

בבנין או , כל מעונין בקרקע .il.gov.pnim.www הפנים
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 

רשאי ,  לחוק100וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף , התכנית
 ימים ממועד פרסומה של 60 בתוך להגיש התנגדות

למשרדי , ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים
 1שלומציון ,  לתכנון לבניה מחוז ירושליםתהועדה המחוזי

 העתק ההתנגדות. 02-6290263:  טלפון91010ירושלים 
,  לתכנון ולבניה ירושליםמשרדי הועדה המקומיתיומצא ל

  02-6296811: טלפון  ירושלים1ככר ספרא 
  

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן  
ר המאמת את הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהי

העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון 
סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר (והבניה 

  .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו
  

  הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית
  14275' מס

,  קומות 5הריסה ובניית בנין חדש בן :שם התכנית
  .חביה ר , 29ן "רמב' רח, שימור חזית 
 לחוק התכנון 89בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה

כי במשרדי הועדה המחוזית , 1965-ה"התשכ, והבניה
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית 

  14275' מס
   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה

 שמכוחה ניתן להוציא  תכנית:התרי בניה והרשאות
  היתרים או הרשאות

  :המתייחסת לתכניות הבאות
  מספר התכנית  סוג היחס

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

  

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  ,רחביה , 29ן "רמב:  ירושלים רחוב:יישוב
  .ואבן עזרא  ן"בפינת רחובות רמב שטח



6219 ילקוט הפרסומים 6468, י"ז באלול התשע"ב, 4.9.2012

  .מנים בתשריט בקו כחולהכל על פי הגבולות המסו
  X: 220390קואורדינטה 
  Y: 631300קואורדינטה 

  

  :גושים וחלקות
  .25:  חלקות במלואן30026: גוש

  

  :מטרת התכנית
הריסת , אבן עזרא' ן ורח"רמב' שימור חזיתות לאורך רח

 3 קומות מעל 5בניין קיים והקמת בנין מגורים חדש בן 
  .ד חדשות "יח 13לשם יצירת , קומות חניה ומחסנים 

  

  :עיקרי הוראות התכנית
  .'  למגורים ג2מאזור מגורים   שטח ייעוד שינוי-
 3 קומות מעל 5 קביעת בינוי עבור בנין מגורים חדש בן -

  .קומות חניון 
ר " מ2445.55 קביעת שטחי בניה מרביים בהיקף של -

ר שטחי " מ1322.66 -ר עיקריים ו" מ1122.89מהם 
  .שירות 

  .י הבנין וקביעת קווי בנין חדשים  שינוי קוו-
   .13 -ד ל" קביעת מספר יח-
 קומות מעל מפלס 5 מתוכם 8 - קביעת מספר קומות ל-

  . -+0.00 קומות מתחת למפלס 3 - ו-+0.00
  . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית -
  . קביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח -
  . קביעת הוראות שימור חזיתות -
  .גדרות ומדרגות להריסה, אות בגין בניין  קביעת הור-
  . קביעת הוראות לשימור עצים ועצים לעקירה והעתקה -
  . קביעת הוראות בגין נטיעת עצים בוגרים -
  . קביעת הוראות בגין סטיה ניכרת -
  . קביעת הוראות בגין חניה תת קרקעית -
  . קביעת הוראות בינוי -
  .ישית  קביעת הוראות בגין נסיגות בקומה חמ-
   קביעת הוראות בגין גדרות לשימור -

  

בימים ובשעות שהמשרדים , כל מעונין רשאי לעיין בתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכן, האמורים פתוחים לקהל

בבנין או , כל מעונין בקרקע.www.pnim.gov.il הפנים
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 

רשאי ,  לחוק100ך על פי סעיף וכן כל הזכאי לכ, התכנית
 ימים ממועד פרסומה של 60 בתוך להגיש התנגדות

למשרדי , ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים
 1שלומציון , הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים

העתק ההתנגדות . 02-6290263:  טלפון91010ירושלים 
ככר , שליםיומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה ירו

  02-6296811: טלפון  ירושלים1ספרא 
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון 

סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר (והבניה 
  .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו

  
  

  הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית
  14430' מס

  רוממה'  שכ-תובל ' מתחם מגורים ברח: שם התכנית
 לחוק התכנון 89בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה

 ועדה מחוזית כי במשרדי, 1965-ה"התשכ, והבניה
דה המקומית ירושלים ובמשרדי הועלתכנון לבניה מחוז 

 תכנית מתאר מקומית דתירושלים מופק לתכנון ולבניה
  14430' מס

   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה
 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :התרי בניה והרשאות

  היתרים או הרשאות
  :המתייחסת לתכניות הבאות

  

  מספר התכנית  סוג היחס
  3164  שינוי

  62  ביטול
  8184/ מק  ביטול

  ב/ 5166  כפיפות
  

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  רוממה: שכונת .תובל:  ירושלים רחוב:ישובי

  X 219575קואורדינטה 
  Y 633188קואורדינטה 

  .הכל על פי הגבולות המסומנים בתוכנית בקו הכחול
  :גושים וחלקות

  :מוסדר
  .174, 166:  חלקות במלואן30077: גוש

  

  :מטרת התכנית
 משטח למוסד לשטח למגורים ומבנים  ייעודשינוי

 בנייני מגורים חדשים בני 3פ והקמת "ומוסדות ציבור ושצ
  . קומות11

  

  :עיקרי הוראות התכנית
  :י הקרקע כמפורט להלן ייעודשינוי במערך. א
  .ממוסד לאזור מגורים ומוסדות ציבור. 1
  .ממוסד לשטח ציבורי פתוח. 2
 מבני מגורים חדשים בשטח 3קביעת הוראות להקמת . ב

  .התכנית
 התוכנית למגורים קביעת השימושים המותרים בשטח. ג

  .001ומבני ציבור בתא שטח 
  .מבנה להריסה/ קביעת הוראות בגין אלמנטים. ד
  .קביעת הוראות בגין עצים לעקירה ולשימור. ה
  .קביעת קווי בניין מרביים לתא השטח המיועד לבניה. ו
  .קביעת הוראות לזיקת הנאה למעבר רגלי. ז
ר " מ10065קביעת שטחי בניה מרביים למגורים ל . ח

 9527ר שרות מעל הכניסה הקובעת ו " מ2516עיקרי ו 
ר עיקרי " מ300ו , ר שרות מתחת לכניסה הקובעת"מ

לגני ילדים ושימושים ציבוריים מעל מפלס הכניסה 
  .הקובעת

  .97יחידות הדיור ל ' קביעת מס. ט
 קומות מעל לכניסה 11הקומות לקביעתו ל ' הגבלת מס. י

  .הקובעת
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 לקבלת היתר בנייה ולקבלת היתר קביעת תנאים. יא
  .אכלוס

  .קביעת הוראות סביבתיות ושלבי ביצוע ואכלוס. יב
  

בימים ובשעות שהמשרדים , כל מעונין רשאי לעיין בתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכן, האמורים פתוחים לקהל

בבנין או , קרקעכל מעונין ב .il.gov.pnim.www הפנים
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 

רשאי ,  לחוק100וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף , התכנית
 ימים ממועד פרסומה של 60 בתוך להגיש התנגדות

למשרדי , ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים
 1שלומציון ,  לתכנון לבניה מחוז ירושליםהועדה המחוזית

 העתק ההתנגדות. 02-6290263:  טלפון91010ם ירושלי
,  לתכנון ולבניה ירושליםמשרדי הועדה המקומיתיומצא ל

  02-6296811: טלפון  ירושלים1ככר ספרא 
  

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 

נות התכנון העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתק
סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר (והבניה 

  .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו
  

  הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית
  101-0053595' מס

חפץ ' ד ברח" יח4- קומות ו2תוספת : שם התכנית
  .זכרון משה, 51חיים 

 לחוק התכנון 89בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה
 ועדה מחוזית כי במשרדי, 1965-ה"התשכ, והבניה

דה המקומית ירושלים ובמשרדי הועלתכנון לבניה מחוז 
 תכנית מתאר מקומית ירושלים מופקדת לתכנון ולבניה

  101-0053595' מס
   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :התרי בניה והרשאות
  היתרים או הרשאות

  :באותהמתייחסת לתכניות ה
  

  מספר התכנית  סוג היחס
  ב/ 2874  ביטול
  2874  ביטול
  א/ 2874  ביטול

  5022  כפיפות
  ב/ 5166  כפיפות

  

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  51חיים  רחוב חפץ, 22אלגזי :  ירושלים רחוב:יישוב

הבניין ממוקם בשכונת זכרון משה בין רחובות חפץ חיים 
  .ואלגזי

  .22וגם אלגזי , 51ח "הבניין נקרא גם ח
  X: 220410קואורדינטה 
  Y: 632710קואורדינטה 

  .ירושלים: מרחבי תכנון גובלים
  

  :גושים וחלקות
  :לא מוסדר

  .96:  חלקות במלואן30070: גוש
  

  :מטרת התכנית
  .ד חדשות לבניין" יח4 קומות לשם תוספת 2תוספת 

  

  :עיקרי הוראות התכנית
מאזור : רט להלןי הקרקע כמפו ייעודשינוי במערך. 1

  'מגורים מיוחד לאזור מגורים ג
  :קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן. 2

  . קמות ושימוש בחלל גג רעפים2תוספת 
  .כאמור, קביעת קווי בניין לבניה .3
ר " מ727 -הגדלת שטחי הבניה בשטח וקביעתם ל.4
ר שטחי " מ150-ר שטחים עיקריים ו" מ577 -:מהם(

  )שירות
  .כאמור,  שלבי ביצוע למימוש התוכניתקביעת.5
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה .6

  .בשטח
  .קביעת הוראות בגין מבנים להריסה.7
  .ד" יח8-ד ל"יח' קביעת מס. 8

 קומות וחלל גג רעפים מוגבה 4-הקומות ל' קביעת מס
  .לשימוש

  

ים בימים ובשעות שהמשרד, כל מעונין רשאי לעיין בתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכן, האמורים פתוחים לקהל

בבנין או , כל מעונין בקרקע .il.gov.pnim.www הפנים
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 

רשאי ,  לחוק100וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף , התכנית
 ימים ממועד פרסומה של 60 בתוך להגיש התנגדות

למשרדי , ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים
 1שלומציון ,  לתכנון לבניה מחוז ירושליםהועדה המחוזית

 העתק ההתנגדות. 02-6290263:  טלפון91010ירושלים 
,  לתכנון ולבניה ירושליםמשרדי הועדה המקומיתיומצא ל

  02-6296811: טלפון  ירושלים1ככר ספרא 
  

נגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הת 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון 

סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר (והבניה 
  .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו

  
  

-101' מסהודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
0092098  

הוספת שימושים לאכסון תיירותי : שם התכנית
  בירושלים

 לחוק התכנון 89בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה
 ועדה מחוזית כי במשרדי, 1965-ה"התשכ, והבניה

דה המקומית ירושלים ובמשרדי הועלתכנון לבניה מחוז 
 תכנית מתאר מקומית ירושלים מופקדת לתכנון ולבניה

  101-0092098' מס
  ללא איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה

תכנית שמכוחה ניתן להוציא : היתרי בניה והרשאות 
  היתרים או הרשאות 
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  :המתייחסת לתכניות הבאות
כניות שינוי לכל הת

המופיעות בתחום העיר 
  ירושלים

  

    
  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם

  כל שטח העיר,  ירושלים:יישוב
  X 219/000קואורדינטה 

  Y 623/000רדינטה קואו
  

  :מטרת התכנית
  תוספת שימוש לאכסון תיירותי בכל תחומי העיר ירושלים

  ייעודהוצאת היתרי בניה לאכסון תיירותי במבנים בהם
  . או משרדים/מסחר ו, הקרקע המאושר הינו למגורים

  

  :עיקרי הוראות התכנית
קביעת תנאים להוספת שימוש לחדרי אכסון תיירותי . 1

ה במבנים קיימים ובחלקות בהן מאושרות ומסחר נלוו
  . זכויות שעדיין לא מומשו

  . קביעת תנאים להוצאת היתר בניה. 2
  . קביעת הוראה בנוגע לפקיעת תוקף התכנית. 3

  

בימים ובשעות , כל מעונין רשאי לעיין בתכנית
באתרוכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל  .il.gov.pnim.wwwהפניםמשרדשלהאינטרנט
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את , מעונין בקרקע

וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף , עצמו נפגע על ידי התכנית
 ימים ממועד 60 בתוך רשאי להגיש התנגדות,  לחוק100

, פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים
,  לתכנון לבניה מחוז ירושליםה המחוזיתלמשרדי הועד

. 02-6290263:  טלפון91010 ירושלים 1שלומציון 
 משרדי הועדה המקומית יומצא להעתק ההתנגדות

: טלפון  ירושלים1ככר ספרא , לתכנון ולבניה ירושלים
02-6296811  

  

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
וי תצהיר המאמת את הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלו

העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון 
סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר (והבניה 

  .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו
  

  

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
  10049' מסמפורטת 

ד והרחבת "ד ותוספת יח"הרחבת יח: שם התכנית
  כברדרך בגבל אלמו

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

  10049' מסמקומית ברמה מפורטת 
   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :התרי בניה והרשאות
  היתרים או הרשאות

  :המתיחסת לתכניות הבאות
  

  יתמספר התכנ  סוג היחס
  א/ 2683  שינוי

  62  ביטול
  ב/ 5166  כפיפות
  5022  כפיפות

  

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  . בל מוכבר'ג:  ירושלים רחוב:יישוב

  X 223/042קואורדינטה 
  Y 627/595קואורדינטה 

  .הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול
  

  :גושים וחלקות
  .לא מוסדר

  .31241: גושים בחלקיות
  

  :מטרת התכנית
השלמת קומה ותוספת קומה חדשה לשם , הרחבת דרך 

  .חדשה  ד"ד קיימת והוספת יח"הרחבת יח
  

  :עיקרי הוראות התכנית
  :להלן  י קרקע כמפורט ייעודשינוי במערך. 1

  .'  למגורים א6מאזור מגורים 
  :קביעת הוראות לתוספות בניה כמפורט להלן . 2
 ) 3.05+מפלס ( ' קומה אקביעת בינוי לתוספת בניה ב. א
בהתאם , הדיור הקיימות בהן  לשם הרחבת יחידות, 

  .לנספח הבינוי 
לשם  קביעת בינוי לתוספת קומה מעל הבנין הקיים. ב

  . בהתאם לנספח בינוי , ד חדשה "תוספת יח
  .כאמור, קביעת קווי בנין לבניה . 3
ר " מ320.23 -ל הגדלת שטחי הבניה בשטח וקביעתם. 4

ר "מ 64.21 -ר שטחים עיקריים ו" מ256.02מתוכם 
  .שטחי שירות 

 3 - יחידות דיור ל2 -הגדלת מספר יחידות הדיור מ. 5
  .יחידות דיור 

 3 -מרתף ל מעל קומת 2 -הגדלת מספר קומות מ. 6
  . קומות 4כ "קומות מעל קומת מרתף סה

  .כאמור , קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבניה . 7
ת בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה קביעת הוראו. 8

  .בשטח
  

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
עמוד , התשעא, 6298 ובילקוט הפרסומים 28/09/2011

  .26/09/2011בתאריך , 6735
  

 הועדה המחוזית משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
 91010 ירושלים 1שלומציון , לתכנון לבניה מחוז ירושלים

 הועדה המקומית משרדיוכן ב 02-6290263: וןטלפ
: טלפון  ירושלים1ככר ספרא , לתכנון ולבניה ירושלים

וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות  02-6296811
האינטרנטובאתר, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

.www.pnim.gov.il הפניםמשרדשל
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הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
  א/ 10663' מסמפורטת 

  רחביה' שכ ,40ן "רמב' הרחבת דיור ברח:שם התכנית
 לחוק התכנון 117בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה

בדבר אישור תכנית מתאר , 1965-ה"התשכ, והבניה
  א/ 10663' מסמקומית ברמה מפורטת 

   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה
וציא  תכנית שמכוחה ניתן לה:התרי בניה והרשאות

  היתרים או הרשאות
  :המתיחסת לתכניות הבאות

  מספר התכנית  סוג היחס
  62  ביטול

  א/ 5022/ מק  כפיפות
  ב/ 5166  כפיפות

  

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  ,שכונת רחביה , 40ן "רמב:  ירושלים רחוב:יישוב

  X 220/145קואורדינטה 
  Y 631/325קואורדינטה 

  .ם בתשריט בקו כחולהכל על פי הגבולות המסומני
  :גושים וחלקות

  :מוסדר
  .129:  חלקות במלואן30038: גוש

  

  :מטרת התכנית
  .רחביה  , 40ן "רמב'  ברח3 תוספת שטח לדירה

  

  :עיקרי הוראות התכנית
  .'  לאזור מגורים ב2 מאזור מגורים  ייעודשינוי. 1
  .ים לתוספת הבניה מרביקביעת קווי בנין . 2
י סגירת קומת " ע3' ד מס"ת יחתוספת בניה להרחב. 3

  .עמודים קיימת
ר מתוכם " מ1716.76 -ים למרביהגדלת שטחי בניה . 4

ר שטחי שרות " מ7.38 -ר שטחים עיקריים ו" מ1617.50
 -ו ר שטחים עיקריים" מ74.81 -ו, מעל לכניסה הקובעת 

  .ר שטחי שרות מתחת לכניסה הקובעת " מ17.07
  .קביעת הוראות בינוי . 5
  .ביעת תנאים למתן היתר בניה ק. 6
  .קביעת הוראות בגין הריסה. 7
  .קביעת שלבי ביצוע לתכנית . 8
   .15 -ד ל"יח' קביעת מס. 9

  .הוראות לטיפול בעצים בוגרים .10
  .הוראות לשימור ושיפוץ . 11

  

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
 עמוד ,התשעא, 6147 ובילקוט הפרסומים 03/09/2010

התכנית האמורה נמצאת ..21/10/2010בתאריך , 457
, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים

וכן . 02-6290263:  טלפון91010 ירושלים 1שלומציון 
ככר ספרא , ועדה מקומית לתכנון ולבניה ירושלים משרדיב
וכל המעונין רשאי לעיין , 02-6296811: טלפון  ירושלים1

, ם ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהלבה בימי
.www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנטובאתר

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת 
  א/ 11437' מס

  מרכז רפואי הסהר האדום באל צואנה: שם התכנית

 לחוק התכנון 117בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה
בר אישור תכנית מתאר בד, 1965-ה"התשכ, והבניה

  א/ 11437' מסמקומית ברמה מפורטת 
   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :התרי בניה והרשאות
  היתרים או הרשאות

  :המתיחסת לתכניות הבאות
  

  מספר התכנית  סוג היחס
  3092  שינוי

  5166  כפיפות
  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם

  .לים ירוש:יישוב
על רחוב ללא מוצא היוצא מרחוב שמואל בן עדיה , אל צואנה 

  X 223/100 קואורדינטה.
  Y 632/712קואורדינטה 

  .בקו כחול הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט
  

  :גושים וחלקות
  .13, 7:  חלקות במלואן30522: גוש

  

  :מטרת התכנית
ים לשם /ים חדש/הרחבה ושיפוץ בנין קיים והקמת בנין

  .קמת מרכז רפואי פרטיה
  

  :עיקרי הוראות התכנית
 משטח למלונאות ומגורים ומשטח לדרך  ייעודשינוי. א

ומוסדות ציבור   לשטח למבנים3092ע "מאושרת בתב
בית חולים ליולדות : הכולל ,  מרכז רפואי פרטי -ותיירות 

  ).בבנין הקיים(מרפאות חוץ ומלונית , 
) Bאגף (אגף חדש להוספת , קביעת הוראות בינוי . ב

בצידו המזרחי של )  מלון פאלסCאגף (לבנין הקיים 
ותוספת , ) Aאגף (הרחוב  לבניין חדש בחזית, המגרש

בהתאם לנספח ) Cאגף (בניה ושיפוץ הבניין הקיים 
  :הבינוי כמפורט

, קביעת קווי בנין חדשים לבניה המוצעת בשטח . 1
  .לרבות קווי בנין תת קרקעיים

  :ומות לאגפיםק' קביעת מס. 2
 ארבע קומות מעל מפלס הכניסה - Aאגף 

 3הכוללות קומת כניסה ומעליה ,  + ) 734.01(
בגובה המלון המאושר , קומות של מרפאות 

 קומות מתחת למפלס 7 -ו'  א 7692ע "בתב
 קומות של מעבדות 2הכוללות , הכניסה 
 -ו, קומה אחת לשירות האמבולנסים , ומרפאות 

  . קומות חניה4
הכולל מבואת כניסה ,  אגף מדורג- Bגף א

 2 ואיזור מנהלה של C - וBמשותפת לאגפים 
החפורים ,  +) 735.31(קומות ממפלס הכניסה 

 קומות אשר 4, מעליו בדירוג . בקרקע הטבעית 
 ,מתחת למפלס הכניסה . בהן מחלקות רפואיות 

קומת דימות ומעבדות וקומת ( קומות רפואיות 2
). יש ברמפת רכב מהרחוב הנג, ניתוח ומיון 

 קומות 4מתחתן קומת אשפוז בחירום ומתחתיה 
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האגף לא עולה על גובה המבנה הקיים . חניה
  . ועל גובה המצוק )Cאגף (

 מבנה קיים מדורג הכולל חלק קדמי - Cאגף 
) אחת מהן חפורה( קומות 3של , בחזית הרחוב 

המשמשות לשטחי  + ) 735.31(ממפלס הכניסה 
בדירוג חלק  ומעליהן, בית החולים הציבור של 

למחלקות  המשמשות, קומות 3אחורי של 
. מלונית/שטחי שירות וחדרי החלמה, רפואיות 

,  קומות רפואיות2מתחת למפלס הכניסה 
מתחתיהן קומה תפעולית של שטחי שירות 

  . קומות חניה4ומתחתיה , ושטחים טכניים 
 ר" מ45,778 -ים למרביקביעת שטחי הבניה ה. 3

ר " מ29,063 -ר שטחים עיליים ו" מ16,725מהם 
  :שטחים תת קרקעיים בהתפלגות כמפורט

 4,339 -ר שטחים עיליים ו" מA - 2,881אגף 
 מרביכ שטח "סה,שטחים תת קרקעיים  ר"מ

  ר" מ7,220
 5,766-ר שטחים עיליים ו" מB - 7,278אגף 

 מרביכ שטח "סה, ר שטחים תת קרקעיים"מ
  ר" מ13,044

 4,918-ר שטחים עיליים ו" מC - 6,566אגף 
 מרביכ שטח "סה, ר שטחים תת קרקעיים"מ

  ר" מ11,484
ר של חניון תת " מA,B,C - 14,040אגפים 

 -שטח עיקרי.קרקעי משותף למתחם כולו 
  ר עילי" מ13,763ל "ר מהנ" מ24,073

  .ר תת קרקעי" מ10,310-ו
ל "מהנ ,ר" מ21,715 –שטחי שירות וחניה 

. תת קרקעי 18,753 - עילי ו2,962
  .קביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח . ג
    .68% -כ תכסית על קרקעית "סה. ד

   .100% -כ תכסית תת קרקעית "סה 
  .מענה לחלחול מי נגר בגבול התכנית  יינתן

  .קביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח. ה
  .וגדרות להריסה קביעת הוראות בגין מבנים. ו
  .שימור / העתקה/ גין עצים לעקירה קביעת הוראות ב. ז

  

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
עמוד , התשעב, 6388 ובילקוט הפרסומים 03/02/2012

התכנית האמורה נמצאת . 07/03/2012בתאריך , 2963
,  לתכנון לבניה מחוז ירושלים הועדה המחוזיתמשרדיב

וכן  02-6290263:  טלפון91010 ירושלים 1שלומציון 
ככר ,  לתכנון ולבניה ירושליםהועדה המקומית משרדיב

וכל המעונין  02-6296811: טלפון  ירושלים1ספרא 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

הפניםמשרדשלהאינטרנטובאתר, פתוחים לקהל
www.pnim.gov.il.

  
  

' מסהודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
  א/ 11616

הקרקע אזור   ייעודי שינויים במערך: ם התכניתש
  התעשייה הר חוצבים צפוני

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

  א/ 11616' מסמקומית 

   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה
 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :התרי בניה והרשאות

   או הרשאותהיתרים
  :המתיחסת לתכניות הבאות

  מספר התכנית  סוג היחס
  4778/ בת  שינוי
   למחיקה-א / 3760/ במ  שינוי
  א/ 5689  שינוי
  ב/ 2787  שינוי
  4734/ בת  שינוי
  ג/ 2787  שינוי

  62  ביטול
  ב/ 5166  כפיפות

  

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  ,הר חוצבים   ירושלים:יישוב

  Y 219/900מערב מזרח קואורדינטה 
  X 634/500קואורדינטה דרום צפון 

  .הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול
  :גושים וחלקות

  .174, 76:  חלקות במלואן30241: גוש
  .155:  חלקי חלקות30241: גוש
  .27:  חלקות במלואן30242: גוש
  .144:  חלקי חלקות30243: גוש
  .18:  חלקות במלואן30758: גוש
  .21, 19, 10:  חלקי חלקות30758: גוש

  

  :מטרת התכנית
והמרחב  התנועה מערך, י הקרקעייעודבמערך  שינויים

  .הציבורי בתוך אזור התעשיה הר חוצבים והשטח הצמוד אליו
  

  :עיקרי הוראות התכנית
אזור תעשיה הר  בתוך קרקע יייעוד שינויים במערך. א

   :חוצבים והשטח הצמוד אליו כמפורט להלן
שטח , שטח דרך ,  שטח משטח ציבורי פתוח  ייעודשינוי

  ,שטח למבנה ציבור, למוסד 
  .ושטח ציבורי פתוח , נוף  או עיצוב/שטח דרך ו

, שטח ציבורי פתוח , דרך , לאזור תעשיה עתירת ידע 
  . או טיפול נופי/דרך ו, ומוסדות ציבור לחינוך  מבנים

  .שינוי מערך תנועה . ב
בהתאם לנספחי הבינוי   בינוי ופיתוחקביעת הוראות. ג

  .והפיתוח
גובה , ים מרביקביעת הוראות בדבר שטחי הבניה ה. ד

קווי הבנוי  , מרבימספר הקומות ה, מרביהבניה ה
  .ומפלסי הקרקע הסופיים  יםמרביה
קביעת הוראות למניעת מפגעים סביבתיים ומגבלות . ה

  כן קביעת השימושים-כמו , לשימושים תעשייתיים 
  .המותרים בכל תא שטח ותא שטח 

קביעת הוראות לפיתוח השטחים הציבוריים ותאי שטח . ו
  .לחינוך ותא שטח למבני ומוסדות ציבור, התעשייה 

  .קביעת הוראות לשלבי ביצוע. ז
  .חלוקה מחדש . ח
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
 עמוד ,התשעב, 6416 ובילקוט הפרסומים 30/03/2012

  .16/05/2012בתאריך , 3970
 הועדה המחוזית משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב

 91010 ירושלים 1שלומציון , לתכנון לבניה מחוז ירושלים
 הועדה המקומית משרדיוכן ב 02-6290263: טלפון

: טלפון  ירושלים1ככר ספרא , לתכנון ולבניה ירושלים
ים ובשעות וכל המעונין רשאי לעיין בה בימ 02-6296811

האינטרנטובאתר, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל
.www.pnim.gov.il הפניםמשרדשל

  
  

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
  א/ 11850' מסמפורטת 

  בנין למגורים בבית חנינה: שם התכנית
 לחוק התכנון 117בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה

שור תכנית מתאר בדבר אי, 1965-ה"התשכ, והבניה
  א/ 11850' מסמקומית ברמה מפורטת 

   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה
 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :התרי בניה והרשאות

  היתרים או הרשאות
  :המתיחסת לתכניות הבאות

  

  מספר התכנית  סוג היחס
  א/ 3458/ במ  שינוי

  62  ביטול
  ב/ 5166  כפיפות
  15/ תמא  כפיפות
  5022  כפיפות

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
בית : שכונת, בית חנינה החדשה:  ירושלים רחוב:יישוב
  חנינה

  X 221/815קואורדינטה 
  Y 637/985קואורדינטה 

  .הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול
  :גושים וחלקות

  :לא מוסדר
  .13:  חלקות במלואן30610: גוש

  

  :מטרת התכנית
  . קומות5 בן הקמת בניין חדש

  

  :עיקרי הוראות התכנית
  .' מיוחד לאזור מגורים ג5 ממגורים  ייעודשינוי. 1
 קומות מעל חניה 5קביעת בינוי להקמת בניין חדש בן . 2

  .תת קרקעית
  .לבניין כאמור, קביעת קווי בניין. 3
  .ד " יח10ד על "יח' קביעת מס. 4
מהם , ר" מ2022קביעת שטחי בניה בהיקף של . 5

  . שטחי שירות868ו , ר" מ1154ים עיקריים שטח
  .קביעת הוראות בגין גדר להריסה. 6
  .קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בניה. 7
  .קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית . 8

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
עמוד , התשעב, 6368 ובילקוט הפרסומים 06/01/2012

  .26/01/2012 בתאריך, 2280
  

 הועדה המחוזית משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
 91010 ירושלים 1שלומציון , לתכנון לבניה מחוז ירושלים

 הועדה המקומית משרדיוכן ב 02-6290263: טלפון
: טלפון  ירושלים1ככר ספרא , לתכנון ולבניה ירושלים

וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות  02-6296811
האינטרנטובאתר, ם האמורים פתוחים לקהלשהמשרדי

.www.pnim.gov.il הפניםמשרדשל
  
  

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
  א/ 11879' מסמפורטת 

  ל מוכבר'הקמת בנין חדש למגורים בגב:שם התכנית
 לחוק התכנון 117בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה

ת מתאר בדבר אישור תכני, 1965-ה"התשכ, והבניה
  א/ 11879' מסמקומית ברמה מפורטת 

   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה
 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :התרי בניה והרשאות

  היתרים או הרשאות
  :המתייחסת לתכניות הבאות

  מספר התכנית  סוג היחס
  א/ 2683  שינוי

  62  ביטול
  5022  כפיפות
  ב/ 5166  כפיפות

  

  :קומםהשטחים הכלולים בתכנית ומ
   ירושלים :יישוב

  בל אל מוקבר 'ג: שכונת
   X 222/750קואורדינטה 
  Y 628/390קואורדינטה 

  .כחול הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו
  

  :גושים וחלקות
  .לא מוסדר

  .31238: גושים בחלקיות
  

  :מטרת התכנית
  .יצירת מסגרת תכנונית להקמת בנין חדש למגורים 

  

  :תעיקרי הוראות התכני
  .'  למגורים ב6 שטח ממגורים  ייעודשינוי. 1
 קומות 5בנין חדש למגורים בן  קביעת בינוי להקמת. 2

 ד חדשות " יח10לשם יצירת , סנים מעל קומת חניה ומח
ר "מ 1073ר מתוכם " מ1757 -הגדלת שטחי הבניה ל. 3

  .ר שטחי שירות " מ684 -שטחים עיקריים ו
 קומות 5 - קומות ל2 -מ הקומות המרביים' הגדלת מס. 4

  .מעל קומת חניה ומחסנים
  .ד" יח10ד ל "יח' קביעת מס. 5
  .קביעת קווי בנין חדשים לבניה מוצעת . 6
  .קביעת הוראות בינוי ופיתוח . 7
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  .קביעת תנאים למתן היתר בניה . 8
  .קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. 9

  

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
עמוד , התשעב, 6314 ובילקוט הפרסומים 21/10/2011

  .03/11/2011בתאריך , 323
  

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
:  טלפון91010 ירושלים 1שלומציון , לבניה מחוז ירושלים

ועדה מקומית לתכנון ולבניה  משרדיוכן ב. 02-6290263
וכל , 02-6296811: טלפון  ירושלים1ככר ספרא , ירושלים

המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 
משרדשלהאינטרנטובאתר, האמורים פתוחים לקהל

.www.pnim.gov.il הפנים
  
  

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
  א/ 11947' מסמפורטת 

 , 33פתח תקווה ' הרחבות דיור ברח: שם התכנית
  רוממה

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

  א/ 11947' מסמקומית ברמה מפורטת 
   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :התרי בניה והרשאות
  היתרים או הרשאות

  :המתיחסת לתכניות הבאות
  

  מספר התכנית  סוג היחס
  8102  ביטול

  62  ולביט
  5022  כפיפות
  5166  כפיפות

  

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  ,שכונת רוממה , 33פתח תקוה :  ירושלים רחוב:יישוב

  X 219/680קואורדינטה 
  Y 633/618קואורדינטה 

  .הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול
  

  :גושים וחלקות
  :מוסדר

  .97:  חלקי חלקות30236: גוש
  

  :ניתמטרת התכ
  .הרחבות דיור לבנין מגורים והגדלת שטח מחסנים 

  

  :עיקרי הוראות התכנית
 מיוחד לאזור 2י הקרקע ממגורים  ייעודשינוי במערך. 1

  .' מגורים ג
  :בניה כמפורט להלן  קביעת בינוי לתוספות. 2
,  קביעת בינוי לתוספות בניה בעמודות בכל הקומות -

  הן יחידות הדיור הקיימות ב לשם הרחבת
 קיימת  קביעת בינוי לתוספת מחסנים בקומת מחסנים-

  .- 8.50במפלס 

  .כאמור , קביעת קווי בנין חדשים לבניה. 3
 4540.52-הגדלת שטחי הבניה בשטח וקביעתם ל. 4
 696.25 -ר שטחים עיקריים ו" מ3844.27מתוכם (ר "מ
  ).ר שטחי שירות "מ
  .ור כאמ, קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבניה. 5
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה . 6

  .בשטח
  

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
עמוד , התשעב, 6388 ובילקוט הפרסומים 17/02/2012

  .07/03/2012בתאריך , 2964
  

 הועדה המחוזית משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
 91010 ירושלים 1שלומציון , לתכנון לבניה מחוז ירושלים

 הועדה המקומית משרדיוכן ב 02-6290263: טלפון
: טלפון  ירושלים1ככר ספרא , לתכנון ולבניה ירושלים

וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות  02-6296811
האינטרנטובאתר, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

.www.pnim.gov.il הפניםמשרדשל
  
  

ית מתאר מקומית ברמה הודעה בדבר אישור תכנ
  12207' מסמפורטת 

הקמת שני מבני מגורים חדשים וקביעת :שם התכנית
  ראס אל עמוד, שטח לטובת הציבור 

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

  12207' מסמקומית ברמה מפורטת 
  וקה ללא איחוד וחל:איחוד וחלוקה

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :התרי בניה והרשאות
  היתרים או הרשאות

  :המתיחסת לתכניות הבאות
  מספר התכנית  סוג היחס

  2668  שינוי
  62  ביטול

  ב/ 5166  כפיפות
  5022  כפיפות

  

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  .  ירושלים:יישוב

  ,שכונת ראס אל עמוד 
   X 223/525קואורדינטה 

  Y 631/000דינטה קואור
  .הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול

  

  :גושים וחלקות
  .לא מוסדר

  .30918, 30899: גושים בחלקיות
  

  :מטרת התכנית
מבני מגורים חדשים וקביעת שטח לטובת  הקמת שני
  .מבני ציבור 
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  :עיקרי הוראות התכנית
 מיוחד לאזור 5הקרקע מאזור מגורים  ייעודי  שינו-
  .ולשטח מוסדות ציבור לחינוך' גורים גמ
  . קביעת חזית מסחרית -
 1715.5מתוכם ( ר " מ3028 -ל  קביעת שטחי בניה-
  ).ר שרות "מ 1312.5 -ר עיקרי ו"מ
  . קביעת תנאי שטח חדשים -
ד "מספר יח, מספר קומות , ים מרביאחוזי בניה   קביעת-

  .ים וקווי בנין חדשים מרבי
  . מבנים להריסה קביעת הוראות בגין-
היתר בניה   קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן-

  .בשטח 
 מוסדות ציבור לחינוך וקביעת  ייעוד קביעת הוראות בגין-

  .וזיקת הנאה למעבר רכב  פ"לשצ הוראות
  . קביעת הוראות לעיצוב דרך -

  

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
עמוד , התשעב, 6354סומים  ובילקוט הפר16/12/2011

  .05/01/2012בתאריך , 1784
  

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
:  טלפון91010 ירושלים 1שלומציון , לבניה מחוז ירושלים

ועדה מקומית לתכנון ולבניה  משרדיוכן ב. 02-6290263
וכל , 02-6296811: טלפון  ירושלים1ככר ספרא , ירושלים
ן רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים המעוני

משרדשלהאינטרנטובאתר, האמורים פתוחים לקהל
.www.pnim.gov.il הפנים

  
  

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
  12696' מסמפורטת 

, תוספת בניה לשני בנייני מגורים קיימים :שם התכנית
  סילוואן,ראס אל עמוד 

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

  12696' מסמקומית ברמה מפורטת 
   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :התרי בניה והרשאות
  היתרים או הרשאות

  :המתיחסת לתכניות הבאות
  מספר התכנית  סוג היחס

  2668  שינוי
  62  ביטול

  5022  יפותכפ
  ב/ 5166  כפיפות

  

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  ראס אל עמוד ' שכ,  ירושלים:יישוב

  X 223/425קואורדינטה 
  Y 630/250קואורדינטה 

   643/07 ר" לפי תצ2, 1חלקה ארעית 
  .הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול

  :גושים וחלקות
  :לא מוסדר

  .41: אן חלקות במלו29988: גוש
  :מטרת התכנית

יצירת מסגרת תכנונית לתוספת בניה לשני בניני מגורים 
  .קיימים בשטח

  :עיקרי הוראות התכנית
  :י הקרקע הבאים  ייעודשינוי במערך. א

  .'  מיוחד לאזור מגורים ב6מאזור מגורים . 1
' קביעת בינוי לתוספת שתי קומות חדשות לבנין מס. 1 .ב
  . 1'  הקיים בתא שטח מס1

 קומות חדשות לבנין 2קביעת בינוי לשם תוספת . 2
   .2'  הקיים בתא שטח מס2' מס

  :הגדלת שטחי הבניה וקביעתם ל. ג
ר " מ848מתוכם  (1' ר בתא שטח מס" מ1155. 1

  ).ר שטחי שירות " מ307 -ו) שטחים עיקריים
ר " מ666מתוכם  (2' ר בתא שטח מס" מ692. 2

  .י שירות ר שטח" מ26 -ו) שטחים עיקריים 
 -ול 1'  יחידות דיור לבנין מס6 -הגדלת מספר יחידות ל. ד
   .2' ד בבנין מס" יח3
 קומות מעל הכניסה הקובעת 3 -הגדלת מספר הקומות ל. ה
  .2'  קומות בבנין מס3 - ו1'  מתחתיה בנין מס2 -ו
  .קביעת קווי בנין חדשים . ו
  .קביעת שלבי ביצוע להקמת הבניה . ז
תנאים למתן היתר בניה  ות בינוי וקביעתקביעת הורא. ח

  .בשטח
  .קביעת הוראות בגין מבנה ומדרגות להריסה. ט
  .קביעת הוראות בגין דרך עם זכות למעבר לרכב. י
  

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
עמוד , התשעב, 6396 ובילקוט הפרסומים 06/01/2012

  .25/03/2012בתאריך , 3225
  

אמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית התכנית ה
 91010 ירושלים 1שלומציון , לתכנון לבניה מחוז ירושלים

ועדה מקומית לתכנון  משרדיוכן ב. 02-6290263: טלפון
-02: טלפון  ירושלים1ככר ספרא , ולבניה ירושלים

וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות , 6296811
האינטרנט ובאתר,שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

.www.pnim.gov.il הפניםמשרדשל
  

  

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
  12826' מסמפורטת 

  ד" יח1הרחבות דיור ותוספת : שם התכנית
  מקור ברוך'  שכ- 5כנרת ' רח

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

  12826' מסמקומית ברמה מפורטת 
   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :התרי בניה והרשאות
  היתרים או הרשאות
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  :המתיחסת לתכניות הבאות
  מספר התכנית  סוג היחס

  62  ביטול
  5022  כפיפות
  ב/ 5166  כפיפות

  

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
בסמוך ,שכונת מקור ברוך , 5כנרת : וב ירושלים רח:יישוב

  לרחוב יוסף בן מתתיהו 
  X 220/340קואורדינטה 
  Y 632/900קואורדינטה

  .הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול
  

  :גושים וחלקות
  :לא מוסדר

  .139:  חלקות במלואן30069: גוש
  

  :מטרת התכנית
  .ד " יח1ד לדירות קיימות ותוספת "הרחבת יח

  

  :רי הוראות התכניתעיק
על פי תכנית המתאר  (4 מאיזור מגורים  ייעודשינוי. 1

  .' לאזור מגורים ג ) 62
  .קביעת השימושים המותרים למגורים . 2
  :קביעת הוראות בניה לתוספות בניה כמפורט להלן . 3

 - 2.90במפלס  קביעת בינוי לחפירת קומת מרתף. א
  ד קיימת בקומה שמעליה "לשם הרחבת יח

קביעת בינוי להרחבת דיור בקומת קרקע במפלס . ב
  .ד הקיימת בה "לשם הרחבת יח+ -0.00
 3.00במפלס ' קביעת בינוי לתוספות בניה בקומה א. ג

  .ד קיימת בה "לשם הרחבת יח+ 
 קומה וחלל גג רעפים 1קביעת בינוי לתוספת . ד

  . ד אחת "מעל הבנין הקיים לשם תוספת יח) קיימת (
  . בהתאם לנספח הבינוי כל האמור לעיל

  .קביעת קווי בנין לבניה כאמור . 4
 -ים בשטח וקביעתם למרביהגדלת שטחי הבניה ה. 5

- שטחים עיקריים ו208.68מתוכם (ר " מ319.92
  ). שטחי שירות 111.24

 קומות וחלל 3 - קומות ל2 -הגדלת מספר הקומות מ. 6
  .גג רעפים מעל קומת מרתף 

  .קמת תוספות הבניה קביעת שלבי ביצוע לה. 7
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה . 8

  .בשטח
  .קביעת הוראות בגין מבנה וסככות להריסה. 9

  

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
עמוד , התשעב, 6403 ובילקוט הפרסומים 09/03/2012

  .22/04/2012בתאריך , 3463
  

 הועדה המחוזית שרדימהתכנית האמורה נמצאת ב
 91010 ירושלים 1שלומציון , לתכנון לבניה מחוז ירושלים

 הועדה המקומית משרדיוכן ב 02-6290263: טלפון
: טלפון  ירושלים1ככר ספרא , לתכנון ולבניה ירושלים

וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות  02-6296811
טהאינטרנובאתר, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

.www.pnim.gov.il הפניםמשרדשל
  

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
  12927' מסמפורטת 

שדה חמד פנית ' ד ברח" יח2הוספת :שם התכנית
  שכונת זכרון משה, ח "רלב

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

  12927' מס מפורטת מקומית ברמה
   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :התרי בניה והרשאות
  היתרים או הרשאות

  :המתיחסת לתכניות הבאות
  מספר התכנית  סוג היחס

  62  ביטול
  5022  כפיפות
  ב/ 5166  כפיפות

  

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
, שכונת זכרון משה , 21שדה חמד :  ירושלים רחוב:יישוב

  .ח "רלב' לרח שדה חמד' בין רח
  Y 220/450קואורדינטה מערב מזרח 

  X 632/850קואורדינטה דרום צפון 
  .הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול

  

  :גושים וחלקות
  :לא מוסדר

  .135:  חלקות במלואן30068: גוש
  

  :מטרת התכנית
ומה וחלל גג הרחבת הקומה קיימת ובניית תוספת ק

  .ד חדשות " יח2רעפים לשם תוספת 
  

  :עיקרי הוראות התכנית
  .'  למגורים ב3 מאזור מגורים  ייעודשינוי. א
ר מהם "מ 578.50 -הגדלת שטחי בניה וקביעתם ל. ב

כולם ,  שטחי שירות 26.56 -עיקריים ו שטחים 551.94
  .מעל הכניסה הקובעת למבנה 

 קומות וקומת 4 -ת ל קומו3 -הגדלת מספר קומות מ. ג
  .חלל גג רעפים לשימוש 

  .ד בלבד " יח7 -ל ד"ד וקביעת סך כל יח" יח2 הוספת. ד
  .למתן היתר בניה  קביעת הוראות לבינוי ותנאים. ה
  .קביעת שלבים לביצוע . ו
קביעת הוראות בענין הריסת מבנה ופירוק סגירת מרפסות . ז
  .קביעת הוראות בגין עץ לשימור . ח

  

על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה 
עמוד , התשעא, 6250 ובילקוט הפרסומים 27/05/2011

  .14/06/2011בתאריך , 4763
  

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 91010 ירושלים 1שלומציון , לתכנון לבניה מחוז ירושלים

לתכנון ועדה מקומית  משרדיוכן ב. 02-6290263: טלפון
-02: טלפון  ירושלים1ככר ספרא , ולבניה ירושלים

וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות , 6296811
האינטרנטובאתר, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

.www.pnim.gov.il הפניםמשרדשל
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הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
  13189' מסמפורטת 

  בל מוכבר'בניה חדשה בג:שם התכנית
 לחוק התכנון 117בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה

בדבר אישור תכנית מתאר , 1965-ה"התשכ, והבניה
  13189' מסמקומית ברמה מפורטת 

   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה
 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :התרי בניה והרשאות

  היתרים או הרשאות
  :המתיחסת לתכניות הבאות

  תכניתמספר ה  סוג היחס
  א/ 2683  ביטול
  62  ביטול

  א/ 5022/ מק  כפיפות
  ב/ 5166  כפיפות

  

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  .בל מוכבר'ג: שכונת,  ירושלים:יישוב
  .אל מדארס: רחוב

  X 628150קואורדינטה 
  Y 223525קואורדינטה 

  .הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול
  

  :גושים וחלקות
  .31239: בחלקיותגושים 

  

  :מטרת התכנית
 4יצירת מסגרת תכנונית להקמת בנין חדש למגורים בן 

  .אל מוכבר בל'קומות בשכונת ג
  

  :עיקרי הוראות התכנית
  .' למגורים ב6 קרקע מאזור מגורים  ייעודשינוי. 1
ר מתוכם " מ1083הגדלת שטחי הבניה המרביים ל . 2

  . שירותר שטחי" מ398ר שטחים עיקריים ו " מ685
 קומות מעל 4 ל 2הקומות המרביים מ ' הגדלת מס. 3

  .קומת חניה ומחסנים
  .קביעת קווי בניין חדשים לבניה מוצעת. 4
  .קביעת הוראות בגין עצים לשימור ולהעתקה. 5
  .קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. 6
  .קביעת הוראות בינוי ופיתוח לתנאים להיתר בניה. 7

  

נית פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכ
עמוד , התשעב, 6388 ובילקוט הפרסומים 24/02/2012

  .07/03/2012בתאריך , 2965
  

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 91010 ירושלים 1שלומציון , לתכנון לבניה מחוז ירושלים

ועדה מקומית לתכנון  משרדיוכן ב. 02-6290263: טלפון
-02: טלפון  ירושלים1 ככר ספרא ,ולבניה ירושלים

וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות , 6296811
האינטרנטובאתר, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

.www.pnim.gov.il הפניםמשרדשל
  
  

  

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
  13214' מסמפורטת 

ל  ראס א-ד במגרש מגורים "תוספת יח: שם התכנית
  עמוד

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

  13214' מסמקומית ברמה מפורטת 
   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :התרי בניה והרשאות
  היתרים או הרשאות

  :המתיחסת לתכניות הבאות
  ניתמספר התכ  סוג היחס

  2668  שינוי
  62  ביטול

  5022  כפיפות
  5166  כפיפות

  

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  .שכונת ראס אל עמוד,  ירושלים:יישוב

  X 223/900קואורדינטה 
  Y 630/525קואורדינטה 

  .הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול
  

  

  :גושים וחלקות
  .לא מוסדר

  .30898: גושים בחלקיות
  

  :טרת התכניתמ
 מבני מגורים חדשים והסטת 2להקמת , קביעת הוראות

  .דרך מאושרת
  

  :עיקרי הוראות התכנית
  .' לאזור מגורים ב5 מאזור מגורים  ייעודשינוי. 1
ד " יח11 קומות עם 4קביעת בינוי לבניין מגורים בן . 2

  .ד" יח11 קומות עם 3ובניין מגורים בן 
  .קביעת הוראות בינוי ופיתוח. 3
  .ד" יח22ד בשטח ל "יח' קביעת מס. 4
ר " מ2272הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל . 5

  . ר שטחי שירות" מ181ר עיקריים ו " מ2091מתוכם 
השטחים . ר" מ1300השטחים המרביים יהיו ' בבניין א

  . ר" מ112ר ושטחי השירות " מ1188העיקריים 
ם ר מתוכ" מ972השטחים המרביים יהיו ' בבניין ב

  .ר" מ69ר ושטחי השירות " מ903השטחים העיקריים 
לדרך משולבת ולדרך , קביעת הוראות לדרך מוצעת. 6

  .לביטול
  .קביעת תנאים להוצאת היתר בניה. 7
  .קביעת הוראות בגין עצים לשימור. 8

  

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
מוד ע, התשעב, 6368 ובילקוט הפרסומים 06/01/2012

  .26/01/2012בתאריך , 2282
  

 הועדה המחוזית משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
 91010 ירושלים 1שלומציון , לתכנון לבניה מחוז ירושלים



6229 ילקוט הפרסומים 6468, י"ז באלול התשע"ב, 4.9.2012

 הועדה המקומית משרדיוכן ב 02-6290263: טלפון
: טלפון  ירושלים1ככר ספרא , לתכנון ולבניה ירושלים

ם ובשעות וכל המעונין רשאי לעיין בה בימי 02-6296811
האינטרנטובאתר, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

.www.pnim.gov.il הפניםמשרדשל
  
  

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
  א/ 13290' מסמפורטת 

פרוייקט מגורים משולב בשטח ציבורי :שם התכנית
  'גילה ט, ד " יח100 -בניני מגורים ו 3ובו ,

 לחוק התכנון 117סעיף בהתאם ל, נמסרת בזה הודעה
בדבר אישור תכנית מתאר , 1965-ה"התשכ, והבניה

  א/ 13290' מסמקומית ברמה מפורטת 
   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :התרי בניה והרשאות
  היתרים או הרשאות

  :המתיחסת לתכניות הבאות
  מספר התכנית  סוג היחס

  1905  שינוי
  62  ביטול

  3062  יטולב
  3802  ביטול

  ב/ 5166  כפיפות
  

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  . הסיגלית:  ירושלים רחוב:יישוב
  .שד דב יוסף:  ירושלים רחוב:יישוב

  ' ,שכונת גילה ט
  .הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול

  

  :גושים וחלקות
  .לא מוסדר

  .30915: גושים בחלקיות
  X: 218675קואורדינטה 
  Y: 627575קואורדינטה 

  

  :מטרת התכנית
פיתוח פרויקט מגורים המשולב בשטח ציבורי פתוח ודרך 

 100 - קומות ו12 בנייני מגורים בני 3טיפול נופי ובו  או/ו
  .יחידות דיור 

  

  :עיקרי הוראות התכנית
  :הקרקע כמפורט להלן  ייעודי שינוי במערך. 1

,  שטח ציבורי פתוח ' ,מאזור מלונאות לאזור למגורים ד
  .או טיפול נופי /דרך ו

  . מבנים 3קביעת הוראות בינוי להקמת . 2
: ר מתוכם "מ 16540 -ים למרביקביעת שטחי בניה . 3

 -ו, ר שטח שרות " מ4224, ר שטח עיקרי " מ8851
 1200פרטית ובנוסף  ר עבור חניה תת קרקעית" מ3465

  .ר לחניה ציבורית"מ
  . יחידות דיור 100 - למרבי דיור קביעת מספר יחידות. 4

,  קומות מעל מפלס הכניסה 12 -קביעת גובה מבנה ל. 5
  . קומות תת קרקעיות למחסנים וחניה 3 -ו

  .ים למבנים החדשים מרביקביעת קווי בנין . 6
  .קביעת תנאים למתן היתרי בניה בשטח. 7
  .קביעת הוראות בינוי . 8
  .קירה ע/קביעת הוראות בגין עצים לשימור. 9

  .קביעת הוראות בגין זיקת הנאה למעבר ברכב. 10
  .או טיפול נופי /ו/ קביעת הוראות בגין דרך. 11
  .קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית . 12
  .י קרקע המפורטים לעיל  ייעודקביעת השימושים ב. 13

  

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
עמוד , התשעב, 6314 ובילקוט הפרסומים 28/09/2011

  .03/11/2011בתאריך , 326
  

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
:  טלפון91010 ירושלים 1שלומציון , לבניה מחוז ירושלים

ועדה מקומית לתכנון ולבניה  משרדיוכן ב. 02-6290263
וכל , 02-6296811: טלפון  ירושלים1ככר ספרא , ירושלים

לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים המעונין רשאי 
משרדשלהאינטרנטובאתר, האמורים פתוחים לקהל

.www.pnim.gov.il הפנים
  

  
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

  13321' מסמפורטת 
תוספת בניה לבניין קיים והקמת בנין : שם התכנית

  סילוואן' שכ, חדשות  ד" יח7חדש בן 
 לחוק התכנון 117אם לסעיף בהת, נמסרת בזה הודעה

בדבר אישור תכנית מתאר , 1965-ה"התשכ, והבניה
  13321' מסמקומית ברמה מפורטת 

   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה
 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :התרי בניה והרשאות

  היתרים או הרשאות
  :המתייחסת לתכניות הבאות

  מספר התכנית  סוג היחס
  62  שינוי
  9/ עמ  שינוי

  ב/ 5166  כפיפות
  5022  כפיפות

  

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  ,סילואן ' שכ, עין א לוזה:  ירושלים רחוב:יישוב

  X 222/600קואורדינטה 
  Y 629/975קואורדינטה 

  .הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול
  

  :גושים וחלקות
  :לא מוסדר

  .75:  חלקות במלואן29981: גוש
  

  :כניתמטרת הת
יצירת מסגרת תכנונית לתוספת בניה לבניין קיים והקמת 

  ד חדשות" יח7בנין חדש לשם תוספת 



ילקוט הפרסומים 6468, י"ז באלול התשע"ב, 4.9.2012 6230

  :עיקרי הוראות התכנית
 1 קרקע מאזור מגורים לבניה מוגבלת  ייעודשינוי. 1.א

  .שטח ציבורי פתוח ודרך מוצעת ' , לאזור מגורים א
  . משטח פתוח ציבורי לדרך  ייעודשינוי. 2

  :נוי לתוספות בניה כמפורט להלן קביעת בי. ב
 קומות מעל הבניין הקיים 2קביעת בינוי לתוספת . 1

כמפורט בנספח ,  יחידות דיור חדשות 3לשם תוספת 
  .בינוי 
 קומות מעל 4קביעת בינוי להקמת בנין חדש בן . 2

  .קומת חניה ומחסנים כמפורט בנספח בינוי 
  .כאמור , קביעת קווי בנין לבניה . ג
ר " מ2103 -לת שטחי הבניה בשטח וקביעתם להגד. ד

ר שטחי " מ475 -ר שטחים עיקריים ו" מ1628מתוכם 
  .שירות 

  .ד "יח 8 - ל2 -ד מ"יח' הגדלת מס. ה
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה . ו

  .בשטח 
  .קביעת שלבי ביצוע לתוספות הבניה . ז
  .שימור ל/ קביעת הוראות בגין עצים להעתקה . ח
  .מוצעת /  דרך מאושרת  ייעודקביעת הוראות בגין. ט
  .קביעת הוראות בגין שטח ציבורי פתוח . י
  

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
עמוד , התשעב, 6368 ובילקוט הפרסומים 06/01/2012

  .26/01/2012בתאריך , 2284
  

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 91010 ירושלים 1שלומציון , כנון לבניה מחוז ירושליםלת

ועדה מקומית לתכנון  משרדיוכן ב. 02-6290263: טלפון
-02: טלפון  ירושלים1ככר ספרא , ולבניה ירושלים

וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות , 6296811
האינטרנטובאתר, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

.www.pnim.gov.il הפניםמשרדשל
  

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
  13379' מסמפורטת 

החלפת שטחים והקמת שני בניני מגורים :שם התכנית
  בית צפפה

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

  13379' מסמקומית ברמה מפורטת 
  לא איחוד וחלוקה ל:איחוד וחלוקה

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :התרי בניה והרשאות
  היתרים או הרשאות

  :המתיחסת לתכניות הבאות
  מספר התכנית  סוג היחס

  62  ביטול
  3802  ביטול
  2317  ביטול

  ב/ 5166  כפיפות
  

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  .שבתאי הנגבי' צפונית לרח, בית צפפה,  ירושלים:יישוב

  X 218900אורדינטה קו

  Y 627350קואורדינטה 
   227/09' ר מס"לפי תצ, 1,2 חלקות 31334גוש 

  .הכל על פי הגבולות המוסומנים בתשריט בקו כחול
  

  :גושים וחלקות
  :לא מוסדר

  .2 - 1:  חלקות במלואן31334: גוש
  

  :מטרת התכנית
  .מגורים  החלפת שטחים והקמת שני בנייני

  

  :עיקרי הוראות התכנית
 מיוחד לאזור 5 קרקע מאזור מגורים  ייעודשינוי. 1

  .לשטח ציבורי פתוח ולשביל ' מגורים ג
'  קרקע משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים ג ייעודשינוי. 2

  .ולשביל 
תא , חלוקת שטח המגורים המוצע לשני תאי שטח . 3

   .2'  ותא שטח מס1' שטח מס
מעל קביעת קווי בנין חדשים למגרשים החדשים . 4

  .ומתחת למפלס הקרקע 
ר מתוכם " מ6511.12 -ים למרביקביעת שטחי בניה . 5

ר שטחי " מ2094.33 -ר שטח עיקרי ו" מ4416.79
  .שירות 

 קומות מעל מפלס הכניסה 6 -קביעת גובה מבנה ל. 6
  .הקובעת 

  .קביעת תנאים למתן היתרי בניה בשטח . 7
  .קביעת הוראות בינוי . 8
  .30 -ות דיור לקביעת מספר יחיד. 9

  .קביעת שלביות ביצוע. 10
  .קביעת הוראות בגין עצים לעקירה ועצים לשימור. 11

  

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
עמוד , התשעב, 6416 ובילקוט הפרסומים 12/04/2012

  .16/05/2012בתאריך , 3966
  

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 91010 ירושלים 1שלומציון , יה מחוז ירושליםלתכנון לבנ

ועדה מקומית לתכנון  משרדיוכן ב. 02-6290263: טלפון
-02: טלפון  ירושלים1ככר ספרא , ולבניה ירושלים

וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות , 6296811
האינטרנטובאתר, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

.www.pnim.gov.il הפניםמשרדשל
  
  

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
  13467' מסמפורטת 

בל ' ג-ד במגרש מגורים "תוספת יח:שם התכנית
  מוכבר

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

  13467' מסמקומית ברמה מפורטת 
  ה ללא איחוד וחלוק:איחוד וחלוקה

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :התרי בניה והרשאות
  היתרים או הרשאות
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  :המתייחסת לתכניות הבאות
  מספר התכנית  סוג היחס

  א/ 2683  שינוי
  62  ביטול

  5022  כפיפות
  ב/ 5166  כפיפות

  

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  בל מוכבר'שכונת ג,  ירושלים:יישוב

  X 223775קואורדינטה 
  Y 628550טה קואורדינ

  .הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול
  

  :גושים וחלקות
  .לא מוסדר

  .31239: גושים בחלקיות
  

  :מטרת התכנית
יצירת מסגרת תכנונית לתוספת בניה והכשרת עבירות 

  . מבני מגורים3-בניה ב
  :עיקרי הוראות התכנית

  .' לאזור מגורים ב6 שטח מאזור מגורים  ייעודשינוי. 1
  .קביעת הוראות בינוי ופיתוח לשלושה מבני מגורים. 2
  .ד" יח19כ "סה, ד מעבר לקיים בשטח" יח14תוספת . 3
  . קומות4כ "סה,  קומות מעבר לקיים בשטח2תוספת . 4
ר מתוכם " מ2682קביעת שטחי בניה מרביים ל . 5

השטח ' בבניין א. ר שירות" מ172ר עיקריים ו " מ2510
ר ושטחי " מ642, השטח העיקרי. ר" מ696המרבי הוא 

  .ר" מ54השירות 
השטח העיקרי , ר" מ954השטח המרבי הוא ' בבניין ב

  .ר" מ57 ושטחי השירות 897
מתוכו שטח , ר" מ1032השטח המרבי הוא ' בבניין ג

  .ר" מ61ר ושטחי שירות " מ971עיקרי 
  .קביעת הוראות בגין עצים להעתקה. 6
 תנאים למתן היתר בניה קביעת הוראות בינוי וקביעת. 7

  .בשטח
  .קביעת הוראות למבנים לגדרות להריסה. 8

  

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
עמוד , התשעב, 6388 ובילקוט הפרסומים 10/02/2012

התכנית האמורה נמצאת ..07/03/2012בתאריך , 2966
, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים

וכן . 02-6290263:  טלפון91010 ירושלים 1יון שלומצ
ככר , ועדה מקומית לתכנון ולבניה ירושלים משרדיב

וכל המעונין , 02-6296811: טלפון  ירושלים1ספרא 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

הפניםמשרדשלהאינטרנטובאתר, פתוחים לקהל
www.pnim.gov.il.

  

  

ר תכנית מתאר מקומית ברמה הודעה בדבר אישו
  13519' מסמפורטת 

הרחבת בנין הדיור המוגן עבור קשישים : שם התכנית
    הגבעה הצרפתית ,11ההגנה ' ד רח" יח32ותוספת 

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

    13519' מסמקומית ברמה מפורטת 

   ללא איחוד וחלוקה:ד וחלוקהאיחו
 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :התרי בניה והרשאות

  היתרים או הרשאות
  :המתייחסת לתכניות הבאות

  

  מספר התכנית  סוג היחס
  62  ביטול
  ד/ 3065  ביטול

  ב/ 5166  כפיפות
  

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
   11ההגנה :  ירושלים רחוב:יישוב

  .יתהגבעה הצרפת: שכונת
  X 634/560קואורדינטה 
  Y 222/580קואורדינטה 

      .הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול 

  :גושים וחלקות
  :מוסדר

    .1:  חלקות במלואן30760: גוש

    

  :מטרת התכנית
ע "לפי תב' דיור מיוחד בהשלמת קומה ה תוספת יחידות

ימים הקי י קווי הבנין"ובשתי קומות נוספות עפ ד/ 3065
 קומת, והרחבת שטחים ציבוריים בקומת המרתף 

    .קים בקומות הקיימות "הכניסה ותוספת בניית ממ

  :עיקרי הוראות התכנית
  :הקרקע כמפורט להלן   ייעודי שינוי במערך. 1

  . מיוחד לדיור מיוחד 2ממגורים 
קביעת בינוי להרחבת בנין הדיור המיוחד עבור . 2

  .הקיים בשטח, קשישים 
  :ביעת בינוי לתוספות בניה לדיור מיוחד כמפורט להלן ק. 3

  לשם תוספת מבואה  -3.00 קביעת בינוי במפלס -
לשם הרחבת הלובי + 0.00 קביעת בינוי במפלס -

  .ר " מ174.07חדר האוכל ומטבח 
, + 9.36, + 6.24, + 3.12 קביעת בינוי במפלסים -

  ק והרחבת דירה אחת בכל קומה וקומה"לממ+ 12.48
לשם השלמת  + 15.60קביעת תוספת בינוי במפלס  -

, +21.84, + 18.72 קומות במפלסים 2קומה ותוספת 
  .לשם הוספת חדרים לדיור מוגן ושטחי שרות נלווים 

  . עבור קומה טכנית + 24.96 קביעת בינוי במפלס -
 יחידות 102 -הגדלת מספר יחידות דיור המיוחד מ. 4

  מיוחד  יחידות דיור 134 -דיור מוגן ל
  ).ית בקומת המרתף  ייעודללא מחלקה ס( 
 8 -ל+ 0.00 מעל מפלס 6 -הגדלת מספר הקומות מ. 5

  .קומה טכנית + 0.00קומות מעל מפלס 
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קביעת השימושים בשטח לדיור מיוחד עבור קשישים . 6
  .ית  ייעודומחלקה ס

  .כאמור , קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבניה. 7
נוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה קביעת הוראות בי. 8

  .בשטח
ר מתוכם " מ7930.45קביעת שטחי הבניה לסך של . 9

    .ר שירות " מ811.61 -ר עיקרי ו"מ 7118.84

    

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
עמוד , התשעא, 6298 ובילקוט הפרסומים 12/08/2011

    .26/09/2011בתאריך , 6752

 הועדה המחוזית משרדיורה נמצאת בהתכנית האמ
 91010 ירושלים 1שלומציון , לתכנון לבניה מחוז ירושלים

 הועדה המקומית משרדיוכן ב  02-6290263: טלפון
: טלפון  ירושלים1ככר ספרא , לתכנון ולבניה ירושלים

וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות  02-6296811
האינטרנטובאתר, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

  .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשל
    

    

    

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
  13779' מסמפורטת 

הריסת מבנה קיים והקמת מבנה חדש : שם התכנית
    סילואן שכונת, למגורים 

 לחוק התכנון 117בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה
ר תכנית מתאר בדבר אישו, 1965-ה"התשכ, והבניה

    13779' מסמקומית ברמה מפורטת 

     ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :התרי בניה והרשאות
    היתרים או הרשאות

  :המתיחסת לתכניות הבאות
  

  מספר התכנית  סוג היחס
  א/ 2783  שינוי

  62  ביטול
  5022  כפיפות
  ב/ 5166  כפיפות

  

  :בתכנית ומקומםהשטחים הכלולים 
  .שכונת סילוואן,  ירושלים:יישוב

  X 223/000קואורדינטה 
  Y 631/000קואורדינטה 

    .הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול

    

  :גושים וחלקות
    .27:  חלקות במלואן29990: גוש

    

  :מטרת התכנית
    .הריסת מבנה קיים והקמת מבנה חדש למגורים 

  

  :תכניתעיקרי הוראות ה
מאזור  :הקרקע כמפורט להלן ייעודי במערך שינוי.1

  .'  מיוחד לאזור למגורים ב6מגורים 
  .קביעת הוראות בדבר הריסת מבנה קיים . 2

ר מתוכם " מ843.57 -ים למרביקביעת שטחי בניה . 3
  .ר שטחי שירות " מ179.70-ר שטח עיקרי ו" מ663.87

  .ים מרביקביעת קווי בנין . 4
 קומות מעל למפלס הכניסה 3 -גובה מבנה לקביעת . 5

  .קומה אחת מתחת למפלס הכניסה הקובעת , הקובעת 
  .קביעת תנאים למתן היתרי בניה בשטח . 6
  .קביעת הוראות בינוי . 7
   .7 -קביעת מספר יחידות דיור ל. 8
, חיזוק מבנים, קביעת הוראות לטיפול בעצים להעתקה. 9

      .נגר עילי 

  

דת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפק
עמוד , התשעב, 6403 ובילקוט הפרסומים 23/03/2012

    .22/04/2012בתאריך , 3466

 הועדה המחוזית משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
 91010 ירושלים 1שלומציון , לתכנון לבניה מחוז ירושלים

 הועדה המקומית משרדיוכן ב  02-6290263: טלפון
: טלפון  ירושלים1ככר ספרא ,  ירושליםלתכנון ולבניה
וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות  02-6296811

האינטרנטובאתר, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל
  .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשל

    

    

    

    

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
  13798' מסמפורטת 

 קלעי' ית מגורים ברחתוספת בניה לב:שם התכנית
   מנחת7חנוך 

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

  13798' מסמקומית ברמה מפורטת 
   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :התרי בניה והרשאות
  היתרים או הרשאות
  : הבאותהמתיחסת לתכניות

  מספר התכנית  סוג היחס
  ב/ 1998/ במ  שינוי

  62  ביטול
  6614/ מק  כפיפות
  5022  כפיפות
  ב/ 5166  כפיפות

  

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  . 7קלעי חנוך :  ירושלים רחוב:יישוב

במדרון הדרומי מזרחי של מנחת מעל , שכונת מנחת 
  .רחוב ערד ורחוב אייל 

      .המסומנים בתשריט בקו כחולהכל על פי הגבולות 

  

  :גושים וחלקות
  :מוסדר

    .57:  חלקות במלואן30456: גוש

  X: 217400קואורדינטה 
    Y: 628975קואורדינטה 
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  :מטרת התכנית
יצירת מסגרת תכנונית לתוספת בניה לשני בתי מגורים 

  .ללא תוספת יחידות דיור 
  :עיקרי הוראות התכנית

מאזור מגורים מיוחד לאזור מגורים  הקרקע  ייעודשינוי. א
  .' א
  .' המותרים באזור מגורים א קביעת השימושים. ב
  .ים מרביקביעת קווי בנין . ג
  .לעקירה והעתקה , קביעת הוראות בגין עצים לשימור. ד
דירוגם וכן קביעת מפלסי , קביעת גבהי הבניינים . ה

  .תוספת הבניה המוצעת 
ר " מ659ר מתוכם "מ 793.3קביעת שטחי הבניה . ו

  .ר שרות " מ134.3 -עיקרי ו
  .קביעת קווי בנין מותרים . ז
  .קביעת תנאים למתן היתר בניה. ח

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
עמוד , התשעב, 6314 ובילקוט הפרסומים 28/10/2011

    .03/11/2011בתאריך , 328

ית לתכנון התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוז
:  טלפון91010 ירושלים 1שלומציון , לבניה מחוז ירושלים

ועדה מקומית לתכנון ולבניה  משרדיוכן ב. 02-6290263
וכל , 02-6296811: טלפון  ירושלים1ככר ספרא , ירושלים

המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 
משרדשלהאינטרנטובאתר, האמורים פתוחים לקהל

  .www.pnim.gov.il הפנים
    

      

  

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
  13818' מסמפורטת 

הקמת שני בנייני מגורים חדשים : שם התכנית
    בית חנינה, ד " יח18 קומות 6למגורים בני 

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

    13818' מסקומית ברמה מפורטת מ

     ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :התרי בניה והרשאות
    היתרים או הרשאות

  :המתיחסת לתכניות הבאות
  

  מספר התכנית  סוג היחס
  62  ביטול
  א/ 3458/ במ  ביטול

  ב/ 5166  כפיפות
  5022  כפיפות

    

  :מקומםהשטחים הכלולים בתכנית ו
    ירושלים:יישוב

  ,בית חנינה : שכונת
  X 221920קואורדינטה 
  Y 637600קואורדינטה 

    .הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול

    

  :גושים וחלקות
  :לא מוסדר

    .70:  חלקות במלואן30610: גוש

    

  :מטרת התכנית
 - קומות ו6הקמת שני בנייני מגורים חדשים למגורים בני 

    ד" יח18

  

  :עיקרי הוראות התכנית
 מיוחד לאזור מגורים 1 שטח מאזור מגורים  ייעודשינוי. א
  .' ג
מתוכם , ר " מ2205 -ים למרביהגדלת שטחי הבניה ה. ב

  .שטחי שירות  ר" מ250 -ר שטחים עיקריים ו" מ1955
מהם שטח , ר " מ1389ים מרבישטחים ' בבנין א

  .ר" מ125ר ושטח שירות " מ1264עיקרי 
מהם שטח עיקרי , ר " מ816ים מרבישטחים ' בבנין ב

  .ר" מ125ר ושטח שירות " מ691
  .שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין חדשים. ג
  .קביעת הוראות בינוי ופיתוח. ד
  .היתר בניה להוצאת קביעת תנאים. ה
  .קביעת הוראות בגין הריסת מחסן קיים. ו
  .קביעת תנאים למתן שלביות ביצוע. ז
 18 – קומות 6קביעת בינוי לשני בנייני מגורים בני . ח
      .ד"יח

  

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
עמוד , התשעב, 6403 ובילקוט הפרסומים 17/02/2012

    .22/04/2012בתאריך , 3466

 הועדה המחוזית משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
 91010 ירושלים 1 שלומציון, לתכנון לבניה מחוז ירושלים

 הועדה המקומית משרדיוכן ב  02-6290263: טלפון
: טלפון  ירושלים1ככר ספרא , לתכנון ולבניה ירושלים

וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות  02-6296811
האינטרנטובאתר, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

  .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשל
    

    

  

אישור תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת הודעה בדבר 
  13876' מס

 קרית 15דגל ראובן ' רח  בניני מגורים2הקמת : שם התכנית
    משה

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

    13876' מסמקומית ברמה מפורטת 
הסכמת כל הבעלים או חלוקה ב/ איחוד ו:איחוד וחלוקה

    בחלק מתחום התכנית/בכל תחום התכנית
 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :התרי בניה והרשאות

    היתרים או הרשאות
  :המתיחסת לתכניות הבאות

  

  מספר התכנית  סוג היחס
  32  ביטול
  62  ביטול
  1129  ביטול

  ב/ 5166  כפיפות
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    :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  , שכונת קרית משה , 15דגל ראובן :  רחוב ירושלים:יישוב

  X 218/825קואורדינטה 
  Y 632/900קואורדינטה 

 נמצאים ממזרח וממערב 90 - ו90ומגרשים  57מגרש 
  .לרחוב דגל ראובן) בהתאמה (

 גובל מצפון 91מגרש . המגרשים הינם פינתיים וריקים 
 גובל בדרום עם רחוב הרב 57מגרש . עם רחוב בן ציון 

  . ישנם מבני מגורים 90מדרום ומערב למגרש  . מימון
    .הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול

    

    :גושים וחלקות
  .91 - 90, 57:  חלקות במלואן30138: גוש
    .122, 101, 76 - 75, 17:  חלקי חלקות30138: גוש

    

  :מטרת התכנית  
חד מבנה א. ד " יח44 מבני מגורים בהיקף של 2הקמת 

חניון תת קרקעי +  קומות 6 קומות ומבנה אחד בן 8בן 
       .ושטח ציבורי פתוח

  

  :עיקרי הוראות התכנית
בכל ' ,  לאזור מגורים ג2 מאזור מגורים  ייעודשינוי. 1

   .002 , 001אחד מתאי השטח 
  :קביעת זכויות בניה . 2

מהם , ר" מ6,200 - בהיקף של כ001בתא שטח -
 שטחי שרות ר" מ550 -קריים ור שטחים עי"מ 2,650

  .ר תת קרקעיים "מ 3000+ על קרקעיים 
ר מהם " מ3680 - בהיקף של כ002בתא שטח -

 ר שטחי שרות" מ330 -ר שטחים עיקריים ו"מ 1450
  .ר תת קרקעיים " מ1900+ על קרקעיים 

  :קביעת מספר הקומות . 3
 3 - קומות מעל לכניסה קובעת ו8  :001 בתא שטח -

  .חתיה קומות מת
 3 - קומות מעל לכניסה קובעת ו6  :002 בתא שטח -

  .קומות מתחתיה 
  :ד "קביעת מספר יח. 4

  .ד " יח28 : 001 בתא שטח -
  .ד " יח16 : 002 בתא שטח -

  .קביעת קווי בנין חדשים . 5
  .קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית . 6
   .קביעת תנאים למתן היתר בניה. 7
     

 התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת  
עמוד , התשעב, 6403 ובילקוט הפרסומים 02/03/2012

    .22/04/2012בתאריך , 3467
 הועדה המחוזית משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב

 91010 ירושלים 1שלומציון , לתכנון לבניה מחוז ירושלים
 הועדה המקומית משרדיוכן ב 02-6290263: טלפון

: טלפון  ירושלים1ככר ספרא , ושליםלתכנון ולבניה יר
וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות  02-6296811

האינטרנטובאתר, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל
  .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשל

    

    

  

  14073' מסהודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
  תוספת קומות לבניין קיים בשכונת: שם התכנית

  ראס אל עמוד
 לחוק התכנון 117בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה

בדבר אישור תכנית מתאר , 1965-ה"התשכ, והבניה
  14073' מסמקומית 

   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה
 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :התרי בניה והרשאות

  היתרים או הרשאות
  :המתייחסת לתכניות הבאות

  מספר התכנית  סוג היחס
  2668  ינויש

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

  

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  ראס אל עמוד: שכונת,  ירושלים:יישוב

  X 222775קואורדינטה 
  Y 630525קואורדינטה 

מערבית , ואדי קדום ומכביש האמריקאי' מזרחית משכ
  .אבו דיס' משכ

      .בקו הכחולהכל על פי הגבלות המסומנים בתשריט 

  

  :גושים וחלקות
  .לא מוסדר

      .30898: גושים בחלקיות

  

  :מטרת התכנית
  . יחידות דיור5 קומות ו 2תוספת 

  

  :עיקרי הוראות התכנית
  :הקרקע כמפורט להלן  ייעודי שינוי במערך. א

  .' מיוחד לאזור מגורים ב6 שינוי שטח מאזור מגורים -
  :קביעת הבינויים הבאים בשטח. ב

  .קביעת בינוי להרחבת בניין קיים. 1
  .תוספת שתי קומות חדשות מעל הבניין הקיים. 2

  . קומות4קביעת מספר הקומות המרבי ל . ג
  .קביעת בינוי לתוספת חדרי הסקה. ד
  .לתוספת מחסנים קביעת בינוי. ה
  .כאמור, קביעת קווי בניין לבניה. ו
ר " מ1346.57הגדלת שטחי הבניה בשטח וקביעתם ל . ז
ר " מ97.48ר שטחים עיקריים ו " מ1249.09בהם (

  )שטחי שירות
  .קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה כאמור. ח
נגר עילי , חניה, קיבעת הוראות בגין עצים לשימור. ט

  .וחיזוק מבנים
  .קביעת הוראות בגין הריסה. י

קביעת הוראות בנוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה . יא
    .בשטח
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דעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך הו
עמוד , התשעב, 6416 ובילקוט הפרסומים 06/04/2012

    .16/05/2012בתאריך , 3969

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
:  טלפון91010 ירושלים 1שלומציון , לבניה מחוז ירושלים

ן ולבניה ועדה מקומית לתכנו משרדיוכן ב. 02-6290263
וכל , 02-6296811: טלפון  ירושלים1ככר ספרא , ירושלים

המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 
משרדשלהאינטרנטובאתר, האמורים פתוחים לקהל

  .www.pnim.gov.il הפנים
    

  

    

  14160' מסהודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
  ור באחר צ-שני בנינים חדשים :שם התכנית

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

  14160' מסמקומית 
   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :התרי בניה והרשאות
  היתרים או הרשאות

  :המתיחסת לתכניות הבאות
  מספר התכנית  סוג היחס

  א/ 2302  שינוי
  62  ביטול

  א/ 5022/ מק  כפיפות
  ב/ 5166  כפיפות

  

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
   ירושלים :יישוב

  ,צור באחר
באזור הצפון מזרחי לצור באהר ומערבית לשכונת 

  . אום לאיסון -סוואחרה 
      .הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול

  

    :גושים וחלקות

    .30793: גושים בחלקיות

  X: 222975קואורדינטה 
    Y: 626725קואורדינטה 

  

  :מטרת התכנית
הגדלת שטחי הבניה ומספר הקומות , הבנין  שינוי בקווי

  .שני בניינים חדשים  המותרים לשם יצירת
  

  :עיקרי הוראות התכנית
  .'  מיוחד לאזור מגורים ב5 מאיזור מגורים  ייעוד שינוי-
  : קביעת הוראות בניה -
  .ד " יח13 - למרביד " קביעת מספר יח-
 4 - קומות המאושרות ל2 - הגדלת מספר הקומות מ-

  .מעל קומת מרתף חניה  קומות
ר "מ 2718.4 -סך שטחי הבניה בתכנית ל  קביעת-

 -ר שטחים עיקריים למגורים ו"מ 1751.5מתוכם 
  .ר שטחי שירות "מ 879.4ר למסחר " מ87.5

  .קוי בנין חדשים   שינוי בקווי הבנין וקביעת-
  . קביעת הוראות בגין גדרות להריסה -

  . קביעת הוראות בינוי ותנאים להוצאת היתר בניה -
  . קביעת שימוש למסחר באזור מגורים -
  .העתקה / קביעת הוראות בגין עצים לשימור-

  

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
עמוד , תשעבה, 6354 ובילקוט הפרסומים 16/12/2011

    .05/01/2012בתאריך , 1790

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
:  טלפון91010 ירושלים 1שלומציון , לבניה מחוז ירושלים

ועדה מקומית לתכנון ולבניה  משרדיוכן ב. 02-6290263
וכל , 02-6296811: טלפון  ירושלים1ככר ספרא , ירושלים

 בה בימים ובשעות שהמשרדים המעונין רשאי לעיין
משרדשלהאינטרנטובאתר, האמורים פתוחים לקהל

  .www.pnim.gov.il הפנים
    

    

  

  14192' מסהודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
   -ד במגרש מגורים "תוספת יח:שם התכנית

  בית צפאפא
 לחוק התכנון 117בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה

בדבר אישור תכנית מתאר , 1965-ה"התשכ, והבניה
  14192' מסמקומית 

   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה
 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :התרי בניה והרשאות

  היתרים או הרשאות
  :המתיחסת לתכניות הבאות

  מספר התכנית  סוג היחס
  3802  שינוי

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

  

  :כנית ומקומםהשטחים הכלולים בת
  שכונת בית צפפה ,  ירושלים:יישוב
   3 חלקה ארעית 30279גוש 

      .הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול

  

  :גושים וחלקות
    .18:  חלקות במלואן30279: גוש

  X: 218825קואורדינטה 
    Y: 627625קואורדינטה 

  

  :מטרת התכנית
    . קומות 5יצירת מסגרת להקמת בית בן 

  

  :עיקרי הוראות התכנית
   ' מיוחד לאזור מגורים ג5 שטח מאזור מגורים  ייעודשינוי. 1
  .קביעת הוראות בינוי ופיתוח למבנה מגורים אחד . 2
  .ד " יח10 למרבייחידות הדיור ה' הגדלת מס. 3
 קומות מעל שתי קומות 5 -הגדלת מספר הקומות ל. 4

  .חניה תת קרקעיות 
ר " מ1371 -ים וקביעתם למרביההגדלת שטחי הבניה . 5

ר " מ1251מתוכם , ים מעל הקרקע מרבישטחי בניה 
  .רות יר שטחי ש" מ120 -שטחים עיקריים ו
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  .קביעת הוראות בגין עצים לשימור ולהעתקה . 6
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה . 7

    .בשטח

  

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
עמוד , התשעב, 6403 ובילקוט הפרסומים 02/03/2012

    .22/04/2012בתאריך , 3469

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
:  טלפון91010 ירושלים 1שלומציון , לבניה מחוז ירושלים

ועדה מקומית לתכנון ולבניה  משרדיוכן ב. 02-6290263
וכל , 02-6296811: טלפון  ירושלים1ככר ספרא , ירושלים

המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 
משרדשלהאינטרנטובאתר, האמורים פתוחים לקהל

  .www.pnim.gov.il הפנים
    

  

    

  14222' מסהודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
  טור- א- תוספת בניה למגורים ומסחר:שם התכנית

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

  14222' מסמקומית 
   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :התרי בניה והרשאות
  היתרים או הרשאות

  :המתיחסת לתכניות הבאות
  מספר התכנית  סוג היחס

  3092  שינוי
  62  ביטול

  ב/ 5166  כפיפות
  א/ 5022/ מק  כפיפות

  

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
. טור-שכונת א, רבעה אל עדוויה:  ירושלים רחוב:יישוב

  .טור-ליד בית ספר יסודי החדש בא
  X 223/475קואורדינטה 
  Y 623/375קואורדינטה 

      .הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול

  

  :גושים וחלקות
  .לא מוסדר

    .30896 :גושים בחלקיות

      

  :מטרת התכנית
' שינוי בקווי הבניין והגדלת מס, הגדלת שטחי הבניה

  .הקומות
  :עיקרי הוראות התכנית

  .' לאזור מגורים ב5 מאזור מגורים  ייעודשינוי. א
  :קביעת הוראות בנייה. ב
  .ד" יח6 ל מרביד "קביעת מספר יח. ג
 4 קומות המאושרות ל 2הגדלת מספר הקומות מ . ד

  .ות מעל קומת מרתף חנייהקומ
ר מתוכם " מ1701קביעת סך השטחים בתכנית ל . ה

 562ו , ר עיקרי למסחר" מ147, ר עיקרי למגורים" מ992
  .ר שטחי שירות"מ

  .שינוי בקווי הבניין וקביעת קווי בניין חדשים. ו
  .קביעת הוראות בגין גדרות ומבנים להריסה. ח
  .יתקביעת הוראות בגין חנייה תת קרקע. ט
  .קביעת הוראות בגין שלבי ביצוע. י

  .קביעת הוראות בגין סטייה ניכרת. יא
  .קביעת הוראות בינוי ותנאים להוצאת היתר בנייה. יב
  .קביעת הוראות בגין חזית מסחרית. יג

  

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
עמוד , התשעב, 6354 ובילקוט הפרסומים 02/12/2011

    .05/01/2012אריך בת, 1791

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
:  טלפון91010 ירושלים 1שלומציון , לבניה מחוז ירושלים

ועדה מקומית לתכנון ולבניה  משרדיוכן ב. 02-6290263
וכל , 02-6296811: טלפון  ירושלים1ככר ספרא , ירושלים

משרדים המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שה
משרדשלהאינטרנטובאתר, האמורים פתוחים לקהל

  .www.pnim.gov.il הפנים
      

  

  

  

  הודעה בדבר דחיית תכנית מתאר מקומית
  ב/ 3366' מס

אזור מגורים מיוחד עם מסוף אוטובוסים : שם התכנית
     שכונת בית וגן-

 לחוק התכנון 117בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה
בדבר דחיית תכנית מתאר ,1965 –ה "התשכ, והבניה

ב שהודעה על דבר הפקדתה / 3366' מסמקומית 
 ובילקוט 27/01/2006פורסמה בעיתונים בתאריך 

בתאריך , 4299עמוד , התשסה, 5441הפרסומים 
27/09/2005.    

  :המתיחסת לתכניות הבאות  
  

  מספר התכנית  סוג היחס
  א/ 3366  שינוי

  

    :םהשטחים הכלולים בתכנית ומקומ

  .קדיש לוז:  ירושלים רחוב:יישוב
לקרית , קדיש לוז' בין המשך רח, בית וגן' שכ, ירושלים

  .א/ 3366ע " בתב56נוער ומגרש 
  ארעית71חלקה  305709מספר ארעי  ( 30189גוש 

  )א / 3366 בתבע 6'  וחלק מדרך מס202מגרש 
  -:קואורדינטות פינות התכנית על פי רשת ישראל חדשה 

  217/480 - 629/920נית פינה צפו
  217/455 - 629/855פינה דרומית 
  217/490 - 629/905פינה מזרחית 
  217/445 - 629/900פינה מערבית 

    .י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול"הכל עפ

    

    :גושים וחלקות  

    .32, 29 - 27, 24 - 22:  חלקי חלקות30189: גוש

    

  :מטרת התכנית  
הקמת בית מגורים על גבי סובת : ת מהות התכני. 1

  .אוטובוסים
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 שטח דרך מאושרת לאזור מגורים מיוחד  ייעודשינוי. 2
  .עם מסוף אוטובוסים ולשטח עם זיקת הנאה לציבור

  . ושטח דירה מינימלי32 -ד מרבי ל"יח' קביעת מס. 3
לרבות קווי , ים לבניה המוצעת מרבי, קביעת קווי בנין . 4

וף האוטובוסים ובמפלסי החניה בנין אפס במפלס מס
  .התת קרקעית

 -ים במגרש המוצע למרביה קביעת שטחי הבניה. 5
 3185 -ר שטחים עיקריים ו" מ2630מתוכם , ר " מ5815

  .ר שטחי שרות"מ
  .קביעת הוראות בניה ועיצוב אדריכלי. 6
קביעת הוראות פיתוח ותאום בין הבניה למגורים . 7

  .סיםחניון אוטובו/ והבניה למסוף 
  .איחוד מגרשים בהסכמת הבעלים. 8
 ביצוע התכנית ואיחוד, קביעת הוראות רישום. 9

  .המגרשים
שיפור פני , קביעת הוראות בנושאי איכות הסביבה . 10

  .העיר וכיבוי אש
    .קביעת תנאים למתן היתרי בניה. 11

    

 הועדה המחוזית משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
 91010 ירושלים 1שלומציון , םלתכנון לבניה מחוז ירושלי

 הועדה המקומית משרדיוכן ב  02-6290263: טלפון
: טלפון  ירושלים1ככר ספרא , לתכנון ולבניה ירושלים

בימים , ל מעונין רשאי לעיין בתכניתכו  02-6296811
באתרוכן, ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

  .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
    

  

  

הודעה בדבר דחיית תכנית מתאר מקומית ברמה 
  11508' מסמפורטת 

ד "תוספת קומה על הגג לשם הוספת יח: שם התכנית
    10בית הכרם ' רח, בית הכרם , אחת 

 לחוק התכנון 117בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה
בדבר דחיית תכנית מתאר  ,1965 –ה "התשכ, והבניה

 שהודעה על דבר 11508 'מסמקומית ברמה מפורטת 
 09/01/2009הפקדתה פורסמה בעיתונים בתאריך 

, 1737עמוד , התשסט, 5899ובילקוט הפרסומים 
    .12/01/2009בתאריך 

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :התרי בניה והרשאות  
    היתרים או הרשאות

  :המתיחסת לתכניות הבאות
  מספר התכנית  סוג היחס

  8112  שינוי
  

    :לולים בתכנית ומקומםהשטחים הכ

  . 10בית הכרם :  ירושלים רחוב:יישוב
  ,שכונת בית הכרם

  :קואורדינטות על פי רשת ישראל החדשה
  632/050 - 632/100אורך בין 
  218/225 - 218/200רוחב בין 

    .הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול

    

    :גושים וחלקות  

    .147:  חלקות במלואן30150: גוש

    

    

  :מטרת התכנית
תוספת קומה על הגג לשם הוספת : מהות התכנית . 1

  .ד אחת"יח
ר " מ98.8קביעת תוספת שטחי בניה בהיקף של . 2

ועוד מרפסות , ר שרות " מ18.8 -ר עיקרי ו" מ80מתוכם 
  .ר" מ125גג לא מקורות 

  .שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין חדשים. 3
דיור אחת וכן פיר מעלית בחזית תוספת של יחידת . 4

  .הצפונית
  . וגג רעפים4 - וגג רעפים ל3 -הגדלת מספר הקומות מ. 5
  .קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. 6
    .קביעת תנאים למתן היתר בניה. 7

    

 הועדה המחוזית משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
 91010 ירושלים 1שלומציון , לתכנון לבניה מחוז ירושלים

 הועדה המקומית משרדיוכן ב   02-6290263: פוןטל
: טלפון  ירושלים1ככר ספרא , לתכנון ולבניה ירושלים

02-6296811    

בימים ובשעות , כל מעונין רשאי לעיין בתכנית
באתרוכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

  .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
    

  

  

  שמרחב תכנון מקומי בית שמ
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

  א/ 160/ בש' מסמפורטת 
 1800 -תכנון שכונת מגורים חדשה בת כ:שם התכנית

  רמת בית שמש, ד "יח
 לחוק התכנון 117בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה

בדבר אישור תכנית מתאר , 1965-ה"התשכ, והבניה
  א/ 160/ בש' מסמקומית ברמה מפורטת 

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

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :התרי בניה והרשאות
  היתרים או הרשאות

  :המתיחסת לתכניות הבאות
  מספר התכנית  סוג היחס

  200/ בש  שינוי
  168/ בש  שינוי
  158/ בש  שינוי

  

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
 מדרום 2 -שכונה ג, רמת בית שמש ,  בית שמש:יישוב

 3- ומדרום לשכונה מ1-ממזרח לשכונה ג, לפארק נחל ירמות 
  X 199/500קואורדינטה 
  Y 623/500קואורדינטה 

  .הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול
  

  :גושים וחלקות
  :מוסדר

    .18, 1:  חלקי חלקות34292: גוש

  .8: י חלקות חלק34292: גוש
      .12 - 11, 3 - 2:  חלקי חלקות34294: גוש
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  :מטרת התכנית
ד ברמת " יח1800 -תכנון שכונת מגורים חדשה בת כ

  .בית שמש 
  

    :עיקרי הוראות התכנית

,  קרקע משטח לבינוי לשטח ציבורי פתוח  ייעודשינוי. א
  .לשטח לפארק עירוני , לשטח למוסדות ציבור 

, משטח לדרך לשטח ציבורי פתוח  רקע ק ייעודשינוי. ב
  .לשטח למגורים 

או / קרקע משטח למגורים לשטח לדרך ו ייעודשינוי. ג
  .עיצוב נופי 

  .ד חדשות " יח1800 -קביעת מגרשים לכ. ד
' ומס, קביעת הוראות בינוי לרבות שטח בניה מרבי . ה

  .ד "יח' גובה מרבי ומס, קומות מרבי 
  .ח קביעת הוראות לפיתוח שט. ו
  .ציבור ומוסדות  קביעת הוראות בניה למבני. ז
  .קביעת שימושים מותרים בשטחים לבניני ציבור . ח
  .מיקומן ורוחבן , קביעת תוואי דרכים חדשות. ט
ביטול חלקי או שינוי חלקי של תוואי כבישים מיתאריים . י
.  

  .קביעת הוראות לניקוז וביסוס . יא
   .קביעת תנאים למתן היתרי בניה. יב
  .קביעת הוראות בדבר הקמת תחנת טרנספורמציה . יג
  .קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה מחדש . יד
      .קביעת הוראות לטיפול בעצים בוגרים . טו

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
עמוד , התשעא, 6231 ובילקוט הפרסומים 11/03/2011

ורה נמצאת התכנית האמ..04/05/2011בתאריך , 3959
, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים

וכן . 02-6290263:  טלפון91010 ירושלים 1שלומציון 
נחל , ועדה מקומית לתכנון ולבניה בית שמש משרדיב

וכל , 02-9900778:  טלפון99100 בית שמש 10שורק 
המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 

משרדשלהאינטרנטובאתר, לקהלהאמורים פתוחים 
  .www.pnim.gov.il הפנים

    

      

  

  הראלמרחב תכנון מקומי 
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

  634/ הל' מסמפורטת 
ד וזכויות בניה בבית " יח2תוספת : שם התכנית

    אבו גוש, השדות ' מגורים ברח

כנון  לחוק הת117בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה
בדבר אישור תכנית מתאר , 1965-ה"התשכ, והבניה

    634/ הל' מסמקומית ברמה מפורטת 

     ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :התרי בניה והרשאות
    היתרים או הרשאות

  :המתיחסת לתכניות הבאות
  

  מספר התכנית  סוג היחס
  406/ הל/ מק  שינוי
  א/ 113/ במ/ מי  שינוי

  

    :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם

  באבו גוש , המצפה: שכונת, השדות:  אבו גוש רחוב:יישוב
  X 209/775קואורדינטה 
  Y 635/325קואורדינטה 

    .הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול

    

    :גושים וחלקות  

  :מוסדר
    .27:  חלקי חלקות29545: גוש

    

  :מטרת התכנית  
    .ד וזכויות בניה בבית מגורים" יח2תוספת 

  

  :עיקרי הוראות התכנית
  .'למגורים א'  מגורים ממגורים ב ייעודשינוי. 1
  .ד" יח2ד במקום " יח4כ "סה, ד" יח2תוספת . 2
  .שינוי בקווי בניין. 3
  .קביעת הוראות להוצאת היתר בניה. 4
מתוכם , ר" מ580.00קביעת שטחי הבניה לסך . 5

  .ר שירות" מ77.00ר עיקרי ו " מ502.00
תוספת בינוי והשלמת בינוי בקומה קיימת ותוספת . 6

    .קומה

  

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
עמוד , התשעב, 6368 ובילקוט הפרסומים 30/12/2011

    .26/01/2012בתאריך , 2292

 הועדה המחוזית משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
 91010 ירושלים 1שלומציון , ה מחוז ירושליםלתכנון לבני

 הועדה המקומית משרדיוכן ב  02-6290263: טלפון
 מבשרת ציון 2שד החוצבים , לתכנון ולבניה הראל

וכל המעונין רשאי לעיין בה  02-5333125:  טלפון90805
, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

הפניםמשרדשלהאינטרנטובאתר
www.pnim.gov.il.  

    

    

  

  מטה יהודהמרחב תכנון מקומי 
  'מסהודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

  1/ ב/ 606/ מי
     שורש-שינויים במתחם בית אבות : שם התכנית

 לחוק התכנון 89בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה
 ועדה מחוזית כי במשרדי, 1965-ה"התשכ, והבניה

דה המקומית  ובמשרדי הועירושליםלתכנון לבניה מחוז 
 תכנית מתאר מופקדת מטה יהודה לתכנון ולבניה

    1/ ב/ 606/ מי' מסמקומית 

     ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :התרי בניה והרשאות
    היתרים או הרשאות

  :המתייחסת לתכניות הבאות
  

  מספר התכנית  סוג היחס
  ב/ 606/ מי  שינוי
  606/ מי  וישינ

  200/ מי  כפיפות
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    :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם

    . שורש:  שרש רחוב:יישוב

  מטה יהודה. א. מ
  X 206600קואורדינטה 
  Y 633450קואורדינטה 

    .הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול

    

    :גושים וחלקות

  :מוסדר
  .41:  חלקות במלואן29706: גוש
    .42: חלקי חלקות 29706: גוש

    

  :מטרת התכנית  
    .שינויים במתחם בית אבות שורש

  

  :עיקרי הוראות התכנית
  . משטח מוסד פרטי לשטח לדיור מיוחד ייעודשינוי. 1
ר שטחי " מ750ר שטחים עיקריים ו " מ2,000תוספת . 2

  .יחידות הדיור' שרות ללא שינוי במס
ר " מ9,250ר שטחים עיקריים ו " מ28,150קביעת . 3

  .ר בתחום התוכנית" מ37,400כ "סה, שטחי שרות
 קומות 4 מ 17, 16, 15, 14קומות במבנים ' שינוי מס. 4

ללא חריגה בגובה מבנין מכסימלי המוגדר ,  קומות5ל 
  .'ב/ 606/ בתוכנית מי

 ללא שינוי בגובה המאושר ב 14-17שינוי חתך בנינים . 5
  .'ב/ 606/ מי
    . היתר בניהקביעת תנאים להוצאת. 6

  

בימים ובשעות , כל מעונין רשאי לעיין בתכנית
באתרוכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

.www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
  

בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה , כל מעונין בקרקע
וכן כל הזכאי לכך על פי , את עצמו נפגע על ידי התכנית

 ימים 60 בתוך אי להגיש התנגדותרש,  לחוק100סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

 לתכנון לבניה מחוז למשרדי הועדה המחוזית, בעתונים
-02:  טלפון91010 ירושלים 1שלומציון , ירושלים

משרדי הועדה יומצא ל העתק ההתנגדות. 6290263
   . 02-9900888: טלפון , לתכנון ולבניה מטה יהודההמקומית

  

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון 

סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר (והבניה 
    .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו

    

  

  

    

  ודהמטה יהמרחב תכנון מקומי 
  1035/ מי' מסהודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

  יער האלה:שם התכנית
,  לחוק התכנון והבניה117בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה

/ מי' מסבדבר אישור תכנית מתאר מקומית , 1965-ה"התשכ
1035  

   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה

תרים או  תכנית שמכוחה ניתן להוציא הי:התרי בניה והרשאות
  הרשאות

  :המתיחסת לתכניות הבאות
  מספר התכנית  סוג היחס

  200/ מי  שינוי
  22/ תמא  פירוט

  1/ תממ  כפיפות
  3/ ב/ 34/ תמא  כפיפות
  3/ תמא  כפיפות

  

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  יער האלה ,מועצה אזורית מטה יהודה 

בקרבת  353מערבה לכביש  אזור השטחים הפתוחים הנמצא
  .מושבים עגור ולוזית ה

  

  :גושים וחלקות
  .12:  חלקי חלקות2700: גוש
  .11 - 8:  חלקי חלקות4285: גוש
  .12, 7, 5 - 4:  חלקי חלקות4286: גוש
  .14, 3, 1:  חלקות במלואן4288: גוש
  .15, 13 - 7, 5 - 4, 2:  חלקי חלקות4288: גוש
  .26, 21 - 19, 15:  חלקות במלואן4289: גוש
  .25 - 22, 18 - 16, 14, 12, 10 - 1:  חלקי חלקות4289: גוש
  .6 - 5, 3 - 2:  חלקות במלואן4290: גוש
  .15 - 13, 4, 1:  חלקי חלקות4290: גוש
  .2:  חלקי חלקות34008: גוש
  .3:  חלקי חלקות34061: גוש
  .1:  חלקי חלקות34063: גוש
  .2:  חלקי חלקות34064: גוש
  .12, 10, 8, 5, 3 - 2:  חלקות במלואן34074: גוש
  .13, 11, 9, 7 - 6, 4, 1:  חלקי חלקות34074: גוש
  .5 - 1:  חלקי חלקות34075: גוש
  .5:  חלקות במלואן34329: גוש
  .6:  חלקי חלקות34329: גוש
  .1:  חלקי חלקות34333: גוש
  .13:  חלקות במלואן34339: גוש
  .30, 16, 12 - 11:  חלקי חלקות34339: גוש
  .21 - 20, 10 - 9: ות במלואן חלק34341: גוש
  .12 - 11, 8, 6, 4, 2 - 1:  חלקי חלקות34341: גוש
  .25, 20, 18, 15:  חלקי חלקות34342: גוש
  .21, 19, 13, 11, 4 - 3:  חלקי חלקות34343: גוש
  .6:  חלקות במלואן34344: גוש
    .10 - 9, 7, 3 - 1:  חלקי חלקות34344: גוש

  X: 189000קואורדינטה 
    Y: 623000ורדינטה קוא

  

  :מטרת התכנית
משואה  : 22א "תכנית מתאר מפורטת למתחמי יערות בתמ

וקביעת מסגרת תכנונית ליער האלה ) בחלקו(חרובית ) בחלקו(
  .הכוללת הוראות שימור וממשק לשטחים הפתוחים , 

  

  :עיקרי הוראות התכנית
י  ייעודקביעת, התוייה מדוייקת של גבולות יער האלה . 1
   .22א "על פי הוראות תמ קרקע והשימושיםה
קביעת הוראות לפעילות היערנית המותרת בכל אחד מסוגי . 2

  .היער 
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  .קביעת הוראות לנופש בטבע ביער האלה להנאת הציבור . 3
דרכים , גידולים חקלאיים , קביעת מסגרת משולבת של יער . 4

 ,ימות ומערכות טבעיות קי דרכי יער לטיפול שוטף ביער, לטיול 
הנוף והמורשת של יער , שמירה וטיפוח של ערכי הטבע בתוך 

  .האלה על כל מרכיביו והיבטיו 
א "תמ שאינם במסגרת,  יער  ייעודקביעת שטחים נוספים לי. 5

22.   
י יער  ייעוד ל22 א" מסוגי היער השונים בתמ ייעודשינוי. 6

בהתאם למצב הפיזי של , אחרים או לקרקע חקלאית פתוחה 
  .טח הש

  

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, 3483עמוד , התשעב, 6403 ובילקוט הפרסומים 30/03/2012

    .22/04/2012בתאריך 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
-02:  טלפון91010 ירושלים 1שלומציון , לבניה מחוז ירושלים

ית לתכנון ולבניה מטה ועדה מקומ משרדיוכן ב. 6290263
וכל המעונין רשאי לעיין בה , 02-9900888: טלפון ,יהודה

ובאתר, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל
  .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט

    

  דליה זילבר
  יושבת ראש הוועדה המחוזית
  לתכנון ולבניה מחוז ירושלים

  

  
  מחוז תל אביב

  
  יפו-תל אביב: מרחב תכנון מקומי, ביבא-תל: מחוז

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
  א/ 2660/ תא' מפורטת מס

  עוקף קדם: שם התכנית
 לחוק התכנון 89בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה

כי במשרדי הועדה המחוזית , 1965–ה"התשכ, והבניה
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה תל אביב מופקדת תכנית מתאר מקומית 

  א/ 2660/ תא' ברמה מפורטת מס
  

 תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד :איחוד וחלוקה
  וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו

  

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :התרי בניה והרשאות
  היתרים או הרשאות

  

  :המתייחסת לתכניות הבאות
  מספר התכנית  סוג היחס

  2660/ תא  שינוי
  1/ ע/ תא  שינוי

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

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

  
  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם

  .קדם : יפו רחוב-תל אביב: ישוב
  .מי ביפו'שכונת עג

  

  :גבולות התכנית
 הגבול המערבי של רחוב המעקף לרחוב קדם -במערב

  . לפי התשריט
 עד מספר 41) בית( חלקות גובלות ממספר -במזרח

  .  לפי תשריט- ורחוב קדם הקיים77) בית(
  .  בית ספר חסן עראפה-בצפון

  .3138 רחוב -בדרום
  

  :גושים וחלקות
  .1501:  חלקות במלואן7026: גוש
, 58 - 55, 19 - 14, 11 - 2:  חלקות במלואן7028: גוש
61 - 65 ,76 - 84 ,86 - 87 ,101 - 111 ,121 ,147 - 

148 ,1542.  
, 60 - 59, 54 - 53, 20, 12:  חלקי חלקות7028: גוש
88 ,99 - 100 ,112 ,120 ,122 - 125 ,154 ,1540 - 

1541.  
  .1501 : חלקות במלואן7029: גוש
  .41 - 39, 3 - 1:  חלקות במלואן7031: גוש
  .492, 483, 481, 38 - 37, 5:  חלקי חלקות7031: גוש
  .1502:  חלקי חלקות7032: גוש
 - 38, 27, 12 - 10, 8 - 1:  חלקות במלואן8991: גוש
40 ,42 ,44.  
 - 32, 28, 25 - 24, 21, 13:  חלקי חלקות8991: גוש
33 ,41 ,43 ,45.  
  .51 - 50:  חלקות במלואן9011: גוש
  .73, 66, 49:  חלקי חלקות9011: גוש
  .76:  חלקות במלואן9012: גוש
  .30:  חלקות במלואן9018: גוש
  .68:  חלקי חלקות9018: גוש

  

  :מטרת התכנית
, 2660 שינוי תוואי רחוב קדם כפי שנקבע בתכנית -

בקטע שבין , בתוך ביטול הריסת מבנים שיועדו להריסה
,  בדרום3136ר חסן עראפה בצפון ועד רחוב בית ספ

  . מי ביפו' דונם בשכונת עג20-במתחם של כ
בתוך שמירה על אופי הבניה ,  שיקום האזור והחייאתו-

שטחים ,  זאת על ידי קביעת דרכים-ועל המרקם הקיים
, ייעודי קרקע, מגרשים חדשים לבניה, ציבוריים פתוחים

  . שימושים מותרים וזכויות בניה
  

  :יקרי הוראות התכניתע
 ביטול התוויית דרכים שנקבעו בתכניות קודמות וקביעת -

  . מערכת דרכים חדשה
י " קביעת מגרשי בניה חדשים וביטול מגרשים עפ-

  .2660תכנית 
למעט ,  בתחום תכנית זו2660 החלת הוראות תכנית -

  .י תכנית זו"השינויים המוצעים עפ
חיות לעיצוב הוראות בניה והנ,  קביעת שימושים-

  .ושטחי ציבור פתוחים, מסחר, אדריכלי למגורים
,  שטחים עיקריים150%- קביעת זכויות הבניה ל-

בתכנית ' בהתאם להוראות הבניה של אזור מגורים ד
2660.  

 משטח 45% קביעת שטחי שירות בשיעור של עד -
  .המגרש

 יחידות דיור בשטח התכנית וקביעת גודל 81- הוספת כ-
  .ר ליחידת דיור" מ90ממוצע של 

 קביעת קווי בניין והוראות בדבר אופן מימושם בקומות -
  . השונות

 עידוד מסחר בקומת קרקע וכניסת רכב משותפת -
 שטחים 20%י תוספת של "למגרשים סמוכים ע

  .עיקריים
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פ שבו זיקת הנאה למעבר " קביעת הוראות לפיתוח שצ-
רחוב קדם (כלי רכב בצידה המזרחי של התכנית 

  ).הקיים
 קביעת הוראות להכנת תכנית איחוד וחלוקה מחדש -

  .בחלק מהתכנית
  

בימים ובשעות , כל מעונין רשאי לעיין בתכנית
באתרוכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל . il.gov.pnim.www הפניםמשרדשלהאינטרנט
כל פרט תכנוני אחר הרואה את בבנין או ב, מעונין בקרקע

וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף , עצמו נפגע על ידי התכנית
 ימים ממועד 60רשאי להגיש התנגדות בתוך ,  לחוק100

, פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים
, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

  03-7632586: לפון ט67012יפו - תל אביב125דרך בגין 
בין השעות ' ה',ג', קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א

העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה . 14:00 -11:00
 תל 68שד בן גוריון , המקומית לתכנון ולבניה תל אביב

  03-5217162: יפו טלפון-אביב
  

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
מקות ובלווי תצהיר המאמת את הוגשה בכתב בפירוט הנ

העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון 
סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר (והבניה 

  .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו
  
  

  יפו-תל אביב: מרחב תכנון מקומי, אביב-תל: מחוז
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

  3976/ תא' מפורטת מס
הסדרת טעות גרפית בין חלקות מגורים : שם התכנית

  צ"לשב
 לחוק התכנון 89בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה

כי במשרדי הועדה המחוזית , 1965–ה"התשכ, והבניה
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה תל אביב מופקדת תכנית מתאר מקומית 

  3976/ את' ברמה מפורטת מס
  

   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה
  

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :התרי בניה והרשאות
  היתרים או הרשאות

  

  :המתייחסת לתכניות הבאות
  מספר התכנית  סוג היחס

  347/ תא  שינוי
  3407/ תא  כפיפות
  2907  כפיפות
  2792  כפיפות
  2082/ תא  כפיפות
  738/ תא  כפיפות
  3/ ל/ תא  כפיפות
  3440/ תא  כפיפות
  3380/ תא  כפיפות
  3365/ תא  כפיפות
  1/ ג/ תא  כפיפות
  1/ ע/ תא  כפיפות
  2754/ תא  כפיפות
  2710/ תא  כפיפות
  1658/ תא  כפיפות
  א/ 2550/ תא  כפיפות

  

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
   .90 , 92הגולן : יפו רחוב-תל אביב: ישוב

  

  :גושים וחלקות
  .442, 439, 429, 422: ות במלואן חלק6638: גוש

  

  :מטרת התכנית
  :י" ע347/ להסדיר טעות גרפית שנפלה בתכנית תא

למגורים ) צ"שב" (מבנים ומוסדות ציבור" שינוי ייעוד מ-
  .בהתאם לתשריט התכנית

 -מ) IV('  שינוי גודל מגרש מינימאלי לאזור מגורים ד-
  .ר" מ1000 -ר ל" מ1300

  

  :עיקרי הוראות התכנית
בהתאם " מגורים"ל" מבנים ומוסדות ציבור" שינוי ייעוד מ-

  .לתשריט התכנית
 -ר ל" מ1300 - שינוי גודל מגרש מגורים מינימאלי מ-

ר כל זאת ללא שינוי בזכויות בניה מכח תכניות " מ1000
  .מאושרות החלות במקום מלבד השינויים שבתכנית זו

בימים ובשעות , כל מעונין רשאי לעיין בתכנית
באתרוכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל . il.gov.pnim.www הפניםמשרדשלהאינטרנט
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את , מעונין בקרקע

וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף , עצמו נפגע על ידי התכנית
 ימים ממועד 60תוך רשאי להגיש התנגדות ב,  לחוק100

, פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים
, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

-03:  טלפון67012יפו - תל אביב125דרך בגין 
7632586  

בין השעות ' ה', ג', קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א
ועדה העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ה. 14:00 -11:00

 תל 68שד בן גוריון , המקומית לתכנון ולבניה תל אביב
  03-5217162: יפו טלפון-אביב

  

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון 

 סמכויות חוקר סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית(והבניה 
  .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו

  
  יפו-תל אביב: מרחב תכנון מקומי, אביב-תל: מחוז

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
  3784/ תא' מפורטת מס

  כיכר הבימה-מלון : שם התכנית
 לחוק התכנון 117בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה

נית מתאר בדבר אישור תכ, 1965–ה"התשכ, והבניה
  3784/ תא' מקומית ברמה מפורטת מס

  

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

  

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :התרי בניה והרשאות
  היתרים או הרשאות

  

  :המתיחסת לתכניות הבאות
  מספר התכנית  סוג היחס

  2331/ תא  שינוי
  2720/ תא  שינוי
  ג/ תא  שינוי
  1/ ע/ תא  שינוי
  678/ תא  שינוי

  2710/ תא  כפיפות
  1/ 12/ תמא  כפיפות

  

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  

   .2 , 4ככר הבימה : יפו רחוב-תל אביב: ישוב
  .שכונת לב העיר
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  :גבולות התכנית
  רוטשילד לרחוב אחד העם' בין שד
   רחוב ככר הבימה-מצפון 

  רוטשילד'  שד-ממזרח 
  7085 בגוש 154 - ו151 חלקות -מדרום 

   רחוב אחד העם-ממערב 
  

  :גושים וחלקות
  .153:  חלקות במלואן7085: גוש
  .152:  חלקי חלקות7085: גוש

  
  :מטרת התכנית

תוספת למבנים : הבינוי יהיה באחת משלוש החלופות
הקיימים או בנייה חדשה במתחם או שילוב של הריסת 

ייה חדשה במקומו וכן תוספת בנייה חלק מהקיים ובנ
  .בחלקי המבנה שלא יהרסו

יוקם פרויקט משולב של מלונאות עירונית עם שימושים 
בעלי אופי ציבורי למרכז לתרבות ולאומנות ומסחר בעל 

  .אופי אומנותי
  

  :עיקרי הוראות התכנית
תיירות , מסחר"לייעוד " מגורים מיוחד"שינוי ייעוד מ. 1

  ".יבורומבנים ומוסדות צ
קביעת התכליות והשימושים לשימוש לבית מלון כולל . 2

, גלריות(שימושים נלווים ומסחר הקשור לאומנות 
חומרי גלם , מוסיקה, אמנות שימושית, חנויות עיצוב
בתי קפה ואוכל ולשימוש , מזכרות, )'לאמנים וכד

, וידאו, קולנוע, מוסיקה, מחול(האומנויות השונות 
למידה , לעבודה) פיסול ועוד, רציו, שירה, תיאטרון
ב בקומות "עריכת תערוכות וכיו, חזרות, ואימונים
  .המרתף

   -קביעת מספר קומות . 3
מעל פני הקרקע קומת קרקע גבוהה הכוללת גלריה 

  . קומות וקומת גג חלקית5 -וקולונדה ו
  . קומות מרתף4 עד -בתת הקרקע 

גובה הבניין לא יעלה על המותר בתכנית הראשית 
  ).מעל פני הקרקע לבנין חדש'  מ23.00(

-ר שטח עיקרי ו" מ4,000-קביעת זכויות בניה ל. 4
 3,620 -ר שטחי שירות מעל פני הקרקע ול" מ1,000

ר שטחי שרות מתחת " מ700-ו, עיקרי ונלווהר שטח "מ
  .לפני הקרקע

  .קביעת הנחיות בינוי. 5
  .קביעת זיקות הנאה לציבור. 6
  .החלקותהוראות בדבר איחוד . 7

  

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
עמוד , התשעא, 6173 ובילקוט הפרסומים 03/12/2010

  .16/12/2010בתאריך , 1495
  

הועדה המחוזית לתכנון : התכנית האמורה נמצאת במשרדי
 67012יפו - תל אביב125דרך בגין , ולבניה מחוז תל אביב

 הועדה המקומית לתכנון : וכן במשרדי03-7632588: טלפון
-03: יפו טלפון- תל אביב68שד בן גוריון , ולבניה תל אביב

 וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 5217162
שלהאינטרנטובאתר, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

  .il.gov.pnim.www הפניםמשרד
  

  גילה אורון
   ראש הועדה המחוזית לתכנוןיושבת

  ולבניה מחוז תל אביב
  
  

  הוד השרון:  מרחב תכנון מקומי, מרכז:  מחוז
הודעה בדבר הפקדת תכנית דרך ברמה מפורטת 

  264/ הוד/ מש: מספר
 בזרוע הצפונית של 4' הרחבת דרך מס: שם התכנית

  מחלף מורשה
 לחוק התכנון 89בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה

כי במשרדי ועדה מחוזית , 1965 –ה "התשכ, והבניה
תעש השרון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון -משותפת

ולבניה הוד השרון מופקדת תכנית דרך ברמה מפורטת 
  264/ הוד/ מש' מס

  

   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה
  

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :התרי בניה והרשאות
  היתרים או הרשאות

  

  :ת הבאותהמתייחסת לתכניו
  מספר התכנית  סוג היחס

  R/ 6  שינוי
21/ 3/ תממ  פירוט
  3/ תמא  פירוט

  

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  .הוד השרון: ישוב

צפונית לצומת מורשה , דרומית לרעננה, 4' כביש מס
  )4/5מפגש כבישים (

  .רמת השרון, הוד השרון: מרחבי תכנון גובלים
  

  :גושים וחלקות
  .18, 5 - 4, 2: קי חלקות חל6549: גוש
  .3 - 1:  חלקי חלקות6567: גוש

  

  :מטרת התכנית
בקטע הצפוני של מחלף , 4' הרחבת קטע דרך מס

  .דרומית לרעננה, מורשה
  

  :עיקרי הוראות התכנית
 להשלמת הזרוע הצפונית 4הרחבת קטע דרך מספר . 1

  .של מחלף מורשה
ול קביעת קו בניין על פי המסומן בתכנית בקו כח. 2

  .רציף
  .שינוי יעוד שטחים שונים לדרך מוצעת. 3

  

בימים ובשעות , כל מעונין רשאי לעיין בתכנית
באתרוכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל . il.gov.pnim.www הפניםמשרדשלהאינטרנט
ואה את בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הר, מעונין בקרקע

וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף , עצמו נפגע על ידי התכנית
 ימים ממועד 60רשאי להגיש התנגדות תוך ,  לחוק100

, פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים
דרך , תעש השרון-למשרדי הועדה המחוזית משותפת

. 03-7632585:  טלפון67012יפו - תל אביב125בגין 
 יומצא למשרדי הועדה המקומית העתק ההתנגדות

 הוד השרון 7בני ברית , לתכנון ולבניה הוד השרון
  09-7759666:  טלפון45105

  

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון 

התנגדויות לתכנית סמכויות חוקר סדרי נוהל ב(והבניה 
  .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו

  
  גילה אורון

  יושבת ראש הועדה המחוזית
  ש השרון"המשותפת תע
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  מרחב תכנון מקומי חולון
  'מסהודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

  1/ 528/ ח
  חולון-תוכנית לשימור אתרים :שם התכנית

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

לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית 
' מסלתכנון ולבניה חולון מופקדת תכנית מתאר מקומית 

  1/ 528/ ח
   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :התרי בניה והרשאות
  תהיתרים או הרשאו

  :המתייחסת לתכניות הבאות
  מספר התכנית  סוג היחס

  10/ ד/ 10/ תמא  כפיפות
  4/ ב/ 34/ תמא  כפיפות
  א/ 36/ תמא  כפיפות
  2/ 38/ תמא  כפיפות
  א/ 23/ תמא  כפיפות
  א/ 1/ 38/ תמא  כפיפות
  2/ 4/ תמא  כפיפות
  21/ תמא  כפיפות
  23/ תמא  כפיפות
  4/ א/ 23/ תמא  כפיפות
  38/ תמא  כפיפות
  3/ תמא  כפיפות

  

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
      .כל מרחב תכנון מקומי חולון

  .יפו-תל אביב: מרחבי תכנון גובלים
  

  :גושים וחלקות
  .103:  חלקות במלואן6005: גוש
  .47:  חלקות במלואן6022: גוש
  .29:  חלקות במלואן6050: גוש
 34, 30 - 23, 21 - 7, 5 - 4:  חלקות במלואן6167: גוש

- 44 ,46 - 52 ,58 ,60 ,62 - 110 ,146 - 148 ,175 - 
189 ,190 ,201 - 205 ,207 ,209 ,212 ,232 - 235 ,
247 ,251.  
  .128 - 127:  חלקות במלואן6746: גוש
  .307:  חלקות במלואן6750: גוש
  .54:  חלקות במלואן7056: גוש
  .160:  חלקות במלואן7059: גוש
  .141 - 140, 133 - 132: לואן חלקות במ7132: גוש
 30, 27 - 14, 11, 9, 7, 5, 3:  חלקות במלואן7168: גוש

- 42 ,44 - 51 ,55 - 59 ,76 ,92 - 149 ,152 - 153 ,
155 ,157 ,161 - 180 ,182 - 193 ,195.  
, 43 - 27, 25 - 17, 12 - 3:  חלקות במלואן7170: גוש
45 - 46 ,49 - 60 ,62 - 94 ,96 - 98 ,100 - 165 ,169 

- 173 ,175 - 178 ,181 - 197 ,204 - 210 ,219 ,221 ,
223 - 226 ,228 ,231 - 232 ,234 - 235 ,238 ,240 ,
243 - 246 ,248 - 249.  
, 177, 172, 69 - 68, 65:  חלקות במלואן7171: גוש

185 - 186 ,200 ,202.  
  .183 - 182, 41:  חלקות במלואן7172: גוש
  .432 - 431: לואן חלקות במ7175: גוש
  .56 - 55, 52 - 50:  חלקות במלואן7176: גוש
    .49:  חלקי חלקות7176: גוש

    

  :מטרת התכנית
מטרת התכנית לקבוע כללים וכלים לשימור אתרי 

מרחב בין , מבנים, י חלוקה לאתרים"המורשת של חולון ע
    .מבנים לשימור והנחיות עיצוב תואמות

  

  :עיקרי הוראות התכנית
מתחמים ועצים , אתרים,  קביעת רשימה של מבנים.1

  .לשימור
איסור ,  ייעודקביעת הוראות למבנים לשימור בנוגע לת. 2

שינויים , שיפוצים, טיפול במבנים מסוכנים, הריסה
  .ותוספות בניה

  .קביעת הוראות לגבי מתחמים לשימור. 3
  . קביעת הוראות לגבי עצים לשימור. 4
  .ניה באתרים לשימורקביעת הוראות לגבי ח. 5
  .קביעת הוראות לגבי שילוט אתרים לשימור. 6
קביעת הנחיות להכנת תכנית עיצוב אדריכלי והוצאת . 7

  .היתרי בנייה

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
      .כל מרחב תכנון מקומי חולון

  .יפו-תל אביב: מרחבי תכנון גובלים
  

  :גושים וחלקות
  .103:  חלקות במלואן6005: גוש
  .47:  חלקות במלואן6022: גוש
  .29:  חלקות במלואן6050: גוש
 34, 30 - 23, 21 - 7, 5 - 4:  חלקות במלואן6167: גוש
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247 ,251.  
  .128 - 127:  חלקות במלואן6746: גוש
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  .54:  חלקות במלואן7056: גוש
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- 173 ,175 - 178 ,181 - 197 ,204 - 210 ,219 ,221 ,
223 - 226 ,228 ,231 - 232 ,234 - 235 ,238 ,240 ,
243 - 246 ,248 - 249.  
, 177, 172, 69 - 68, 65:  חלקות במלואן7171: גוש

185 - 186 ,200 ,202.  
  .183 - 182, 41:  חלקות במלואן7172: גוש
  .432 - 431: לואן חלקות במ7175: גוש
  .56 - 55, 52 - 50:  חלקות במלואן7176: גוש
    .49:  חלקי חלקות7176: גוש

    

  :מטרת התכנית
מטרת התכנית לקבוע כללים וכלים לשימור אתרי 

מרחב בין , מבנים, י חלוקה לאתרים"המורשת של חולון ע
    .מבנים לשימור והנחיות עיצוב תואמות

  

  :עיקרי הוראות התכנית
מתחמים ועצים , אתרים,  קביעת רשימה של מבנים.1

  .לשימור
איסור ,  ייעודקביעת הוראות למבנים לשימור בנוגע לת. 2

שינויים , שיפוצים, טיפול במבנים מסוכנים, הריסה
  .ותוספות בניה

  .קביעת הוראות לגבי מתחמים לשימור. 3
  . קביעת הוראות לגבי עצים לשימור. 4
  .ניה באתרים לשימורקביעת הוראות לגבי ח. 5
  .קביעת הוראות לגבי שילוט אתרים לשימור. 6
קביעת הנחיות להכנת תכנית עיצוב אדריכלי והוצאת . 7

    .היתרי בנייה
  :רשימת השימור. 8

: כתובת, שכונת אגרובנק:  שם האתר- 1מספר 
 -צפון , קראוזה'  רח-מזרח , שנקר'  רח-מערב 

' עוזיאל ורח' רח -מקווה ישראל ודרום ' דרומית לרח
 חלקה 7167 -גוש . חומה ומגדל הכל על פי התשריט

- 4-5 ,7-21 ,23-30 ,34-44 ,46-52 ,58 ,60 ,62-
110 ,146-148 ,175-189 ,190 ,201-205 ,207 ,
 7168 -גוש , 251, 247, 232-235, 212, 209

, 44-51, 30-42, 14-27, 11, 9, 7, 5, 3 -חלקה 
55-59 ,76 ,92-148 ,149 ,152-153 ,155 ,157 ,

 7170 -גוש , 195, 193, 182-192, 161-180
-62, 49-60, 45-46, 27-43, 17-25, 3-12 -חלקה 

94 ,96-98 ,100-165 ,169-173 ,175-178 ,181-
197 ,204-210 ,219 ,221 ,223-226 ,228 ,231-
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  .רקם מ-סוג האתר ', דרגת שימור ב
: כתובת, "ביארות"בתי באר :  שם האתר- 2מספר 

המצודה , סביון, הפרדס: האתר נמצא בין הרחובות
' ב: דרגת שימור, 160: חלקה, 7059: גוש, והתאנה

לא , כל שינוי או תוספת בנייה שתותר בשטח החלקה
  .מבנה: סוג האתר, תותר על ובצמוד למבנה הקיים

: כתובת, כיתהמיצדית התור:  שם האתר- 3מספר 
, 103: חלקה, 6005: גוש, 44כביש , צומת בית דגן

  .מבנה: סוג האתר', א: דרגת שימור
: כתובת, ר"מגדל המים באז:  שם האתר- 4מספר 

: דרגת שימור, 139: חלקה, 7168: גוש, 5ר "אז' רח
  .מבנה: סוג האתר', ב

, )המשקם(דפוס אומנות :  שם האתר- 5מספר 
דרגת , 122: חלקה, 7168: גוש, 6פרוג : כתובת
  .מבנה: סוג האתר', ב: שימור
' רח: כתובת, בית הספר שנקר:  שם האתר- 6מספר 

, 146, 144, 142: חלקה, 7170: גוש, 12אחד העם 
  .מבנה: סוג האתר', ב: דרגת שימור

: כתובת, בית הכנסת הגדול:  שם האתר- 7מספר 
, 147, 145: חלקה, 7170: גוש, 3-5רחוב הרב קוק 

  .מבנה: סוג האתר', א: דרגת שימור
דוד אלעזר : כתובת, חוסמסה:  שם האתר- 8מספר 
', א: דרגת שימור, 307: חלקה, 6750: גוש, 55-57

  .מבנה: סוג האתר
: כתובת, מגדל המים במולדת:  שם האתר- 9מספר 
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מזקף הבאר במשולש :  שם האתר– 10מספר 
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  .מבנה: סוג האתר', ב

' רח: כתובת, הפילבוקס:  שם האתר-13מספר 
דרגת , 54: חלקה, 7056: גוש, תל גיבורים, המצודה

  .מבנה: סוג האתר', א: שימור
: כתובת, בניין עיריית חולון:  האתר שם– 14מספר 

, 7176: גוש, 47לאו בלום '  רח58, 60ויצמן ' רח
, 49וחלק מחלקה , 56, 55, 52, 51, 50: חלקה

  .מבנה: סוג האתר', ב: דרגת שימור
 –בניין מינהל החינוך :  שם האתר– 15מספר 
: חלקה, 6746: גוש, 61רחוב ויצמן : כתובת, מיטרני

דרגת , 432, 431חלקה , 7175: גוש, 128, 127
  .מבנה: סוג האתר', ב: שימור
כיכר : כתובת, כיכר סטרומה:  שם האתר– 16מספר 

, 172, 69, 177, 65: חלקה, 7171: גוש, סטרומה
סוג ', ב: דרגת שימור, 185, 68, 202, 200, 186

  .כיכר ומבנים: האתר
' רח: כתובת, כיכר סירן:  שם האתר– 17מספר 
, 7132: גוש, 23, 21ושי קהיר קד'  רח36אילת 
סוג ', ב: דרגת שימור, 141, 140, 133, 132: חלקה
  .כיכר ומבנים: האתר

בין : כתובת, דרך הביטחון:  שם האתר– 18מספר 
, 155300. צ. לבין נ130250, 156400. צ.נ

      .דרך: סוג האתר', ב: דרגת שימור, 130030

  

עות שהמשרדים בימים ובש, כל מעונין רשאי לעיין בתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכן, האמורים פתוחים לקהל

בבנין או , כל מעונין בקרקע.www.pnim.gov.il הפנים
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 

רשאי ,  לחוק100וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף , התכנית
 ימים ממועד פרסומה של 60 בתוך להגיש התנגדות

למשרדי , אוחרת בין הפרסומים בעתוניםההודעה המ
דרך בגין , הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

העתק . 03-7632586:  טלפון67012יפו - תל אביב125
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה 

קבלת קהל . 03-5027222: טלפון  חולון58ויצמן , חולון
  14:00 – 11:00בשעות ' ה', ג', בוועדה המחוזית בימים א

  

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון 

סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר (והבניה 
    .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו

    

  

  

  רמת גן תכנון מקומי מרחב  
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

  5/ 1187/ רג' מסמפורטת 
  רחבת סיבוב בקצה סמטת אבני חושן:שם התכנית

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

קומית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המ
לתכנון ולבניה רמת גן מופקדת תכנית מתאר מקומית 

  5/ 1187/ רג' מסברמה מפורטת 
   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה

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

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :התרי בניה והרשאות
  היתרים או הרשאות

  :המתייחסת לתכניות הבאות
  מספר התכנית  סוג היחס

  1187/ רג  שינוי
  340/ רג  שינוי
  3/ 1187/ מק/ רג  שינוי
  2/ 1187/ מק/ רג  שינוי
  א/ 1187/ מק/ רג  שינוי

  

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
    . אבני החושן:  רמת גן רחוב:יישוב

  

  :גבולות התכנית
    .אבני החושן' קצה רח

  .בני ברק: מרחב תכנון גובל
  

  :גושים וחלקות
    .524, 385:  חלקי חלקות6187: גוש

    

  :מטרת התכנית
לשם יצירת , פ וממגורים מיוחד לדרך" משצ ייעודשינוי

    . אבני החושן' רחבת סיבוב בקצה רח

  

  :עיקרי הוראות התכנית
  :י"אבני החושן ע' יצירת רחבת סיבוב בקצה רח. 1

 בפינה הצפון מערבית של איצטדיון רמת  ייעודשינוי. א
פ "משצ) 6187 בגוש 385חלק מחלקה  (-עמידר

  . ר" מ220-לדרך בשטח של כ
 524 בפינה הצפון מזרחית של חלקה  ייעודשינוי. ב

 32-בשטח של כ,  ממגורים מיוחד לדרך6187בגוש 
  .ר"מ

כולל הריסת כל , הנחיות בנוגע לשימושים בתחום דרך. 2
כולל האנטנה , המבנים הקיימים בתחום הדרך המוצעת

  .הקיימת
 יהיו 524קביעה כי היקף השטחים בחלקת מגורים . 3
למרות הגריעה ,  על תיקוניה1187/ פ תכנית רג"ע

  .משטח המגרש
  

בימים ובשעות , כל מעונין רשאי לעיין בתכנית
באתרוכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את , מעונין בקרקע

כן כל הזכאי לכך על פי סעיף ו, עצמו נפגע על ידי התכנית
 ימים ממועד 60 בתוך רשאי להגיש התנגדות,  לחוק100

, פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים
, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

-03:  טלפון67012יפו - תל אביב125דרך בגין 
7632586 .    

בין השעות ' ה', ג, 'קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א
 יומצא למשרדי ועדה העתק ההתנגדות. 14:00 -11:00

  רמת גן26המעגל , מקומית לתכנון ולבניה רמת גן
  03-6753515: טלפון

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 

ות התכנון העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנ
סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר (והבניה 

    .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו
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  :המתייחסת לתכניות הבאות
  מספר התכנית  סוג היחס

  1187/ רג  שינוי
  340/ רג  שינוי
  3/ 1187/ מק/ רג  שינוי
  2/ 1187/ מק/ רג  שינוי
  א/ 1187/ מק/ רג  שינוי

  

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
    . אבני החושן:  רמת גן רחוב:יישוב

  

  :גבולות התכנית
    .אבני החושן' קצה רח

  .בני ברק: מרחב תכנון גובל
  

  :גושים וחלקות
    .524, 385:  חלקי חלקות6187: גוש

    

  :מטרת התכנית
לשם יצירת , פ וממגורים מיוחד לדרך" משצ ייעודשינוי

    . אבני החושן' רחבת סיבוב בקצה רח

  

  :עיקרי הוראות התכנית
  :י"אבני החושן ע' יצירת רחבת סיבוב בקצה רח. 1

 בפינה הצפון מערבית של איצטדיון רמת  ייעודשינוי. א
פ "משצ) 6187 בגוש 385חלק מחלקה  (-עמידר

  . ר" מ220-לדרך בשטח של כ
 524 בפינה הצפון מזרחית של חלקה  ייעודשינוי. ב

 32-בשטח של כ,  ממגורים מיוחד לדרך6187בגוש 
  .ר"מ

כולל הריסת כל , הנחיות בנוגע לשימושים בתחום דרך. 2
כולל האנטנה , המבנים הקיימים בתחום הדרך המוצעת

  .הקיימת
 יהיו 524קביעה כי היקף השטחים בחלקת מגורים . 3
למרות הגריעה ,  על תיקוניה1187/ פ תכנית רג"ע

  .משטח המגרש
  

בימים ובשעות , כל מעונין רשאי לעיין בתכנית
באתרוכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את , מעונין בקרקע

כן כל הזכאי לכך על פי סעיף ו, עצמו נפגע על ידי התכנית
 ימים ממועד 60 בתוך רשאי להגיש התנגדות,  לחוק100

, פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים
, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

-03:  טלפון67012יפו - תל אביב125דרך בגין 
7632586 .    

בין השעות ' ה', ג, 'קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א
 יומצא למשרדי ועדה העתק ההתנגדות. 14:00 -11:00

  רמת גן26המעגל , מקומית לתכנון ולבניה רמת גן
  03-6753515: טלפון

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 

ות התכנון העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנ
סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר (והבניה 

    .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו

    

  רמת השרוןמרחב תכנון מקומי 

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
  1/ א/ 800/ רש' מס

הקמת מבנים פריקים וזמניים בתחום :שם התכנית
  800/ תוכנית רש

 לחוק התכנון 89תאם לסעיף בה, נמסרת בזה הודעה
כי במשרדי הועדה המחוזית , 1965-ה"התשכ, והבניה

לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה רמת השרון מופקדת תכנית מפורטת 

  1/ א/ 800/ רש' מסברמה מפורטת 
   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה

ניתן להוציא  תכנית שמכוחה :התרי בניה והרשאות
  היתרים או הרשאות

  :המתייחסת לתכניות הבאות
  מספר התכנית  סוג היחס

  800/ רש  שינוי
  

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
    .  רמת השרון:יישוב

  :גבולות התכנית
    . הרצליה-פי גלילות מסוף

  .יפו-תל אביב: מרחבי תכנון גובלים
  

  :גושים וחלקות
  .4, 2:  חלקי חלקות6611: גוש
  .106, 99, 86:  חלקי חלקות6612: גוש
    .7:  חלקי חלקות6619: גוש

  

  :מטרת התכנית
לאפשר בנייה קלה ומתכלה למבנים זמניים בשימושים . 1

ר בנוסף למבנים " מ3,000כמפורט בשטח של עד 
  .הקיימים כשטחים עיקריים ושטחי שירות

 כך שיאפשר 800/  בתקנון תכנית רש18שינוי סעיף . 2
ת מבנים זמניים ומבנים יבילים בשטח של עד הקמ

ר כשטחים עיקריים ושטחי שירות ולהשתמש " מ3,000
ר ובשטחים " מ14,547במבנים הקיימים בשטח כולל של 

    . הפתוחים בתכנית זו

  

  :עיקרי הוראות התכנית
בכל מתחם תותר בניה ,  מתחמים6-התכנית תחולק ל. 1

סך . ר" מ500של מבנים ששטחם הכולל לא יעלה על 
ר יותרו " מ3,000השטחים המצרפיים לא יעלה על 

לא תותר . יבילים ופריקים, להקמה רק מבנים בבניה קלה
סלילת דרכי גישה וסלילת כבישים נוספים מעבר לקיים 

  . כיום
אפשרות להקמת מבנים זמניים ומבנים יבילים בשטח . 2

ר שטחים עיקריים ושטחי שרות וקביעת " מ3,000של עד 
  .בנוסף למבנים הקיימים, ימושים בשטח התכניתש
 בניה אשר נשענת -מבנים יבילים/ מבנים זמניים. 3

פלסטיק וגבס , פח, ומבוססת על אלמנטים מסוג מתכת
, י התראה מראש"אשר ניתנים כולם לפירוק והזזה עפ

כולל מבנים יבילים מוכנים הניתנים להסרה והעברה 
למעט ' בטון וכדלא יותרו יציקות . (בהתראה מראש

  ).לצורך ביסוס המבנים

  רמת השרוןמרחב תכנון מקומי 

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
  1/ א/ 800/ רש' מס

הקמת מבנים פריקים וזמניים בתחום :שם התכנית
  800/ תוכנית רש

 לחוק התכנון 89תאם לסעיף בה, נמסרת בזה הודעה
כי במשרדי הועדה המחוזית , 1965-ה"התשכ, והבניה

לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה רמת השרון מופקדת תכנית מפורטת 

  1/ א/ 800/ רש' מסברמה מפורטת 
   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה

ניתן להוציא  תכנית שמכוחה :התרי בניה והרשאות
  היתרים או הרשאות

  :המתייחסת לתכניות הבאות
  מספר התכנית  סוג היחס

  800/ רש  שינוי
  

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
    .  רמת השרון:יישוב

  :גבולות התכנית
    . הרצליה-פי גלילות מסוף

  .יפו-תל אביב: מרחבי תכנון גובלים
  

  :גושים וחלקות
  .4, 2:  חלקי חלקות6611: גוש
  .106, 99, 86:  חלקי חלקות6612: גוש
    .7:  חלקי חלקות6619: גוש

  

  :מטרת התכנית
לאפשר בנייה קלה ומתכלה למבנים זמניים בשימושים . 1

ר בנוסף למבנים " מ3,000כמפורט בשטח של עד 
  .הקיימים כשטחים עיקריים ושטחי שירות

 כך שיאפשר 800/  בתקנון תכנית רש18שינוי סעיף . 2
ת מבנים זמניים ומבנים יבילים בשטח של עד הקמ

ר כשטחים עיקריים ושטחי שירות ולהשתמש " מ3,000
ר ובשטחים " מ14,547במבנים הקיימים בשטח כולל של 

    . הפתוחים בתכנית זו

  

  :עיקרי הוראות התכנית
בכל מתחם תותר בניה ,  מתחמים6-התכנית תחולק ל. 1

סך . ר" מ500של מבנים ששטחם הכולל לא יעלה על 
ר יותרו " מ3,000השטחים המצרפיים לא יעלה על 

לא תותר . יבילים ופריקים, להקמה רק מבנים בבניה קלה
סלילת דרכי גישה וסלילת כבישים נוספים מעבר לקיים 

  . כיום
אפשרות להקמת מבנים זמניים ומבנים יבילים בשטח . 2

ר שטחים עיקריים ושטחי שרות וקביעת " מ3,000של עד 
  .בנוסף למבנים הקיימים, ימושים בשטח התכניתש
 בניה אשר נשענת -מבנים יבילים/ מבנים זמניים. 3

פלסטיק וגבס , פח, ומבוססת על אלמנטים מסוג מתכת
, י התראה מראש"אשר ניתנים כולם לפירוק והזזה עפ

כולל מבנים יבילים מוכנים הניתנים להסרה והעברה 
למעט ' בטון וכדלא יותרו יציקות . (בהתראה מראש

  ).לצורך ביסוס המבנים
בימים ובשעות , כל מעונין רשאי לעיין בתכנית

באתרוכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל
כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט

בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את , מעונין בקרקע
י סעיף וכן כל הזכאי לכך על פ, עצמו נפגע על ידי התכנית

 ימים ממועד 60 בתוך רשאי להגיש התנגדות,  לחוק100
, פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים
, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

-03:  טלפון67012יפו - תל אביב125דרך בגין 
7632586 .  

בין השעות ' ה', ג', קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א
 יומצא למשרדי ועדה העתק ההתנגדות. 14:00 -11:00

: טלפון רמת השרון ,מקומית לתכנון ולבניה רמת השרון
03-5401434  

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן  
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון 

והל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר סדרי נ(והבניה 
    .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו

    

    

  גילה אורון
  יושבת ראש הועדה המחוזית לתכנון 

  ביב אמחוז תל ולבניה
  

  

  מחוז חיפה
  

    חיפה:מרחב תכנון מקומי, חיפה: מחוז

  'מסהודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
  2/ כג/ 1141/ חפ

 קה בהסכמת בעלים ושינויאיחוד וחלו: שם התכנית
    ' מאתר לבניין ציבורי לאזור מגורים אייעוד

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

לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית 
/ חפ' מסלתכנון ולבניה חיפה מופקדת תכנית מפורטת 

      2/ כג/ 1141

  :המתייחסת לתכניות הבאות
  מספר התכנית  סוג היחס

  2/ י/ 229/ מק/ חפ  שינוי
  ה/ 229/ חפ  שינוי
  229/ חפ  שינוי
  א/ 1141/ חפ  שינוי

  5/ י/ 229/ חפ  כפיפות
  תט/ 1400/ מק/ חפ  כפיפות
  ז/ 1141/ חפ  כפיפות
  ד/ 229/ חפ  כפיפות
  גב/ 1400/ מק/ חפ  כפיפות
  4/ יב/ 1400 /מק/ חפ  כפיפות
  1/ יב/ 1400/ מק/ חפ  כפיפות
  יב/ 1400/ חפ  כפיפות
  פמ/ 1400/ מק/ חפ  כפיפות
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  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  .  חיפה:יישוב

 לחיבור עם רחוב נורבגיה בשכונת 21בין רחוב פינלנד 
      חיפה, דניה

  :גושים וחלקות
  .41:  חלקי חלקות12257: גוש
  .338, 39: במלואן חלקות 12257: גוש
    .356, 246:  חלקי חלקות12257: גוש

    

  :מטרת התכנית
לחוק ' סימן ז' תכנית איחוד וחלוקה בהסכמה לפי פרק ג

 הקרקע מאתר לבניין ציבורי  ייעודובמסגרתה שינוי
התאמת  בתוך ת"י מבא"עפ' פ ולאזור מגורים א"לשצ

לקות ושאר הוראות הבניה לח, גובה הבניין, זכויות הבניה
    .המגורים בסביבה

  

  :עיקרי הוראות התכנית
לפי '  מאתר לבניין ציבורי לאזור מגורים א ייעוד שינוי-

  .פ"ת ולשצ"מבא
 קביעת הוראות בניה בהתאם להוראות הבניה לאזור -

  .א/ 1141/ י התכנית חפ"מיוחד עפ' מגורים א
אשר ניתן לאשר במסגרת ) 6%( תוספת זכויות בניה -

  .הקלה
 מאתר לבניין 41 הקרקע בחלק מחלקה  ייעודוי שינ-

    .ת"י מבא"עפ' ציבורי ללא אופי מסחרי לאזור מגורים א

בימים ובשעות שהמשרדים , כל מעונין רשאי לעיין בתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכן, האמורים פתוחים לקהל

בבנין או , כל מעונין בקרקע.www.pnim.gov.il הפנים
ר הרואה את עצמו נפגע על ידי בכל פרט תכנוני אח

רשאי ,  לחוק100וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף , התכנית
 ימים ממועד פרסומה של 60 בתוך להגיש התנגדות

למשרדי , ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים
 15ם "שד הפלי, הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה

נגדות העתק ההת. 04-8633455:  טלפון33095חיפה 
ביאליק , יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה חיפה

    04-8356807: טלפון  חיפה3

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון 

ית סמכויות חוקר סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנ(והבניה 
    .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו

    

  

    

  מרחב תכנון מקומי חיפה
הודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

  יא/ 1604/ חפ' מס
  38שינוי הוראות בניה בחלקה : שם התכנית

      בסביוני דניה

 לחוק התכנון 117בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה
בדבר דחיית תכנית מפורטת ,1965 –ה "התשכ, והבניה

יא שהודעה על דבר / 1604/ חפ' מסברמה מפורטת 
 13/01/2012הפקדתה פורסמה בעיתונים בתאריך 

, 2496עמוד , ב"התשע, 6374ובילקוט הפרסומים 
    .09/02/2012בתאריך 

     ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה  

בימים ובשעות , כל מעונין רשאי לעיין בתכנית
באתרוכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את , מעונין בקרקע

י סעיף וכן כל הזכאי לכך על פ, עצמו נפגע על ידי התכנית
 ימים ממועד 60 בתוך רשאי להגיש התנגדות,  לחוק100

, פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים
, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

-03:  טלפון67012יפו - תל אביב125דרך בגין 
7632586 .  

בין השעות ' ה', ג', קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א
 יומצא למשרדי ועדה העתק ההתנגדות. 14:00 -11:00

: טלפון רמת השרון ,מקומית לתכנון ולבניה רמת השרון
03-5401434  

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן  
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון 

והל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר סדרי נ(והבניה 
    .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו

    

    

  גילה אורון
  יושבת ראש הועדה המחוזית לתכנון 

  ביב אמחוז תל ולבניה
  

  

  מחוז חיפה
  

    חיפה:מרחב תכנון מקומי, חיפה: מחוז

  'מסהודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
  2/ כג/ 1141/ חפ

 קה בהסכמת בעלים ושינויאיחוד וחלו: שם התכנית
    ' מאתר לבניין ציבורי לאזור מגורים אייעוד

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

לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית 
/ חפ' מסלתכנון ולבניה חיפה מופקדת תכנית מפורטת 

      2/ כג/ 1141

  :המתייחסת לתכניות הבאות
  מספר התכנית  סוג היחס

  2/ י/ 229/ מק/ חפ  שינוי
  ה/ 229/ חפ  שינוי
  229/ חפ  שינוי
  א/ 1141/ חפ  שינוי

  5/ י/ 229/ חפ  כפיפות
  תט/ 1400/ מק/ חפ  כפיפות
  ז/ 1141/ חפ  כפיפות
  ד/ 229/ חפ  כפיפות
  גב/ 1400/ מק/ חפ  כפיפות
  4/ יב/ 1400 /מק/ חפ  כפיפות
  1/ יב/ 1400/ מק/ חפ  כפיפות
  יב/ 1400/ חפ  כפיפות
  פמ/ 1400/ מק/ חפ  כפיפות

  

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  .  חיפה:יישוב

 לחיבור עם רחוב נורבגיה בשכונת 21בין רחוב פינלנד 
      חיפה, דניה

  :גושים וחלקות
  .41:  חלקי חלקות12257: גוש
  .338, 39: במלואן חלקות 12257: גוש
    .356, 246:  חלקי חלקות12257: גוש

    

  :מטרת התכנית
לחוק ' סימן ז' תכנית איחוד וחלוקה בהסכמה לפי פרק ג

 הקרקע מאתר לבניין ציבורי  ייעודובמסגרתה שינוי
התאמת  בתוך ת"י מבא"עפ' פ ולאזור מגורים א"לשצ

לקות ושאר הוראות הבניה לח, גובה הבניין, זכויות הבניה
    .המגורים בסביבה

  

  :עיקרי הוראות התכנית
לפי '  מאתר לבניין ציבורי לאזור מגורים א ייעוד שינוי-

  .פ"ת ולשצ"מבא
 קביעת הוראות בניה בהתאם להוראות הבניה לאזור -

  .א/ 1141/ י התכנית חפ"מיוחד עפ' מגורים א
אשר ניתן לאשר במסגרת ) 6%( תוספת זכויות בניה -

  .הקלה
 מאתר לבניין 41 הקרקע בחלק מחלקה  ייעודוי שינ-

    .ת"י מבא"עפ' ציבורי ללא אופי מסחרי לאזור מגורים א

בימים ובשעות שהמשרדים , כל מעונין רשאי לעיין בתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכן, האמורים פתוחים לקהל

בבנין או , כל מעונין בקרקע.www.pnim.gov.il הפנים
ר הרואה את עצמו נפגע על ידי בכל פרט תכנוני אח

רשאי ,  לחוק100וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף , התכנית
 ימים ממועד פרסומה של 60 בתוך להגיש התנגדות

למשרדי , ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים
 15ם "שד הפלי, הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה

נגדות העתק ההת. 04-8633455:  טלפון33095חיפה 
ביאליק , יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה חיפה

    04-8356807: טלפון  חיפה3

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון 

ית סמכויות חוקר סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנ(והבניה 
    .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו

    

  

    

  מרחב תכנון מקומי חיפה
הודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

  יא/ 1604/ חפ' מס
  38שינוי הוראות בניה בחלקה : שם התכנית

      בסביוני דניה

 לחוק התכנון 117בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה
בדבר דחיית תכנית מפורטת ,1965 –ה "התשכ, והבניה

יא שהודעה על דבר / 1604/ חפ' מסברמה מפורטת 
 13/01/2012הפקדתה פורסמה בעיתונים בתאריך 

, 2496עמוד , ב"התשע, 6374ובילקוט הפרסומים 
    .09/02/2012בתאריך 

     ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה  

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :התרי בניה והרשאות  
    רים או הרשאותהית

  :המתיחסת לתכניות הבאות  
  מספר התכנית  סוג היחס

  ה/ 1604/ במ/ חפ  שינוי
  ה/ 229/ חפ  שינוי
  י/ 229/ חפ  שינוי
  1/ י/ 229/ חפ  שינוי
  2/ י/ 229/ מק/ חפ  שינוי
  גב/ 1400/ מק/ חפ  שינוי
  פמ/ 1400/ מק/ חפ  שינוי

  יב/ 1400/ חפ  כפיפות
  1/ יב/ 1400/ מק/ חפ  כפיפות
  4/ יב/ 1400/ מק/ חפ  כפיפות

  

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
    סביוני דניה,זינגר מנדל:  חיפה רחוב:יישוב

  

  :גושים וחלקות
    .38:  חלקות במלואן11203: גוש

  

  :מטרת התכנית
 הנובעים 38שינוי בזכויות ובהוראות הבניה בחלקה 

    .משינויים באופן חישוב שטחי השירות

    

  :עיקרי הוראות התכנית
  .2'  ממגורים מיוחד למגורים ד ייעוד שינוי-
ביחס למצב , ר שטחי בניה עיקריים" מ404 תוספת -

  .38שינויים בהוראות הבניה בחלקה  בתוך ,המאושר
 14כ "ביחס למצב המאושר ובסה,  קומות4 תוספת -

  .קומות
 שינוי הוראות חישוב שטחי השירות ביחס לתכנית -

לתקנות  י על שינויה ובהתאמה/ 229/  חפהמאושרת
  חישוב שטחים 

  .ארציות על מנת להגדיל את רווחת הדיירים 
  . שינוי הגובה המותר לקומת הכניסה-
  . קביעת שטח עיקרי מותר למרפסות זיזיות מקורות-
 קביעת שטח שירות מתחת למפלס הכניסה הקובעת -

  .לחניה מקורה
  . שינוי קווי בניין-
  .הסדרת מצב קיים בתוך ך הרחבת דר-
ד המותר בהוראות "יח'  תיקון סתירה פנימית בנוגע למס-

  .38ה למגרש / 1604/ במ/ חפ
י "עפ, ד" יח72 יהיה 38ד המאושרות במגרש "מספר יח 

    .ה/ 1604/במ/חפ  לתכנית1האמור בנספח 

    

הועדה המחוזית משרדי התכנית האמורה נמצאת ב
 33095 חיפה 15ם "ד הפליש, לתכנון ולבניה מחוז חיפה

ועדה מקומית לתכנון  משרדיוכן ב  04-8633455: טלפון
כל ו  04-8356807: טלפון  חיפה3ביאליק , ולבניה חיפה

בימים ובשעות שהמשרדים , המעונין רשאי לעיין ב
משרדשלהאינטרנטבאתרוכן, האמורים פתוחים לקהל

  .www.pnim.gov.il הפנים
    

  



6247 ילקוט הפרסומים 6468, י"ז באלול התשע"ב, 4.9.2012

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :התרי בניה והרשאות  
    רים או הרשאותהית

  :המתיחסת לתכניות הבאות  
  מספר התכנית  סוג היחס

  ה/ 1604/ במ/ חפ  שינוי
  ה/ 229/ חפ  שינוי
  י/ 229/ חפ  שינוי
  1/ י/ 229/ חפ  שינוי
  2/ י/ 229/ מק/ חפ  שינוי
  גב/ 1400/ מק/ חפ  שינוי
  פמ/ 1400/ מק/ חפ  שינוי

  יב/ 1400/ חפ  כפיפות
  1/ יב/ 1400/ מק/ חפ  כפיפות
  4/ יב/ 1400/ מק/ חפ  כפיפות

  

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
    סביוני דניה,זינגר מנדל:  חיפה רחוב:יישוב

  

  :גושים וחלקות
    .38:  חלקות במלואן11203: גוש

  

  :מטרת התכנית
 הנובעים 38שינוי בזכויות ובהוראות הבניה בחלקה 

    .משינויים באופן חישוב שטחי השירות

    

  :עיקרי הוראות התכנית
  .2'  ממגורים מיוחד למגורים ד ייעוד שינוי-
ביחס למצב , ר שטחי בניה עיקריים" מ404 תוספת -

  .38שינויים בהוראות הבניה בחלקה  בתוך ,המאושר
 14כ "ביחס למצב המאושר ובסה,  קומות4 תוספת -

  .קומות
 שינוי הוראות חישוב שטחי השירות ביחס לתכנית -

לתקנות  י על שינויה ובהתאמה/ 229/  חפהמאושרת
  חישוב שטחים 

  .ארציות על מנת להגדיל את רווחת הדיירים 
  . שינוי הגובה המותר לקומת הכניסה-
  . קביעת שטח עיקרי מותר למרפסות זיזיות מקורות-
 קביעת שטח שירות מתחת למפלס הכניסה הקובעת -

  .לחניה מקורה
  . שינוי קווי בניין-
  .הסדרת מצב קיים בתוך ך הרחבת דר-
ד המותר בהוראות "יח'  תיקון סתירה פנימית בנוגע למס-

  .38ה למגרש / 1604/ במ/ חפ
י "עפ, ד" יח72 יהיה 38ד המאושרות במגרש "מספר יח 

    .ה/ 1604/במ/חפ  לתכנית1האמור בנספח 

    

הועדה המחוזית משרדי התכנית האמורה נמצאת ב
 33095 חיפה 15ם "ד הפליש, לתכנון ולבניה מחוז חיפה

ועדה מקומית לתכנון  משרדיוכן ב  04-8633455: טלפון
כל ו  04-8356807: טלפון  חיפה3ביאליק , ולבניה חיפה

בימים ובשעות שהמשרדים , המעונין רשאי לעיין ב
משרדשלהאינטרנטבאתרוכן, האמורים פתוחים לקהל

  .www.pnim.gov.il הפנים
    

  

  מי מורדות הכרמלמרחב תכנון מקו
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

  772/ מכ' מס
    .נשר,  רמות יצחק-ככר העיר : שם התכנית

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

לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית 
בניה מורדות הכרמל מופקדת תכנית מפורטת לתכנון ול

    772/ מכ' מסברמה מפורטת 

     ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה  

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :התרי בניה והרשאות  
    היתרים או הרשאות

  :המתייחסת לתכניות הבאות  
  מספר התכנית  סוג היחס

  420/ מכ  שינוי
  א/ 420/ מכ  שינוי

  4/ ב/ 34 /תמא  כפיפות
  

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
תחום בין הרחובות , מרכז שכונת רמות יצחק,  נשר:יישוב

    השיטה, השקמה, החרוב
  

  :גושים וחלקות
  .16, 14:  חלקי חלקות12377: גוש
  .32:  חלקות במלואן12379: גוש
    .48, 45, 31:  חלקי חלקות12379: גוש

  

  :מטרת התכנית
קמת מבנה מגורים רב קומות הכולל קביעת הוראות לה

ד במגרש אשר היה מיועד לבנין משרדים ועדכון " יח56
    .הבינוי במגרש למסחר ומשרדים

    

  :עיקרי הוראות התכנית
  . ממשרדים למגורים3 מגרש  ייעוד שינוי-
  . שינוי בחלוקת המגרשים-
מספר , קווי בניין, זכויות בניה:  קביעת הוראות בניה-

  .ד במגרש למגורים" יח'מס, קומות
וביטול חלוקה ) 1מגרש ( שינוי בינוי במגרש המסחרי -

  .פנימית במגרש
  . העברת זכויות בניה מהמגרש המסחרי למגרש למגורים-
  . קביעת הוראות לגישה לחניה-
  . קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי-
    .תשתיות וגינון, כבישים:  קביעת הוראות לפיתוח השטח-

  

בימים ובשעות שהמשרדים , רשאי לעיין בתכניתכל מעונין 
משרדשלהאינטרנטבאתרוכן, האמורים פתוחים לקהל

בבנין או , כל מעונין בקרקע .il.gov.pnim.wwwהפנים
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 

רשאי ,  לחוק100ף וכן כל הזכאי לכך על פי סעי, התכנית
 ימים ממועד פרסומה של 60 בתוך להגיש התנגדות

משרדי ל, ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים
 15ם "שד הפלי, הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה

 העתק ההתנגדות.   04-8633455:  טלפון33095חיפה 
 לתכנון ולבניה מורדות משרדי הועדה המקומיתיומצא ל
  מי מורדות הכרמלמרחב תכנון מקו    04-8676296:  טלפון33093 חיפה 2 כורי ,הכרמל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
  772/ מכ' מס

    .נשר,  רמות יצחק-ככר העיר : שם התכנית

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

לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית 
בניה מורדות הכרמל מופקדת תכנית מפורטת לתכנון ול

    772/ מכ' מסברמה מפורטת 

     ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה  

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :התרי בניה והרשאות  
    היתרים או הרשאות

  :המתייחסת לתכניות הבאות  
  מספר התכנית  סוג היחס

  420/ מכ  שינוי
  א/ 420/ מכ  שינוי

  4/ ב/ 34 /תמא  כפיפות
  

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
תחום בין הרחובות , מרכז שכונת רמות יצחק,  נשר:יישוב

    השיטה, השקמה, החרוב
  

  :גושים וחלקות
  .16, 14:  חלקי חלקות12377: גוש
  .32:  חלקות במלואן12379: גוש
    .48, 45, 31:  חלקי חלקות12379: גוש

  

  :מטרת התכנית
קמת מבנה מגורים רב קומות הכולל קביעת הוראות לה

ד במגרש אשר היה מיועד לבנין משרדים ועדכון " יח56
    .הבינוי במגרש למסחר ומשרדים

    

  :עיקרי הוראות התכנית
  . ממשרדים למגורים3 מגרש  ייעוד שינוי-
  . שינוי בחלוקת המגרשים-
מספר , קווי בניין, זכויות בניה:  קביעת הוראות בניה-

  .ד במגרש למגורים" יח'מס, קומות
וביטול חלוקה ) 1מגרש ( שינוי בינוי במגרש המסחרי -

  .פנימית במגרש
  . העברת זכויות בניה מהמגרש המסחרי למגרש למגורים-
  . קביעת הוראות לגישה לחניה-
  . קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי-
    .תשתיות וגינון, כבישים:  קביעת הוראות לפיתוח השטח-

  

בימים ובשעות שהמשרדים , רשאי לעיין בתכניתכל מעונין 
משרדשלהאינטרנטבאתרוכן, האמורים פתוחים לקהל

בבנין או , כל מעונין בקרקע .il.gov.pnim.wwwהפנים
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 

רשאי ,  לחוק100ף וכן כל הזכאי לכך על פי סעי, התכנית
 ימים ממועד פרסומה של 60 בתוך להגיש התנגדות

משרדי ל, ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים
 15ם "שד הפלי, הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה

 העתק ההתנגדות.   04-8633455:  טלפון33095חיפה 
 לתכנון ולבניה מורדות משרדי הועדה המקומיתיומצא ל
    04-8676296:  טלפון33093 חיפה 2 כורי ,הכרמל

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן  
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון 

סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר (והבניה 
    .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו

    

      

  יוסף משלב
  יושב ראש הועדה המחוזית
  לתכנון ולבניה מחוז חיפה
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

ד"ר	בר	אור	-	שירותי	רפואה	בע"מ
)ח"פ 51-339208-4(

)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 26.10.2012, בשעה 9.00, ברח' מנוחה ונחלה 
18, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יצחק רוברטו בר–אור, מפרק

אקווה	נובה	בע"מ
)ח"פ 51-268709-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 16.10.2012, בשעה 11.00, ברח' סמטת הרינה 4א, 
הוד השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    לאוניד קוזניוק, רו"ח, מפרק

ב.ש.מ	כרמיאל	החזקות	2001	בע"מ
)ח"פ 51-313975-8(

)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, במשרדי המפרק, 
מרכז עזריאלי 1, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אור נוי, עו"ד, מפרק

נ.	יבנאי	סוכנות	לביטוח	בע"מ
)ח"פ 51-112786-2(

)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,  במשרדי המפרק, רח' 
בלום 18, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    נתן יבנאי, מפרק

חלקה	179	בגוש	6635	בע"מ
)ח"פ 51-032769-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
יונוק  עו"ד  במשרד  זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים   30 תתכנס 
את מלכין, רח' ישראל גלילי 7, ראשון לציון, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרקים, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                        גדעון היכל, עו"ד          רון מלכין, עו"ד

            מפרקים

ש.	קורש	בניה	ופיתוח	בע"מ
)ח"פ 51-250649-4(

)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 27.9.2012, בשעה 11.00, במשרדי המפרקת, 
3, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,  רח' הגביש 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    צביה מימון, עו"ד, מפרקת

טיים	4	טרוול	)גי	אם	איי(	בע"מ
)ח"פ 51-426608-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
5.6.2012, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דייל סילברמן, ת"ז 

15166721, מרח' סוקולוב 74/2, רמת השרון, 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.

דייל סילברמן, מפרק

טיים	4	טרוול	)גי	אם	איי(	בע"מ
)ח"פ 51-426608-9(

)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 17.00, ברח' סוקולוב 74/2, 
רמת השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
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התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דייל סילברמן, מפרק

ררי	-	טכנולוגיות	בע"מ
)ח"פ 51-419123-8(

)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 1.8.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רז ירושלמי, ת"ז 022024103, 

מכפר ורבורג 99, 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.

רז ירושלמי, מפרק

ררי - טכנולוגיות	בע"מ
)ח"פ 51-419123-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
99, לשם  ורבורג  15.00, בכפר  10.10.2012, בשעה  ביום  תתכנס 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

רז ירושלמי, מפרק

גרפי-כל	בע"מ
)ח"פ 51-315675-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

321)א( לפקודת החבר נניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 
רות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן 
1.8.2012, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
אבילאה,  דפנה  את  ולמנות  מרצון  את החברה  לפרק  החלטה 
למפרקת  ירושלים,   ,23/5 מבוא העשרה  מרח'   ,068788017 ת"ז 

החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

דפנה אבילאה, מפרקת

גרפי-כל	בע"מ
)ח"פ 51-315675-2(

)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 10.10.2012, בשעה 17.00, ברח' מבוא העשרה 
המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים,   ,5/23
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דפנה אבילאה, מפרקת

טנא	הפקות	בע"מ
)ח"פ 51-137526-3(

)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 1.8.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  אימברמן,  שמואל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

5337274, מרח' בורוכוב 8, הוד השרון, 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.

שמואל אימברמן, מפרק

טנא	הפקות	בע"מ
)ח"פ 51-137526-3(

)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 
 ,8 בורוכוב  ברח'   ,17.00 בשעה   ,10.10.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
הוד השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמואל אימברמן, מפרק

מ.ח	-	מישל	חדד	אבטחה	ואחזקה	בע"מ
)ח"פ 51-275094-4(

)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 21.6.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מישל חדאד, ת"ז 50098920, 

מרח' בארי 4, תל אביב, למפרק החברה.
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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.

מישל חדאד, מפרק

מ.ח	- מישל	חדד	אבטחה	ואחזקה	בע"מ
)ח"פ 51-275094-4(

)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 10.10.2012, בשעה 17.00, ברח' בארי 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.

מישל חדאד, מפרק

ע.נ.	מאיר	השקעות	בע"מ
)ח"פ 51-290096-0(

)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 
 ,20 לינקולן  13.00, ברח'  10.10.2012, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    נתן מאיר, מפרק

עופר	מרכזי	מסחר	)ניהול	מעוף(	בע"מ
)ח"פ 51-220258-1(

)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 10.10.2012, בשעה 10.00, במשרדי עופר השקעות 
בע"מ, שד' אבא אבן 1, בית מרכזים 2001, הרצליה פיתוח, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
                                    לביא גיאת, רו"ח, מפרק

בריאנה	בע"מ
)ח"פ 51-214114-4(

)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 11.10.2012, בשעה 14.00, במשרד גרנות ושות', רח' 
סופי של המפרק,  דוח  125, תל אביב, לשם הגשת  בגין  מנחם 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דורון דותן, מפרק

רי.קי.	סוכנויות	חשמל	)1999(	בע"מ
)ח"פ 51-287121-1(

)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 
מדרשת  המפרק,  אצל   ,10.30 בשעה   ,14.10.2012 ביום  תתכנס 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,40250 חפר  עמק  רופין, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דוד ליטבק, מפרק

יעקובוביץ'-מילמן	החזקות	בע"מ
)ח"פ 51-399672-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 14.10.2012, בשעה 10.00, במשרדי נטפרוטק בע"מ, רח' 
פלטין 1, קומה ראשונה, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    חמי יובל, עו"ד, מפרק

שייפ	אינטראקטיב	)2001(	בע"מ
)ח"פ 51-308877-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
סידר  לאמעי  במשרדי   ,13.00 בשעה   ,14.10.2012 ביום  תתכנס 
רהט צידון פינק - עורכי דין ונוטריונים, דרך השלום 53, בית 
23, גבעתיים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  הורד, קומה 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אלון פוגל, עו"ד, מפרק

מיכל	יפת	ומיכל	ארנן	הרמלין	בע"מ
)ח"פ 51-212650-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
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סידר  לאמעי  במשרדי   ,12.30 בשעה   ,14.10.2012 ביום  תתכנס 
רהט צידון פינק - עורכי דין ונוטריונים, דרך השלום 53, בית 
23, גבעתיים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  הורד, קומה 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אלון פוגל, עו"ד, מפרק

אמ.סי.אמ	פרסום	בע"מ
)ח"פ 51-272217-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
סידר  לאמעי  במשרדי   ,13.00 בשעה   ,14.10.2012 ביום  תתכנס 
רהט צידון פינק - עורכי דין ונוטריונים, דרך השלום 53, בית 
23, גבעתיים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  הורד, קומה 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אלון פוגל, עו"ד, מפרק

ניו	אור	אלקטריק	בע"מ
)ח"פ 51-347712-5(

)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 14.10.2012, בשעה 10.30, אצל המפרק, רח' 
סופי של המפרק,  דוח  לציון, לשם הגשת  ראשון   ,14 רוז'נסקי 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שי דניאלי, רו"ח, מפרק

תובל	ייעוץ	פיננסי	בע"מ
)ח"פ 51-074018-6(

)בפירוק מרצון(

\הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס 
ביום 15.10.2012, בשעה 10.00, במשרדה הרשום של החברה, רח' 
יצחק אלחנן 26, תל אביב 65152, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שמעון קדם, מפרק

מגרית	ניירות	ערך	)1984(	בע"מ
)ח"פ 51-102058-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס 
ביום 15.10.2012, בשעה 10.00, במשרדה הרשום של החברה, רח' 

יצחק אלחנן 26, תל אביב 65152, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שמעון קדם, מפרק

שממה	רועי	בע"מ
)ח"פ 51-323222-3(

)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 
המפרק,  במשרד   ,13.00 בשעה   ,16.10.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  הגשת  לשם  פיתוח,  הרצליה  ב',  כניסה   ,4 החושלים  רח' 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    יובל פלדה, עו"ד, מפרק

קברט	רסיטל	בע"מ
)ח"פ 51-243795-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 16.10.2012, בשעה 13.00, אצל עו"ד הילה יעקב, 
רח' מזא"ה 3א, חולון 58256, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ולרי איזקסון, מפרק

נ.מ.י.ס	חברה	ליצוא	ויבוא	בע"מ
)ח"פ 51-356463-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרדי   ,11.00 בשעה   ,16.10.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' תשי"ח 2, מגדל שקל, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אמנון ווייס, עו"ד, מפרק

חדאד	סאמי	בע"מ
)ח"פ 51-330926-0(

)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 
ג'בור  ג'בור  ברח'   ,13.00 16.10.2012, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 



ילקוט הפרסומים 6468, י"ז באלול התשע"ב, 4.9.2012 6252

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

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    סאמי חדאד, מפרק

אברהם	ברמן	נאמנות	יעוץ	וניהול	בע"מ
)ח"פ 51-215187-9(

)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 18.10.2012, בשעה 10.00, ברח' עמק הברכה 
25, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יגאל מנדלסון, רו"ח, מפרק

אחוזתנו	בגוש	6635	ברמן	ובנו	בע"מ
)ח"פ 51-036896-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 18.10.2012, בשעה 10.00, ברח' עמק הברכה 
25, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יגאל מנדלסון, רו"ח, מפרק

גימורים	88	בע"מ
)ח"פ 51-127708-9(

)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 
יעקב  עו"ד  אצל   ,10.00 בשעה   ,21.10.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
הגשת  לשם  ירושלים,  כלל,  מרכז   ,97/823 יפו  רח'  אברהמס, 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    יעקב אברהמס, עו"ד, מפרק

א.י.פ.ק.	הנדסה	ובינוי	בע"מ
)ח"פ 51-285002-5(

)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 21.10.2012, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  עומר,   ,12 החצב 

כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    איתי קופלר, מפרק

שמשון	משה	פחחות	צבע	בע"מ
)ח"פ 51-263391-8(

)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 21.10.2012, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
גרינברג חיים 3, פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שמשון משה, מפרק

חלקה	178	בגוש	6747	בע"מ
)ח"פ 51-027585-2(

)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 25.10.2012, בשעה 9.00, אצל המפרקת, רח' 
דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל  השקעות,  אמות  מגדל   ,2 ויצמן 
ומה נעשה  סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    אלינור רוזן, עו"ד, מפרקת

חלקה	176	בגוש	6747	בע"מ
)ח"פ 51-027587-8(

)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 25.10.2012, בשעה 9.00, אצל המפרקת, רח' 
דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל  השקעות,  אמות  מגדל   ,2 ויצמן 
ומה נעשה  סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    אלינור רוזן, עו"ד, מפרקת

החברה	לקרור	והנדסה	בע"מ
)ח"פ 51-000630-7(

)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 
10.00, ברח' אבן גבירול  הנ"ל תתכנס ביום 15.11.2012, בשעה 
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52, תל אביב 64364, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    רפאל מוזס, עו"ד, מפרק

קסנומה	בע"מ
)ח"פ 51-417716-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרד   ,14.00 בשעה   ,24.12.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' בגין 5/3, יהוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    צביקה גרוס, מפרק

מון	אינטרנשיונל	פילמס	בע"מ
)ח"פ 51-309108-2(

)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 
סירני  אנצו  ברח'   ,11.00 בשעה   ,9.10.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
40, גבעתיים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    גבי מיכאלי, עו"ד, מפרק

קיסוסית	מטפסת	בע"מ
)ח"פ 51-113573-3(

)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 9.10.2012, בשעה 9.30, ברח' אנצו סירני 40, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גבעתיים, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    גבי מיכאלי, עו"ד, מפרק

דורון	עירן	הפקות	בע"מ
)ח"פ 51-100993-8(

)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 
15.00, ברח' אנצו סירני  10.10.2012, בשעה  הנ"ל תתכנס ביום 
40, גבעתיים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    גבי מיכאלי, עו"ד, מפרק

חיזוקים	עבודות	קבלניות	בע"מ
)ח"פ 51-324167-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 14.10.2012, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' דרך 
סופי של המפרק,  דוח  154, תל אביב, לשם הגשת  בגין  מנחם 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אליעזר אשל, עו"ד, מפרק

טוב-גל	)1999(	סחר	בע"מ
)ח"פ 51-281858-4(

)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 16.00, ברח' בן יהודה 208, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    טובי פרץ, מפרק

פליים	יזמות	בע"מ
)ח"פ 51-440700-6(

)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 20.00, ברח' חשון 7, דירה 
כיצד  סופי של המפרק, המראה  דוח  הגשת  לשם  מודיעין,   ,4
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עודד סתר, מפרק

משתלת	אשכנזי	זכרון-יעקב	בע"מ
)ח"פ 51-237879-5(

)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 
 ,2 המתכת  ברח'   ,10.00 בשעה   ,17.10.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ניר רויט, רו"ח, מפרק
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בסט	פריים	טכנולוגיות	בע"מ
)ח"פ 51-235320-2(

)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 
9.30, ברח' דרך רמתיים  הנ"ל תתכנס ביום 16.10.2012, בשעה 
55, הוד השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אסי גולדברג, עו"ד, מפרק

צ'ילי	אירועים	בע"מ
)ח"פ 51-452419-8(

)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 18.10.2012, בשעה 17.00, ברח' הרב פרידמן 
42, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דיויד קון, מפרק

הלל	מנופים	בע"מ
)ח"פ 51-201988-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 20.10.2012, בשעה 19.00, ברח' איה 47, כרמיאל, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דליה ברויטמן, מפרקת

ספרינטר	טכנולוגיות	בע"מ
)ח"פ 51-353520-3(

)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 
12.00, במשרדי המפרק,  21.10.2012, בשעה  הנ"ל תתכנס ביום 
רח' ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511,  
סופי  דוח  הגשת  לשם   ,03-6246247 פקס'   ,03-6246248 טל' 
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

                                    פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

אור	ברייט	אר	אנד	די	בע"מ
)ח"פ 51-297719-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,21.10.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511,  
סופי של  דוח  03-6246247, לשם הגשת  פקס'   ,03-6246248 טל' 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

אנק	נובה	בע"מ
)ח"פ 51-220744-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,21.10.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511,  
סופי של  דוח  03-6246247, לשם הגשת  פקס'   ,03-6246248 טל' 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

פ.ק.ל	בר	בע"מ
)ח"פ 51-463095-3(

)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 21.10.2012, בשעה 12.00, אצל חג'ג', בוכניק, 
תל  עגול,  בניין   ,32 קומה   ,1 עזריאלי  מרכז  ושות',  ויינשטיין 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    איל יובל הורביץ, מפרק

הלו	תימן	בע"מ
)ח"פ 51-336105-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 21.10.2012, בשעה 13.30, ברח' דרך מנחם בגין 88, 
קומה ג, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    משה קודמן, מפרק
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מועדון	הבריכה	פרויקט	תיירות	באילת	בע"מ
)ח"פ 51-115583-0(

)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 
חברת  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,21.10.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
קומטקס יועצים בע"מ, רח' האומנים 7, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
                                    אהרן דקל, מפרק

א.	י.	הנדסה	בע"מ
)ח"פ 51-122288-7(

)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 21.10.2012, בשעה 12.00, במשרדי חברת קומטקס 
דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,14 בגין  מנחם  רח'  בע"מ,  יועצים 
סופי של המפרקים, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
                                אברהם דרנגר          יוסף  שפירא

ם י ק ר פ          מ

אתלטיק	קלאב	קולקשיין	בע"מ
)ח"פ 51-253508-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
קומטקס  חברת  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,21.10.2012 ביום  תתכנס 
יועצים בע"מ, רח' מנחם בגין 14, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עופר להבי, מפרק

אקספו	-	קן	בע"מ
)ח"פ 51-183686-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
קומטקס  חברת  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,21.10.2012 ביום  תתכנס 
יועצים בע"מ, רח' מנחם בגין 14, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יצחק להב, מפרק

נשיונל	קרדיט	בע"מ
)ח"פ 51-110944-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
קומטקס  חברת  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,21.10.2012 ביום  תתכנס 
יועצים בע"מ, רח' מנחם בגין 14, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יעקב ריזמן, מפרק

פופ	-	ווי	הפצה	והפקה	בע"מ
)ח"פ 51-365707-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
קומטקס  חברת  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,21.10.2012 ביום  תתכנס 
יועצים בע"מ, רח' מנחם בגין 14, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שמחה דהאן, מפרקת

י.ל.	מרכז	השי	בע"מ
)ח"פ 51-125010-2(

)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 ביום 21.10.2012, בשעה 12.00, במשרדי חברת קומטקס 
דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,14 בגין  מנחם  רח'  בע"מ,  יועצים 
סופי של המפרקים, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                        יצחק להב          יעקב לזר

ם י ק ר פ                    מ

מוסך	מדינה	משה	בע"מ
)ח"פ 51-265727-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרד   ,14.00 בשעה   ,23.10.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' בגין 5/3, יהוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    צביקה גרוס, מפרק
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מאיה	פרוגרס	-	השקעות	בע"מ
)ח"פ 51-226950-7(

)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 21.8.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גדיאל בלושטיין, ת"ז 
065040008, ממרכז עזריאלי 1, תל אביב 67021, 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.

גדיאל בלושטיין, עו"ד, מפרק

מאיה	פרוגרס	-	השקעות	בע"מ
)ח"פ 51-226950-7(

)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 
 ,1 9.00, במרכז עזריאלי  הנ"ל תתכנס ביום 23.10.2012, בשעה 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,67021 אביב  תל 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גדיאל בלושטיין, עו"ד, מפרק

בים	-	בימות	בע"מ
)ח"פ 51-179412-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 23.10.2012, בשעה 10.00, ברח' הרברט סמואל 44, 
חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    משה ביטון, עו"ד, מפרק

בוק	שופ	דינה	בע"מ
)ח"פ 51-313246-4(

)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 31.10.2012, בשעה 9.00, במשרדה הרשום של 

החברה, רח' רמב"ם 8, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    משה גל–אור, מפרק

ספוטיז	בע"מ
)ח"פ 51-379825-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 27.11.2012, בשעה 11.00, במרכז עזריאלי 1, מגדל 
סופי של המפרק,  דוח  21, תל אביב, לשם הגשת  קומה  עגול, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ד"ר רוי בר–קהן, עו"ד, מפרק

לסלי	ל.	גרינפילד	-	יועץ	לחיפושי	נפט	בע"מ
)ח"פ 51-214059-1(

)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 20.8.2012, התקבלה החלטה 
רובינשטיין,   פיני  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
מרח' ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511, 

טל' 03-6246248, פקס' 03-6246247, 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.

פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

לסלי	ל.	גרינפילד	-	יועץ	לחיפושי	נפט	בע"מ
)ח"פ 51-214059-1(

)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 
13.00, במשרדי המפרק,  20.12.2012, בשעה  הנ"ל תתכנס ביום 
רח' ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511, 
סופי  דוח  הגשת  לשם   ,03-6246247 פקס'   ,03-6246248 טל' 
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

                                    פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק




