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ילקוט הפרסומים 6520, י"ז בטבת התשע"ג, 30.12.2012 1856

תיקון אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי
לפי	חוק	התקנים,	התשי"ג-1953

אני	מכריז,	לפי	סעיף	8)ה(	לחוק	התקנים,	התשי"ג-11953,	
כי	בתיקון	ואכרזה	בדבר	החלפת	תקן	רשמי	הדנה	בהחלפת	ת"י	
	31( י"ח	בטבת	התשע"ב	 יום	 "ואולם	עד	 21,	במקום	 1011	חלק	
לפי	 רפואי	 ציוד	חשמלי	לשימוש	 לבדוק	 ניתן	 	,)2012 בדצמבר	
ת"י	1011	חלק	1	בנוסחו	ערב	התחילה"	יבוא	"ואולם	עד	יום	י"ג	
ציוד	חשמלי	 לבדוק	 ניתן	 	,)2017 )31	בדצמבר	 בטבת	התשע"ח	

לשימוש	רפואי	לפי	ת"י	1011,	חלק	1	בנוסחו	ערב	התחילה".

כ"א	בכסלו	התשע"ג	)5	בדצמבר	2012(
)חמ	3-95(

		שלום שמחון 	 	 	
				שר	התעשייה	המסחר	והתעסוקה 	____________

1			ס"ח	התשי"ג,	עמ'	30;	התשנ"ח,	עמ'	52.

עמ'	 5510;	התש"ע,	 3241;	התשס"ט,	עמ'	 י"פ	התשס"ח,	עמ'	 	 	2	

				4615;	התשע"א,	עמ'	3770.

הודעה על הסמכה לשירות רפואי מוסמך
לפי	פקודת	הבטיחות	בעבודה	]נוסח	חדש[,	התש"ל-1970

לתקנות	 	1 תקנה	 לפי	 סמכותי1	 בתוקף	 כי,	 מודיע	 אני	
העובדים	 ובריאות	 תעסוקתית	 )גיהות	 בעבודה	 הבטיחות	
בעבודה	 הבטיחות	 לתקנות	 	1 תקנה	 התשמ"ד-21983,	 בעופרת(,	
התשמ"ד-31983,	 בבנזן(,	 העובדים	 ובריאות	 תעסוקתית	 )גיהות	
)גיהות	תעסוקתית	ובריאות	 תקנה	1	לתקנות	הבטיחות	בעבודה	
לתקנות	 	1 תקנה	 התשמ"ד-41983,	 כלוריד(,	 בויניל	 העובדים	
העובדים	 ובריאות	 תעסוקתית	 )גיהות	 בעבודה	 הבטיחות	
בעבודה	 הבטיחות	 לתקנות	 	1 תקנה	 התשמ"ד-51984,	 ברעש(,	
מזיק(,	 באבק	 והעובדים	 הציבור	 ובריאות	 תעסוקתית	 )גיהות	
)גיהות	 בעבודה	 הבטיחות	 לתקנות	 	1 תקנה	 התשמ"ד-61984,	
תעסוקתית	ובריאות	העובדים	בכספית(,	התשמ"ה-71985,	תקנה	1	
לתקנות	הבטיחות	בעבודה	)גיהות	תעסוקתית	ובריאות	העובדים	
הבטיחות	 לתקנות	 	1 תקנה	 התשמ"ה-81985,	 )ארסן((,	 בזרניך	
בממיסים	 העובדים	 ובריאות	 תעסוקתית	 )גיהות	 בעבודה	
פחמימניים	הלוגניים	מסוימים(,	התשנ"א-91990,	תקנה	1	לתקנות	
הבטיחות	בעבודה	)גיהות	תעסוקתית	ובריאות	העובדים	במתכות	
בעבודה	 הבטיחות	 לתקנות	 	1 תקנה	 התשנ"ג-101993,	 מסוימות(,	
פחמימניים	 בממיסים	 העובדים	 ובריאות	 תעסוקתית	 )גיהות	
ארומטיים	מסוימים(,	התשנ"ג-111993,	תקנה	1	לתקנות	הבטיחות	
ובריאות	העוסקים	בקרינה	מייננת(,	 )גיהות	תעסוקתית	 בעבודה	
)גיהות	 בעבודה	 הבטיחות	 לתקנות	 	1 תקנה	 התשנ"ג-121992,	
התשנ"ג-131993,	 באיזוציאנטים(,	 העובדים	 ובריאות	 תעסוקתית	

)עגורנאים,	מפעילי	מכונות	 תקנה	1	לתקנות	הבטיחות	בעבודה	
הרמה	אחרות	ואתתים(,	התשנ"ג-141992,	ותקנה	1	לתקנות	הבטיחות	
הדברה	 בחומרי	 העובדים	 ובריאות	 תעסוקתית	 )גיהות	 בעבודה	
שהם	זרחנים	אורגניים	וקרבמטים(,	התשנ"ג-151992,	ובהסכמת	שר	
הבריאות,	הסמכתי	את	המכון	הרפואי	"הדים	מכונים	אודיולוגיים	
בע"מ",	שכתובתו	רח'	סוקולוב	40,	רמת	השרון	47235,	בראשותו	
מס'	1-33032,	 רישיון	 פרץ,	 ד"ר	אלון	 ובאחריות	 כוכבא	 דובי	 של	
מומחה	ברפואה	תעסוקתית,	לשירות	רפואי	מוסמך	לעניין	התקנות	

האמורות.	

תוקף	ההסמכה	לשנתיים	מיום	פרסום	הודעה	זו.

כ"ט	בחשוון	התשע"ג	)14	בנובמבר	2012(
)חמ	3-4108(

		שלום שמחון 	 	 	
				שר	התעשייה	המסחר	והתעסוקה 	____________

14		ק"ת	התשנ"ג,	עמ'	202.

15		ק"ת	התשנ"ג,	עמ'	192.

הודעה על הסמכה לשירות רפואי מוסמך
לפי	פקודת	הבטיחות	בעבודה	]נוסח	חדש[,	התש"ל-1970

לתקנות	 	1 תקנה	 לפי	 סמכותי1	 בתוקף	 כי,	 מודיע	 אני	
העובדים	 ובריאות	 תעסוקתית	 )גיהות	 בעבודה	 הבטיחות	
בעופרת(,	התשמ"ד-21983,	תקנה	1	לתקנות	הבטיחות	בעבודה	
)גיהות	תעסוקתית	ובריאות	העובדים	ברעש(,	התשמ"ד-	31984,	
תקנה	1	לתקנות	הבטיחות	בעבודה	)גיהות		תעסוקתית	ובריאות	
הציבור		והעובדים	באבק	מזיק(,	התשמ"ד-41984,	תקנה	1	לתקנות	
העובדים		 ובריאות	 תעסוקתית	 )גיהות	 בעבודה	 הבטיחות	
בכספית(,	התשמ"ה-51985,	תקנה	1	לתקנות	הבטיחות	בעבודה	
פחמימניים	 בממיסים	 העובדים	 ובריאות	 תעסוקתית	 )גיהות	
הלוגניים		מסוימים(,	התשנ"א-61990,	תקנה	1	לתקנות	הבטיחות	
בממיסים	 העובדים	 ובריאות	 תעסוקתית	 )גיהות	 בעבודה	
פחמימניים	ארומטיים		מסוימים(,	התשנ"ג-71993,	תקנה	1	לתקנות	
העוסקים	 ובריאות	 תעסוקתית	 )גיהות	 בעבודה	 הבטיחות	
הבטיחות	 לתקנות	 	1 תקנה	 התשנ"ג-81992,	 מייננת(,	 בקרינה	
ואתתים(,	 אחרות	 הרמה	 מכונות	 מפעילי	 )עגורנאים,	 בעבודה	
התשנ"ג-91992,	ובהסכמת	שר	הבריאות,	הסמכתי	את	השירות	
מרחב	 בע"מ,	 לישראל	 החשמל	 חברת	 של	 תעסוקתי	 הרפואי	
דרום,	שכתובתו	רח'	קרימינצקי	7,	תל	אביב,	באחריות	ד"ר	ראובן	
גולדשמידט,	רישיון	מס'	1-15138,	מומחה	ברפואה	תעסוקתית,	

לשירות	רפואי	מוסמך	לעניין	התקנות	האמורות.	

תוקף	ההסמכה	לשנתיים	מיום	פרסום	הודעה	זו.

כ"ט	בחשוון	התשע"ג	)14	בנובמבר	2012(
)חמ	3-4108(

		שלום שמחון 	 	 	
				שר	התעשייה	המסחר	והתעסוקה 	____________

1			י"פ	התשס"ג,	עמ'	2084.

2			ק"ת	התשמ"ד,	עמ'	432.

3			ק"ת	התשמ"ד,	עמ'	1752.

4			ק"ת	התשמ"ד,	עמ'	722.

5			ק"ת	התשמ"ה,	עמ'	504.

6			ק"ת	התשנ"א,	עמ'	230.

7			ק"ת	התשנ"ג,	עמ'	450.

8			ק"ת	התשנ"ג,	עמ'	126.

9			ק"ת	התשנ"ג,	עמ'	202.

____________
1			י"פ	התשס"ג,	עמ'	2084.

2			ק"ת	התשמ"ד,	עמ'	432.

3			ק"ת	התשמ"ד,	עמ'	572.

4			ק"ת	התשמ"ד,	עמ'	426.

5			ק"ת	התשמ"ד,	עמ'	1752.

6			ק"ת	התשמ"ד,	עמ'	722.

7			ק"ת	התשמ"ה,	עמ'	504.

8			ק"ת	התשמ"ה,	עמ'	498.

9			ק"ת	התשנ"א,	עמ'	230.

10		ק"ת	התשנ"ג,	עמ'	441.

11		ק"ת	התשנ"ג,	עמ'	450.

12		ק"ת	התשנ"ג,	עמ'	126.

13		ק"ת	התשנ"ג,	עמ'	434.
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הודעה על הסמכה לשירות רפואי מוסמך
לפי	פקודת	הבטיחות	בעבודה	]נוסח	חדש[,	התש"ל-1970

לתקנות	 	1 תקנה	 לפי	 סמכותי1	 בתוקף	 כי,	 מודיע	 אני	
העובדים	 ובריאות	 תעסוקתית	 )גיהות	 בעבודה	 הבטיחות	
בעופרת(,	התשמ"ד-21983,	תקנה	1	לתקנות	הבטיחות	בעבודה	
)גיהות	תעסוקתית	ובריאות	העובדים	בבנזן(,	התשמ"ד-31983,	
תקנה	1	לתקנות	הבטיחות	בעבודה	)גיהות	תעסוקתית	ובריאות	
לתקנות	 	1 תקנה	 התשמ"ד-41983,	 כלוריד(,	 בויניל	 העובדים	
העובדים	 ובריאות	 תעסוקתית	 )גיהות	 בעבודה	 הבטיחות	
בעבודה	 הבטיחות	 לתקנות	 	1 תקנה	 התשמ"ד-51984,	 ברעש(,	
מזיק(,	 באבק	 והעובדים	 הציבור	 ובריאות	 תעסוקתית	 )גיהות	
)גיהות	 בעבודה	 הבטיחות	 לתקנות	 	1 תקנה	 התשמ"ד-61984,	
התשמ"ה-71985,	 בכספית(,	 העובדים	 ובריאות	 תעסוקתית	
תקנה	1	לתקנות	הבטיחות	בעבודה	)גיהות	תעסוקתית	ובריאות	
לתקנות	 	1 תקנה	 התשמ"ה-81985,	 )ארסן((,	 בזרניך	 העובדים	
העובדים	 ובריאות	 תעסוקתית	 )גיהות	 בעבודה	 הבטיחות	
התשנ"א-91990,	 מסוימים(,	 הלוגניים	 פחמימניים	 בממיסים	
תקנה	1	לתקנות	הבטיחות	בעבודה	)גיהות	תעסוקתית	ובריאות	
העובדים	במתכות	מסוימות(,	התשנ"ג-101993,	תקנה	1	לתקנות	
העובדים	 ובריאות	 תעסוקתית	 )גיהות	 בעבודה	 הבטיחות	
התשנ"ג-111993,	 מסוימים(,	 ארומטיים	 פחמימניים	 בממיסים	
תקנה	1	לתקנות	הבטיחות	בעבודה	)גיהות	תעסוקתית	ובריאות	
לתקנות	 	1 תקנה	 התשנ"ג-121992,	 מייננת(,	 בקרינה	 העוסקים	
העובדים	 ובריאות	 תעסוקתית	 )גיהות	 בעבודה	 הבטיחות	
הבטיחות	 לתקנות	 	1 תקנה	 התשנ"ג-131993,	 באיזוציאנטים(,	
ואתתים(,	 מכונות	הרמה	אחרות	 מפעילי	 )עגורנאים,	 בעבודה	
)גיהות	 בעבודה	 הבטיחות	 לתקנות	 	1 ותקנה	 התשנ"ג-141992,	
זרחנים	 שהם	 הדברה	 בחומרי	 העובדים	 ובריאות	 תעסוקתית	
אורגניים	וקרבמטים(,	התשנ"ג-151992,	ובהסכמת	שר	הבריאות,	
מיוחדים	 רפואה	 שירותי	 של	 הרפואי	 השירות	 את	 הסמכתי	
)שר"ם(,	במרכז	הרפואי	האוניברסיטאי	סורוקה,	שכתובתו	ת"ד	
151,	באר	שבע	84101,	באחריות	ד"ר	ארנונה	אייל,	רישיון	מס'	
יאסקי,	 וד"ר	סבסטיאן	 1-17248,	מומחית	ברפואה	תעסוקתית,	
לשירות	 תעסוקתית,	 ברפואה	 מומחה	 	,1-33436 מס'	 רישיון	

רפואי	מוסמך	לעניין	התקנות	האמורות.	

תוקף	ההסמכה	לשנתיים	מיום	פרסום	הודעה	זו.

כ"ט	בחשוון	התשע"ג	)14	בנובמבר	2012(
)חמ	3-4108(

		שלום שמחון 	 	 	
				שר	התעשייה	המסחר	והתעסוקה 	____________

1			י"פ	התשס"ג,	עמ'	2084.

2			ק"ת	התשמ"ד,	עמ'	432.

3			ק"ת	התשמ"ד,	עמ'	572.

4			ק"ת	התשמ"ד,	עמ'	426.

5			ק"ת	התשמ"ד,	עמ'	1752.

6			ק"ת	התשמ"ד,	עמ'	722.

7			ק"ת	התשמ"ה,	עמ'	504.

8			ק"ת	התשמ"ה,	עמ'	498.

9			ק"ת	התשנ"א,	עמ'	230.

10		ק"ת	התשנ"ג,	עמ'	441.

11		ק"ת	התשנ"ג,	עמ'	450.

12		ק"ת	התשנ"ג,	עמ'	126.

13		ק"ת	התשנ"ג,	עמ'	434.

14		ק"ת	התשנ"ג,	עמ'	202.

15		ק"ת	התשנ"ג,	עמ'	192.

הודעה על הסמכה לשירות רפואי מוסמך
לפי	פקודת	הבטיחות	בעבודה	]נוסח	חדש[,	התש"ל-1970

לתקנות	 	1 תקנה	 לפי	 סמכותי1	 בתוקף	 כי,	 מודיע	 אני	
העובדים	 ובריאות	 תעסוקתית	 )גיהות	 בעבודה	 הבטיחות	
בעופרת(,	התשמ"ד-21983,	תקנה	1	לתקנות	הבטיחות	בעבודה	
)גיהות	תעסוקתית	ובריאות	העובדים	בבנזן(,	התשמ"ד-	31983,	
תקנה	1	לתקנות	הבטיחות	בעבודה	)גיהות	תעסוקתית	ובריאות	
לתקנות	 	1 תקנה	 התשמ"ד-41983,	 כלוריד(,	 בויניל	 העובדים	
העובדים	 ובריאות	 תעסוקתית	 )גיהות	 בעבודה	 הבטיחות	
בעבודה	 הבטיחות	 לתקנות	 	1 תקנה	 התשמ"ד-51984,	 ברעש(,	
מזיק(,	 באבק	 והעובדים	 הציבור	 ובריאות	 תעסוקתית	 	 )גיהות	
)גיהות	 בעבודה	 הבטיחות	 לתקנות	 	1 תקנה	 התשמ"ד-61984,	
התשמ"ה-71985,	 בכספית(,	 העובדים	 ובריאות	 תעסוקתית	
תקנה	1	לתקנות	הבטיחות	בעבודה	)גיהות	תעסוקתית	ובריאות	
לתקנות	 	1 תקנה	 התשמ"ה-81985,	 )ארסן((,	 בזרניך	 העובדים	
העובדים	 ובריאות	 תעסוקתית	 )גיהות	 בעבודה	 הבטיחות	
התשנ"א-91990,	 מסוימים(,	 הלוגניים	 פחמימניים	 בממיסים	
תקנה	1	לתקנות	הבטיחות	בעבודה	)גיהות	תעסוקתית	ובריאות	
העובדים	במתכות		מסוימות(,	התשנ"ג-101993,	תקנה	1	לתקנות	
העובדים	 ובריאות	 תעסוקתית	 )גיהות	 בעבודה	 הבטיחות	
התשנ"ג-111993,	 מסוימים(,	 ארומטיים	 פחמימניים	 בממיסים	
תקנה	1	לתקנות	הבטיחות	בעבודה	)גיהות	תעסוקתית	ובריאות	
לתקנות	 	1 תקנה	 התשנ"ג-121992,	 מייננת(,	 בקרינה	 העוסקים	
העובדים	 ובריאות	 תעסוקתית	 )גיהות	 בעבודה	 הבטיחות	
הבטיחות	 לתקנות	 	1 תקנה	 התשנ"ג-131993,	 באיזוציאנטים(,	
ואתתים(,	 אחרות	 הרמה	 מכונות	 מפעילי	 )עגורנאים,	 בעבודה	
)גיהות	 בעבודה	 הבטיחות	 לתקנות	 	1 ותקנה	 התשנ"ג-141992,	
זרחנים	 שהם	 הדברה	 בחומרי	 העובדים	 ובריאות	 תעסוקתית	
אורגניים		וקרבמטים(,	התשנ"ג-151992,	ובהסכמת	שר	הבריאות,	
שכתובתה	 	"ENVIRON-MED.COM" מרפאת	 את	 הסמכתי	
מס'	 רישיון	 פרץ,	 אלון	 ד"ר	 באחריות	 	,56514 סביון	 	,1 אלון	 רח'	
מוסמך	 רפואי	 לשירות	 תעסוקתית,	 ברפואה	 מומחה	 	,1-33032

לעניין	התקנות	האמורות.	
תוקף	ההסמכה	לשנתיים	מיום	פרסום	הודעה	זו.

כ"ט	בחשוון	התשע"ג	)14	בנובמבר	2012(
)חמ	3-4108(

		שלום שמחון 	 	 	
				שר	התעשייה	המסחר	והתעסוקה 	____________

1			י"פ	התשס"ג,	עמ'	2084.

2			ק"ת	התשמ"ד,	עמ'	432.

3			ק"ת	התשמ"ד,	עמ'	572.

4			ק"ת	התשמ"ד,	עמ'	426.

5			ק"ת	התשמ"ד,	עמ'	1752.

6			ק"ת	התשמ"ד,	עמ'	722.

7			ק"ת	התשמ"ה,	עמ'	504.

8			ק"ת	התשמ"ה,	עמ'	498.

9			ק"ת	התשנ"א,	עמ'	230.

10		ק"ת	התשנ"ג,	עמ'	441.

11		ק"ת	התשנ"ג,	עמ'	450.

12		ק"ת	התשנ"ג,	עמ'	126.

13		ק"ת	התשנ"ג,	עמ'	434.

14		ק"ת	התשנ"ג,	עמ'	202.

15		ק"ת	התשנ"ג,	עמ'	192.
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הודעה על הסמכה לשירות רפואי מוסמך
לפי	פקודת	הבטיחות	בעבודה	]נוסח	חדש[,	התש"ל-1970

לתקנות	 	1 תקנה	 לפי	 סמכותי1	 בתוקף	 כי,	 מודיע	 אני	
העובדים	 ובריאות	 תעסוקתית	 )גיהות	 בעבודה	 הבטיחות	
הבטיחות	 לתקנות	 	1 ותקנה	 התשמ"ד-21984,	 ברעש(,	
ואתתים(,	 מכונות	הרמה	אחרות	 מפעילי	 )עגורנאים,	 בעבודה	
התשנ"ג-31992,	ובהסכמת	שר	הבריאות,	הסמכתי	את	השירות	
הרפואי	של	המרכז	הרפואי	הגליל	סכנין,	שכתובתו	ת"ד	1075,	
סכנין	30810,	באחריות	ד"ר	לאוניד	מזור,	רישיון	מס'	1-23716,	
לעניין	 מוסמך	 רפואי	 לשירות	 תעסוקתית,	 ברפואה	 מומחה	

התקנות	האמורות.	

תוקף	ההסמכה	לשנתיים	מיום	פרסום	הודעה	זו.

כ"ט	בחשוון	התשע"ג	)14	בנובמבר	2012(
)חמ	3-4108(

		שלום שמחון 	 	 	
				שר	התעשייה	המסחר	והתעסוקה 	____________

1			י"פ	התשס"ג,	עמ'	2084.

2			ק"ת	התשמ"ד,	עמ'	1752.

3			ק"ת	התשנ"ג,	עמ'	202.

מינוי חברי הוועדה המייעצת
לפי	פקודת	היערות

)להלן	 היערות1	 לפקודת	 15)ד(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 בתוקף	
הוועדה	 לחברי	 להלן	 המפורטים	 את	 ממנה	 אני	 הפקודה(,	 	-

המייעצת	לעניין	הפקודה:

החקלאות	 במשרד	 היערות	 פקיד	 	- 	025484064 ת"ז	 שניר,	 חגי	
ופיתוח	הכפר	-	יושב	ראש;

ישראל	גלון,	ת"ז	051645745	-	עובד	משרד	החקלאות	ופיתוח	
הכפר;

אריאלה	גוטליב,	ת"ז	037620069	-	נציגת	השר	להגנת	הסביבה;

סוהיל	זידאן,	ת"ז	057644023	-	נציג	הקרן	הקיימת	לישראל;

אביב	אייזנבנד,	ת"ז	023922537	-	נציג	הקרן	הקיימת	לישראל;

לשמירת	 הרשות	 נציגת	 	- 	310063052 ת"ז	 וולצ'אק,	 מרגרטה	
הטבע	והגנים	הלאומיים;

ז'וז'ה	גרינצוויג,	ת"ז	015634611	-	חבר	הסגל	האקדמי	באוניברסיטה	
העברית;

אלון	רוטשילד,	ת"ז	037685617	-	נציג	ציבור.

י"ח	בכסלו	התשע"ג	)2	בדצמבר	2012(
)חמ	3-4541(

							אורית נוקד 	 	 	
__________           שרת	החקלאות	ופיתוח	הכפר	

1		חוקי	א"י,	כרך	א',	עמ'	600;	ס"ח	התשע"ב,	עמ'	130.

מינוי אב בית דין
לפי	חוק	הדיינים,	התשט"ו-1955

הדיינים,	 לחוק	 8)ד(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 בתוקף	
בית	 דיין	 נהרי,	 מימון	 הרב	 את	 ממנה	 אני	 התשט"ו-11955,	
הדין	הרבני	האזורי	בחיפה,	לאב	בית	דין	דין	בבית	הדין	הרבני	

	)2012 בנובמבר	 	5( התשע"ג	 בחשוון	 כ'	 מיום	 בחיפה,	 האזורי	
לתקופה	של	ארבע	שנים.

כ'	בחשוון	התשע"ג	)5	בנובמבר	2012(
)חמ	3-403-ה4(

																		שלמה משה עמאר 	 	
         ראשון	לציון	הרב	הראשי	לישראל

	          נשיא	בית	הדין	הרבני	הגדול	

מינוי אב בית דין
לפי	חוק	הדיינים,	התשט"ו-1955

הדיינים,	 לחוק	 8)ד(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 בתוקף	
התשט"ו-11955,	אני	ממנה	את	הרב	יצחק	גמזו,	דיין	בית	הדין	
הרבני	האזורי	בחיפה,	לאב	בית	דין	בבית	הדין	הרבני	האזורי	
)15	בנובמבר	2012(	לתקופה	 בחיפה,	מיום	א'	בכסלו	התשע"ג	

של	שנה.

א'	בכסלו	התשע"ג	)15	בנובמבר	2012(
)חמ	3-403-ה4(

																		שלמה משה עמאר 	 	
         ראשון	לציון	הרב	הראשי	לישראל
__________          נשיא	בית	הדין	הרבני	להגדול	

1		ס"ח	התשט"ו,	עמ'	68;	התשע"ג,	עמ'	38.

מינוי ממונה על הגבייה
לפי	פקודת	המסים	)גבייה(

)גבייה(1	 המסים	 לפקודת	 	)1(2 סעיף	 לפי	 הסמכות	 בתוקף	
	,022240527 ת"ז	 קידר,	 עמית	 את	 ממנה	 אני	 לי2,	 שנאצלה	
לממונה	 המועצה(,	 	- )להלן	 אליכין	 המקומית	 במועצה	 גזבר	
מכוח	 המוטלת	 כללית	 ארנונה	 גביית	 לצורך	 הגבייה,	 על	
יעדי	 להשגת	 חקיקה	 )תיקוני	 המדינה	 במשק	 ההסדרים	 חוק	
המגיעים	 חובה	 תשלומי	 וגביית	 התשנ"ג-31992,	 התקציב(,	

למועצה	על	פי	דין.

ט"ו	בכסלו	התשע"ג	)29	בנובמבר	2012(
)חמ	3-18(

					עמרם קלעג'י 	 	 	
       המנהל	הכללי
__________                  של	משרד	הפנים
1		חוקי	א"י,	כרך	ב',	עמ'	1374;	ס"ח	התשל"ג,	עמ'	46.

2		י"פ	התשס"ט,	עמ'	3686.

3		ס"ח	התשנ"ג,	עמ'	16.

מינוי חברים במועצת מגן דוד אדום
לפי	תקנון	מגן	דוד	אדום,	התשנ"ב-1992

דוד	 מגן	 לתקנון	 11)2()ב(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 בתוקף	
ד"ר	ברוריה	עדיני,	ת"ז	 אדום,	התשנ"ב-11992,	אני	ממנה	את	
053972782,	את	גלי	וייס,	ת"ז	058438193,	ואת	יורם	אזולאי,	ת"ז	

051540243,	לחברים	במועצת	מגן	דוד	אדום.

י"ט	בחשוון	התשע"ג	)4	בנובמבר	2012(
)חמ	3-1069(

					בעז לב 	 	 	
__________            יושב	ראש	ועדת	המינויים	הממשלתית

1		ק"ת	התשנ"ב,	עמ'	1542;	התשס"ו,	עמ'	842.
__________

1		ס"ח	התשט"ו,	עמ'	68;	התשע"ג,	עמ'	38.
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י"ז	באלול	 של	לשכת	עורכי	הדין	במחוז	הצפון,	בשבתו	ביום	
החליט	 	,009/2012 בד"מ	 בתיק	 	,)2012 בספטמבר	 	4( התשע"ב	
להטיל	על	עורך	הדין	עיסאם	דקה,	ת"ז	23231616,	רישיון	מס'	
42565,	עונש	של	השעיה	מעיסוק	במקצוע	עריכת	הדין	לתקופה	

של	30	ימים.

בדצמבר	 	5( התשע"ג	 בכסלו	 כ"א	 מיום	 ההשעיה	 תוקף	
2012(	עד	יום	כ"ג	בטבת	התשע"ג	)5	בינואר	2013(.

כ'	בכסלו	התשע"ג	)4	בדצמבר	2012(
	 )חמ	94—3(	

איתן ש' ארז 	
סגן	ראש	לשכת	עורכי	הדין 	

הודעה בדבר עיכוב ביצוע עונש השעיה
לפי	חוק	לשכת	עורכי	הדין,	התשכ"א-1961

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	68,	69	ו–72	לחוק	
לשכת	לשכת	עורכי	הדין,	התשכ"א-11961,	כי	בית	המשפט	
בירושלים	בשבתו	כבית	משפט	לערעורים	פליליים	 המחוזי	
ביום	י"ב	בחשוון	התשע"ג	)28	באוקטובר	2012(,	בתיק	עמל"ע	
ההשעיה	 עונש	 ביצוע	 עיכוב	 על	 החליט	 	,24122-10-12
שהוטל	על	עורך	הדין	אברהם	בית	הלוי,	ת"ז	7679368,	רישיון	

מס'	7862,	עד	להכרעה	בערעורו.

כ"ח	בחשוון	התשע"ג	)13	בנובמבר	2012(
	 )חמ	94—3(	

איתן ש' ארז 	
סגן	ראש	לשכת	עורכי	הדין 	__________

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

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית למחוז 
המרכז תמ"מ 3/ 56/ 1 - מזרח ראש העין 

לפי	חוק	התכנון	והבנייה,	התשכ"ה-1965

התכנון	 לחוק	 	117 לסעיף	 בהתאם	 הודעה,	 בזה	 נמסרת	
והבנייה,	התשכ"ה-11965	)להלן	-	החוק(,	כי	אושר	שינוי	מס'	
1/56	לתכנית	מיתאר	מחוזית,	מחוז	המרכז,	תמ"מ	3:	מזרח	ראש	

העין.

על	 הודעה	 לחוק;	 	88 לסעיף	 בהתאם	 הופקדה	 התכנית	
ההפקדה	פורסמה	בילקוט	הפרסומים	מס'	6467,	התשע"ב,	עמ'	

6145,	מיום	י"ז	באלול	התשע"ב	)4	בספטמבר	2012(.

התכנית	אושרה	על	פי	סעיף	108)ג(	לחוק.

נמצאת	 אושרה,	 היא	 שבה	 בצורה	 האמורה,	 התכנית	
הרצל	 רח'	 המרכז,	 מחוז	 המחוזית,	 התכנון	 לשכת	 בארכיב	
מינהל	 ובארכיב	 	,08-9788459/61 טל'	 רמלה,	 	,150 ת"ד	 	,91
התכנון,	משרד	הפנים,	רח'	קפלן	2,	קרית	בן	גוריון,	ירושלים,	
בלא	 בה,	 לעיין	 רשאי	 מעוניין	 וכל	 	,02-6701556/646 טל'	
תשלום,	בימים	ובשעות	שהמשרדים	האמורים	פתוחים	לקהל,	

ובתיאום	מראש.

ניתן	לרכוש	עותק	מודפס	או	קובץ	ממוחשב	)תקליטור(	של	
משרד	 של	 הגאוגרפי-תכנוני	 המידע	 במרכז	 התכנית,	 מסמכי	
הפנים,	בטל'	03-9298115,	בימים	א'-ה'	בשעות	9:00	עד	16:00.

הפנים:	 משרד	 של	 האינטרנט	 באתר	 	- נוסף	 	מידע	
מידע	 	- ובנייה	 תכנון	 הכותרת:	 תחת	 	,www.moin.gov.il

גאוגרפי		)בעמוד	השער(.

                                               עמרם קלעג'י
																																							המנהל	הכללי	של	משרד	הפנים

                           יושב	ראש	המועצה	הארצית	לתכנון	ולבנייה

הודעה על אצילת סמכויות
לפי	פקודת	התעבורה

לפקודת	 	1 סעיף	 לפי	 סמכותי	 בתוקף	 כי	 מודיע	 אני	
ת"ז	 קייס,	 לכמאל	 אצלתי	 הפקודה(,	 	- )להלן	 התעבורה1	
024782773,	את	סמכויותי	כרשות	רישוי	לעניין	תקנה	4	לתקנות	

התעבורה,	התשכ"א-21961.

ז'	בכסלו	התשע"ג	)21	בנובמבר	2012(
)חמ	3-214(

					עוזי יצחקי 	 	 	
__________                 רשות	הרישוי

1		דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	7,	עמ'	173.

2		ק"ת	התשכ"א,	עמ'	1425.

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי	חוק	לשכת	עורכי	הדין,	התשכ"א-1961

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	68	ו–69	לחוק	לשכת	
עורכי	הדין,	התשכ"א-11961,	כי	בית	הדין	המשמעתי	הארצי	
התשע"ג	 בכסלו	 ט"ז	 ביום	 בשבתו	 הדין,	 עורכי	 לשכת	 של	
על	 להטיל	 החליט	 	,074/2012 בד"א	 בתיק	 	,)2012 בנובמבר	 	30(
עונש	 	,24737 מס'	 רישיון	 	,24966467 ת"ז	 ירון,	 עפר	 הדין	 עורך	
של	השעיה	מעיסוק	במקצוע	עריכת	הדין	לתקופה	של	שישה	
חודשים	שמהם	שלושה	חודשים	במצטבר	לכל	עונש	השעיה	

קיים	ושלושה	חודשים	בחופף	להשעיה	קיימת.

תוקף	ההשעיה	מיום	כ"ב	בתמוז	התשע"ג	)30	ביוני	2013(	
עד	יום	כ"ה	בתשרי	התשע"ד	)29	בספטמבר	2013(.

י"ט	בכסלו	התשע"ג	)3	בדצמבר	2012(
	 )חמ	94—3(	

איתן ש' ארז 	
סגן	ראש	לשכת	עורכי	הדין 	__________

1		ס"ח	התשכ"א,	עמ'	178;	התש"ס,	עמ'	134.

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי	חוק	לשכת	עורכי	הדין,	התשכ"א-1961

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	68	ו–69	לחוק	לשכת	
עורכי	הדין,	התשכ"א-11961,	כי	בית	הדין	המשמעתי	המחוזי	
י"ט	בכסלו	 של	לשכת	עורכי	הדין	במחוז	חיפה,	בשבתו	ביום	
החליט	 	,047/2011 בד"מ	 בתיק	 	,)2012 בדצמבר	 	3( התשע"ג	
מס'	 רישיון	 	,23381403 ת"ז	 הנדי,	 ראיד	 הדין	 עורך	 על	 להטיל	
22746,	עונש	של	השעיה	מעיסוק	במקצוע	עריכת	הדין	לתקופה	

של	ארבע	שנים.

תוקף	ההשעיה	מיום	י"ט	בכסלו	התשע"ג	)3	בדצמבר	2012(	
עד	יום	ב'	בכסלו	התשע"ז	)2	בדצמבר	2016(.

כ"ב	בכסלו	התשע"ג	)6	בדצמבר	2012(
	 )חמ	94—3(	

איתן ש' ארז 	
סגן	ראש	לשכת	עורכי	הדין 	__________

1		ס"ח	התשכ"א,	עמ'	178;	התש"ס,	עמ'	134.

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי	חוק	לשכת	עורכי	הדין,	התשכ"א-1961

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	68	ו–69	לחוק	לשכת	
עורכי	הדין,	התשכ"א-11961,	כי	בית	הדין	המשמעתי	המחוזי	

__________
1		ס"ח	התשכ"א,	עמ'	178;	התש"ס,	עמ'	134.
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בשקלים	חדשיםצד	ההוצאות
1,600,000הוצאות	מימון

						-הוצאות	חד–פעמיות	ובשל	שנים	קודמות
סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 

וכיסוי גירעון נצבר
288,283,000

24,000,000הנחות	בארנונה
						-הוצאה	לכיסוי	גירעון	נצבר

312,283,000סך הכל הוצאות בלא מותנה

1,802,000הוצאה	מותנה
314,085,000סך הכל הוצאות כולל מותנה

כ"ח	בחשוון	התשע"ג	)13	בנובמבר	2012(
)חמ	360—3(	

דלית זילבר 	
הממונה	על	מחוז	ירושלים                          

 תמצית תקציב רגיל של עיריית קרית מלאכי
לשנת הכספים 2012
לפי	פקודת	העיריות

בהתאם	לסעיף	209	לפקודת	העיריות1	)להלן	-	הפקודה(,	
אני	מודיע	כי	בתוקף	הסמכות	לפי	סעיף	206	לפקודה	שנאצלה	
לי2,	אישרתי	את	התקציב	הרגיל	של	עיריית	קרית	מלאכי	לשנת	

התקציב	2012	שתמציתו	להלן:

בשקלים	חדשים			צד	ההכנסות
44,100,000ארנונה	כללית

11,000,000מפעל	מים
2,830,000עצמיות	חינוך
304,000עצמיות	רווחה
11,046,000עצמיות	אחר

69,280,000סך הכל עצמיות

22,731,000תקבולים	ממשרד	החינוך
18,013,000תקבולים	ממשרד	הרווחה

2,218,000תקבולים	ממשלתיים	אחרים
21,463,000מענק	כללי	לאיזון

110,000מענקים	אחרים	ממשרד	הפנים
64,535,000סך הכל תקבולי ממשלה

						-תקבולים	אחרים
						-הכנסות	חד–פעמיות	ובשל	שנים	קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

133,815,000

9,727,000הנחות	בארנונה
						-הכנסה	לכיסוי	גירעון	נצבר

8,689,000כיסוי	ממקורות	הרשות	בשנים	הבאות
152,231,000סך הכל הכנסות בלא מותנה

						-הכנסה	מותנה
152,231,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

 תמצית תקציב רגיל של עיריית בית שמש
לשנת הכספים 2012
לפי	פקודת	העיריות

בהתאם	לסעיף	209	לפקודת	העיריות1	)להלן	-	הפקודה(,	
אני	מודיעה	כי	בתוקף	הסמכות	לפי	סעיף	206	לפקודה	שנאצלה	
לי2,	אישרתי	את	התקציב	הרגיל	של	עיריית	בית	שמש	לשנת	

התקציב	2012	שתמציתו	להלן:

בשקלים	חדשים			צד	ההכנסות
112,000,000ארנונה	כללית

500,000מפעל	מים
8,806,000עצמיות	חינוך
591,000עצמיות	רווחה
32,356,000עצמיות	אחר

154,253,000סך הכל עצמיות

38,305,000תקבולים	ממשרד	החינוך
40,126,000תקבולים	ממשרד	הרווחה

4,518,000תקבולים	ממשלתיים	אחרים
49,480,000מענק	כללי	לאיזון

1,601,000מענקים	אחרים	ממשרד	הפנים
134,030,000סך הכל תקבולי ממשלה

						-תקבולים	אחרים
						-הכנסות	חד–פעמיות	ובשל	שנים	קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

288,283,000

24,000,000הנחות	בארנונה
						-הכנסה	לכיסוי	גירעון	נצבר

						-כיסוי	ממקורות	הרשות	בשנים	הבאות
312,283,000סך הכל הכנסות בלא מותנה

1,802,000הכנסה	מותנה
314,058,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים	חדשיםצד	ההוצאות
54,726,000שכר	כללי

70,138,000פעולות	כלליות
						-מפעל	המים

124,864,000סך הכל הוצאות כלליות

38,870,000שכר	עובדי	חינוך
51,729,000פעולות	חינוך
90,599,000סך הכל חינוך

9,100,000שכר	עובדי	רווחה
49,000,000פעולות	רווחה
58,100,000סך הכל רווחה

6,500,000פירעון	מילוות	מים	וביוב
6,620,000פירעון	מילוות	אחר

13,120,000סך הכל פירעון מילוות

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

2		י"פ	התשס"ט,	עמ'	812.

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

2		י"פ	התשס"ט,	עמ'	812.
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בשקלים	חדשים			צד	ההכנסות
142,669,000סך הכל תקבולי ממשלה

695,000תקבולים	אחרים
						-הכנסות	חד–פעמיות	ובשל	שנים	קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

348,861,000

21,500,000הנחות	בארנונה
						-הכנסה	לכיסוי	גירעון	נצבר

						-כיסוי	ממקורות	הרשות	בשנים	הבאות
370,361,000סך הכל הכנסות בלא מותנה

						-הכנסה	מותנה
370,361,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים	חדשיםצד	ההוצאות
77,085,000שכר	כללי

90,880,000פעולות	כלליות
						-מפעל	המים

167,965,000סך הכל הוצאות כלליות

43,573,000שכר	עובדי	חינוך
57,633,000פעולות	חינוך
101,206,000סך הכל חינוך

11,467,000שכר	עובדי	רווחה
45,810,000פעולות	רווחה
52,277,000סך הכל רווחה

1,391,000פירעון	מילוות	מים	וביוב
19,411,000פירעון	מילוות	אחר

20,802,000סך הכל פירעון מילוות

1,100,000הוצאות	מימון

511,000הוצאות	חד–פעמיות	ובשל	שנים	קודמות
סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 

וכיסוי גירעון נצבר
348,861,000

21,500,000הנחות	בארנונה
						-הוצאה	לכיסוי	גירעון	נצבר

370,361,000סך הכל הוצאות בלא מותנה

						-הוצאה	מותנה
370,361,000סך הכל הוצאות כולל מותנה

י"ג	בחשוון	התשע"ג	)29	באוקטובר	2012(
)חמ	360—3(	

רות יוסף 	
הממונה	על	מחוז	המרכז                           

הודעה בדבר אזורים שבהם לא תחול החובה להחזיק 
כלבים ברצועה

לפי	חוק	להסדרת	הפיקוח	על	כלבים,	התשס"ג-2002

הפיקוח	 להסדרת	 לחוק	 11)ב(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 בתוקף	
כי	במקום	הגדור	 בזה	 אני	מודיע	 על	כלבים,	התשס"ג-12002,	

בשקלים	חדשיםצד	ההוצאות
30,450,000שכר	כללי

33,448,000פעולות	כלליות
10,100,000מפעל	המים

73,998,000סך הכל הוצאות כלליות

15,510,000שכר	עובדי	חינוך
18,578,000פעולות	חינוך
34,088,000סך הכל חינוך

4,177,000שכר	עובדי	רווחה
21,217,000פעולות	רווחה
25,394,000סך הכל רווחה

2,106,000פירעון	מילוות	מים	וביוב
6,138,000פירעון	מילוות	אחר

8,244,000סך הכל פירעון מילוות

780,000הוצאות	מימון

						-הוצאות	חד–פעמיות	ובשל	שנים	קודמות
סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 

וכיסוי גירעון נצבר
142,504,000

9,727,000הנחות	בארנונה
						-הוצאה	לכיסוי	גירעון	נצבר

152,231,000סך הכל הוצאות בלא מותנה

						-הוצאה	מותנה
152,231,000סך הכל הוצאות כולל מותנה

כ'	בחשוון	התשע"ג	)5	בנובמבר	2012(
)חמ	360—3(	

אבי הלר 	
הממונה	על	מחוז	המרכז                            

 תמצית עדכון תקציב רגיל של עיריית רמלה
לשנת הכספים 2012
לפי	פקודת	העיריות

בהתאם	לסעיף	209	לפקודת	העיריות1	)להלן	-	הפקודה(,	
אני	מודיע	כי	בתוקף	הסמכות	לפי	סעיף	206	לפקודה	שנאצלה	
לי2,	אישרתי	את	עדכון	התקציב	הרגיל	של	עיריית	רמלה	לשנת	

התקציב	2012	שתמציתו	להלן:

בשקלים	חדשים			צד	ההכנסות
158,067,000ארנונה	כללית

						-מפעל	מים
10,993,000עצמיות	חינוך
1,227,000עצמיות	רווחה
35,180,000עצמיות	אחר

205,497,000סך הכל עצמיות

54,736,000תקבולים	ממשרד	החינוך
38,567,000תקבולים	ממשרד	הרווחה

5,681,000תקבולים	ממשלתיים	אחרים
42,918,000מענק	כללי	לאיזון

767,000מענקים	אחרים	ממשרד	הפנים
__________

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

2		י"פ	התשס"ט,	עמ'	812.

__________
1		ס"ח	התשס"ג,	עמ'	216.
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	,022896989 ת"ז	 סבן,	 אלי	 הדין	 עורך	 את	 	,)2012 בנובמבר	 	8(
ליושב	ראש	ועדת	ערר	לארנונה,	במקום	רבקה	חלפון2.

י"ד	בכסלו	התשע"ג	)28	בנובמבר	2012(
)חמ	3-265-ה1(

																			שמעון לנקרי 	 	
ראש	עיריית	עכו	            __________

2		י"פ	התש"ע,	עמ'	3170.

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין
לפי	סעיף	5	לפקודת	הסדר	זכויות	במקרקעין	]נוסח	חדש[,	

התשכ"ט-1969
הזכויות	 בהסדר	 להתחיל	 שעומדים	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
במקרקעין	המתוארים	להלן	באזור	ההסדר	של	צפת,	ביום	כ"ד	

בטבת	התשע"ג	)6	בינואר	2013(,	או	בסמוך	לתאריך	זה.

תיאור המקרקעין

אל	 21156/עין	 מס'	 הרישום	 בגושי	 הנכללים	 המקרקעין	
אסד	)השטח	הבנוי	של	כפר	עין	אל	אסד(.

משכנתה,	 בעלות,	 זכויות	 לרבות	 לזכויות,	 תביעות	
להגישן	 יש	 לרישום,	 הניתנת	 זכות	 וכל	 הנאה	 זיקת	 שכירות,	
בניין	 	,16 המלאכה	 רח'	 בלשכתו,	 או	 במחנהו,	 ההסדר	 לפקיד	
מזמן	 שיפורסמו	 המועדים	 בתוך	 עילית,	 נצרת	 העסקים,	 לב	
לזמן	בהודעות	על	התקדמות	ההסדר.	יש	להגיש	את	התביעות	
בטופס	תזכיר	תביעה	שניתן	להשיגו	במחנה	או	בלשכה	הנ"ל	

ויש	למלא	את	כל	הפרטים	הקבועים	בתזכיר	התביעה.
שחל	 למקרקעין	 הסמוכים	 במקרקעין	 זכויות	 לו	 שיש	 מי	
עליהם	ההסדר	בהתאם	להודעה	זו,	עליו	לדאוג	שזכויותיו	לא	

ייפגעו	בעת	ההסדר.
מי	שלא	יציין	בציוני	קבע	על	האדמה	את	גבולות	החלקה	
שהוא	תובע,	יהיה	צפוי	לקנס	ונוסף	על	כך	יוכל	פקיד	ההסדר	
של	 חשבונו	 על	 קבע	 בציוני	 יצוינו	 החלקה	 שגבולות	 לצוות	

אותו	אדם.
מזהירים	בזה	את	כל	הנוגעים	בדבר,	כי	זכות	שלא	תיתבע	
בתוך	הזמן	הקבוע	ובטופס	הקבוע,	יוכל	פקיד	ההסדר	להוציאה	

מכלל	לוח	הזכויות.
כ"א	בכסלו	התשע"ג	)5	בדצמבר	2012(

	
עדנאן זידאן 	

סגן	פקיד	הסדר	המקרקעין 	
אזור	הסדר	צפת                 	

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'	
ביום	 הוצגו	 שבע,	 באר	 	- 	38464 	,38463 	,38457 	,38455 	,38453
ט"ו	בחשוון	התשע"ג	)31	באוקטובר	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	ובעיריית	באר	

שבע.

ט"ו	בחשוון	התשע"ג	)31	באוקטובר	2012(
רמי דמארי 	

פקיד	הסדר	המקרקעין  
אזור	הסדר	הדרום 	

המפורט	מטה	בתחום	העיר	חיפה,	הנושא	שלט	"גינת	כלבים",	
לא	תחול	החובה	להחזיק	כלב	באמצעות	רצועה:

רח'	 פינת	 צה"ל	 רח'	 	- המגינים	 טיילת	 אליעזר,	 קרית	
המגינים,	גוש	10816,	חלקה	137	וחלק	מחלקות	72,	136.

כ"ב	בחשוון	התשע"ג	)7	בנובמבר	2012(
)חמ	3-3651(

																										יונה יהב 	 	
	                   ראש	עיריית	חיפה	

הודעה על הסמכת מפקח בעיריית מודיעין-מכבים-רעות
לפי	חוק	הרשויות	המקומיות	)אכיפה	סביבתית	-	סמכויות	פקחים(,	

התשס"ח-2008

המקומיות	 הרשויות	 לחוק	 	3 סעיף	 לפי	 סמכותי	 בתוקף	
)להלן	 פקחים(,	התשס"ח-12008	 סמכויות	 	- סביבתית	 )אכיפה	
	,58411778 ת"ז	 עינב,	 עופר	 ד"ר	 בזה	את	 אני	מסמיך	 -	החוק(,	
לכך,	 מתאימה	 הכשרה	 קיבל	 אשר	 הווטרינרי,	 השירות	 מנהל	
חיים(,	 בעלי	 על	 )הגנה	 חיים	 בעלי	 צער	 חוק	 לעניין	 לפקח	
העיר	 בתחומי	 לפיו	 שהותקנו	 והתקנות	 התשנ"ד-21994,	

מודיעין-מכבים-רעות.

זו	מיום	חתימתו	ועד	לביטול	המינוי	או	 תוקפו	של	מינוי	
עד	למועד	שבו	יחדל	לכהן	בתפקידו,	לפי	המוקדם	מביניהם.

כ'	בכסלו	התשע"ג	)4	בדצמבר	2012(
)חמ	3-4029(

																				חיים ביבס 	 	
__________     ראש	עיריית	מודיעין-מכבים-רעות	

1		ס"ח	התשס"ח,	עמ'	534;	התשס"ט,	עמ'	146.

2		ס"ח	התשנ"ד,	עמ'	56.

הודעה על מינוי מפקח
לפי	חוק	העבירות	המינהליות,	התשמ"ו-1986

לחוק	 5)ב(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 בתוקף	 כי	 מודיע	 אני	
העבירות	המינהליות,	התשמ"ו-11985	)להלן	-	החוק(,	מיניתי	
את	צפריר	פדלון,	ת"ז	027784107,	עובד	המועצה	המקומית	תל	
מונד	)להלן	-	המועצה(,	לאחר	שקיבל	הכשרה	למילוי	תפקידו	
לעניין	העבירות	המינהליות	)קנס	מינהלי	-	כלבת	ופיקוח	על	

כלבים(,	התשס"ז-2007,	למפקח	בתחום	המועצה.

ט"ו	באלול	התשע"ב	)2	בספטמבר	2012(
)חמ	3-1923(

																		שלמה רצבי 	 	
__________   ראש	המועצה	המקומית	תל	מונד

1		ס"ח	התשמ"ו,	עמ'	31;	התשס"ח,	עמ'	144;	י"פ	התשס"ח,	עמ'	1018.

הודעה על מינוי יושב ראש 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	
מינתה	מועצת	עיריית	עכו	בישיבתה	מיום	כ"ג	בחשוון	התשע"ג	

__________
1		ס"ח	התשל"ו,	עמ'	252.
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חוק הליכי תכנון ובניה להאצת הבניה הודעות לפי 
 2011 –התשע"א  ,למגורים )הוראות שעה(

 1965 –חוק התכנון ובניה, התשכ"ה ולפי 
 

 מחוז:  צפון, מרחב תכנון מקומי:  מעלה הגליל
הודעה בדבר אישור תכנית לדיור לאומי ברמה 

 19794ג/  מס' מפורטת 
 ומישם התכנית: שכומת מגורים אדמית, של

לחוק הליכי  24נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנון ובניה להאצת הבניה למגורים )הוראות שעה( 

, בדבר אישור תכנית לדיור לאומי 2011 –התשע"א 
 19794ג/  מס' ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בניה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

  תיחסת לתכניות הבאות:המ
 מספר התכנית סוג היחס

 9/ 2תממ/  שינוי
 34תמא/  כפיפות
 13764ג/  כפיפות
 4/ ב/ 34תמא/  כפיפות
 5/ ב/ 34תמא/  כפיפות
 35תמא/  כפיפות
 46/ 2תממ/  כפיפות
 3/ ב/ 34תמא/  כפיפות

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ישוב: שלומי    .
 אדמיתצפונית לשלומי 

 X: 213700קואורדינטה 
 Y: 776400קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .30חלקות במלואן:  18221גוש: 
 .37, 29 - 25חלקי חלקות:  18221גוש: 
 .14 - 13חלקי חלקות:  18301גוש: 
 .25 - 24, 22, 20, 17 - 16חלקי חלקות:  18306גוש: 
 ,66, 62 - 61, 57 - 55, 44חלקי חלקות:  18309גוש: 

67 ,76. 
 .75, 56 - 54, 52, 51, 45חלקי חלקות:  18323גוש: 

 מטרת התכנית:
יעוד שטחים לפיתוח אזורי מגורים חדשים במתחם י. 1

אדמית תוך קביעת איכות מגורים גבוהה ומגוונת 
 למשיכת אוכלוסיה חדשה לשלומי.

 . ייעוד שטחים למוסדות ציבור2
ליצירת רצף עם . ייעוד שטחים פתוחים  לשימוש עירוני ו3

 השטחים הפתוחים הסובבים את הישוב
 . ייעוד שטחים למסחר4
. ייעוד שטח לפארק תנ"כי, קביעת הנחיות בינוי 5

 מתאימות בהתחשבות בערכים ארכיאולוגיים של המקום.
ב'  -.  ייעוד שטחים לחניה פרטית באזור מגורים א' ו 6

 כחלק מחתך בדרך.
 
 . ייעוד שטחים לדרכים.7
 רת יח"ד קטנות.. הגד8

 
 עיקרי הוראות התכנית:

. שינוי ייעוד קרקע חקלאית לקרקע למגורים, בנייני 1
 ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים ודרכים.

. קביעת התכליות והשימושים המותרים לכל ייעוד 2
 קרקע.

 . קביעת הוראות בניה לכל ייעוד קרקע.3
ים . התווית רשת דרכים חדשה וחיבוריה למערכת הדרכ4

הקיימת בעיר תוך חיבורה למערכת     כבישים האזורית 
 והארצית.

ד' יער  21וגריעת  1319ביער  8ד' מי"ק  21. גריעת 5
     06/05/08נטוע,בהתאם לאישור ועדת גריעות מיום 

 בהנהלת קק"ל.
. תכנון מערכת הולכת שפכי השכונה,בהתאמה 6

 15/12/11לעקרנות תוכנית האב לביוב שאושרה ביום 
 ע"י הוועדה המקצועית לביוב.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך: 
, על גבי שלטים בתחום התכנית בתאריך:  22/06/2012

ובאתר האינטרנט של משרד הפנים בתאריך: 
04/06/2012. 

 

מחוז  -ועדה לדיור לאומי ה התכנית האמורה נמצאת במשרדי
-40 טל' 11511ית צפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילה

מקומית לתכנון ולבניה הועדה ה וכן במשרדי 5548555
 40-9919559ד.נ מעלה הגליל,  מעונה  טלפון: -מעלה הגליל

וכל  www.pnim.gov.ilובאתר באינטרנט של משרד הפנים: 
 ן רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמוריםימעוני

 פתוחים לקהל ובאתרי האינטרנט.
 יוסף ברון   

 יו"ר הועדה המחוזית                                            

  הצפוןחוז מ לתכנון ולבניה                                         
 

 מחוז:  צפון, מרחב תכנון מקומי:  הגלבוע
 20279ג/  מס'הודעה בדבר אישור תכנית לדיור לאומי 

 הרחבה חבל תענך -שם התכנית: מרכז אומן 
לחוק הליכי  24נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנון ובניה להאצת הבניה למגורים )הוראות שעה( 
, בדבר אישור תכנית לדיור לאומי 2011 –התשע"א 
 20279מספר: ג/ 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תן להוציא תכנית שמכוחה ני תרי בניה והרשאות:יה

 היתרים או הרשאות
 המתיחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 27ג/ גל/ מק/  שינוי
 2/ 1108/ 1תרשצ/  שינוי
 2/ 1108/ 2תרשצ/  שינוי
 14936ג/  שינוי
 35ג/ גל/ מק/  שינוי
 11285ג/  שינוי
 179ג/ במ/  שינוי
 14970ג/  שינוי
 17788ג/  שינוי
 3933ג/  שינוי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שוב: אומן.יי

 מרכז אומן וגדיש.
 X: 223500קואורדינטה 
 Y: 718500קואורדינטה 
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 גושים וחלקות:
 .127 - 2חלקות במלואן:  20734גוש: 
 .149 - 67, 65 - 4, 2 - 1חלקות במלואן:  20735גוש: 
 .5חלקי חלקות:  20764גוש: 
 .5חלקי חלקות:  20779גוש: 

 .7, 4חלקות במלואן:  20780וש: ג
 .6 - 5, 3 - 1חלקי חלקות:  20780גוש: 
 .3חלקות במלואן:  20781גוש: 
 .5 - 4, 2 - 1חלקי חלקות:  20781גוש: 
, 30 - 25, 22 - 21, 19 - 1חלקות במלואן:  20782גוש: 

33 - 48 ,57 - 65 ,67 - 68 ,72 - 74 ,76 - 77 ,81 ,
84 ,87 ,89 - 91 ,95 - 96 ,98 ,100 ,102 ,104 ,106 ,

108 ,110 ,112 ,114 ,118 - 119 ,122 ,125 - 126. 
 .88, 85חלקי חלקות:  20782גוש: 
 - 104, 102, 100, 98 - 21חלקות במלואן:  20783גוש: 
110 ,115 - 117. 
 .20חלקי חלקות:  20783גוש: 
 .18, 13 - 11חלקות במלואן:  20784גוש: 
 .17, 3: חלקי חלקות 20784גוש: 
, 52 - 51, 39 - 36, 34 - 1חלקות במלואן:  20785גוש: 

55 ,57 ,60 - 61 ,64 - 66 ,69 ,73 - 79 ,81 ,84 - 86 ,
88 ,90 ,92 ,94 ,96 ,98 ,100 ,102 ,104 ,106 ,108 ,

110 ,112 ,114 ,116 ,118 ,120 ,122 ,124 ,128 ,
132 - 133. 

, 109 - 72, 66, 63 - 48חלקות במלואן:  20786גוש: 
111 - 115 ,146 ,148 ,150 ,152 ,154 ,156 ,158 ,
160 ,162 ,164 ,166 ,168 ,170 ,172 ,174 ,176 ,
178 ,180 ,182 ,184. 
 .4 - 3חלקי חלקות:  20787גוש: 

 מטרת התכנית:
להגדיל את מספר יחידות הדיור בגוש אומן ע"י  2.1.1

 הרחבות היישובים מרכז אומן, וגדיש 
 ן ולהתוות דרכים. לעדכ  2.1.2
 להבטיח תנאים סביבתיים נאותים .   2.1.3
. להקצות שטחים לצרכי ציבור ולתעסוקה עפ"י 2.1.4

 הגידול באוכלוסייה.
 עיקרי הוראות התכנית:

קביעת תכליות ושימושים מותרים לייעודי הקרקע  2.2.1
 בתוכנית. 

קביעת הוראות בנייה : שטח מבנים, גובהם,  2.2.2
 ייה, צפיפות, איכות הבנייה, תשתיות וכיו"ב. מרווחי בנ

 קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי.  2.2.3
 קביעת תנאים לבצוע התוכנית.  2.2.4
 מתן הנחיות לטיפוח השטחים הפתוחים.  2.2.5
 קביעת הנחיות סביבתיות. 2.2.6

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך: 
תחום התכנית בתאריך:  , על גבי שלטים ב10/08/2012

ובאתר האינטרנט של משרד הפנים בתאריך: 
30/07/2012. 

 

 -ועדה לדיור לאומי ה התכנית האמורה נמצאת במשרדי
 11511צפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית המחוז 

מקומית לתכנון הועדה ה וכן במשרדי 40-5548555טלפון: 
 40-5566361 טל'ולבניה הגלבוע, עין חרוד )מאוחד( 
 www.pnim.gov.ilובאתר באינטרנט של משרד הפנים: 

ין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים יוכל מעונ
 האמורים פתוחים לקהל ובאתרי האינטרנט.

 אלכס שפול                                                    

 יו"ר הועדה המחוזית                                             

  צפון חוזמ לתכנון ולבניה                                          

 ת גתימרחב תכנון מקומי:  קרי, דרום מחוז: 
תכנית לדיור לאומי ברמה  אישורהודעה בדבר 

 2/ 140/ 02/ 9 מס' מפורטת 
 07מתחם  -ת גת צפון יקרישם התכנית: 

חוק הליכי ל 24סרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף נמ
תכנון ובניה להאצת הבניה למגורים )הוראת שעה( 

תכנית לדיור לאומי בדבר אישור , 2011 –התשע"א 
 .2/ 140/ 02/ 9 מס'  ברמה מפורטת
 .ללא איחוד וחלוקה :איחוד וחלוקה

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  :תרי בניה והרשאותיה
 יחסת לתכניות הבאות:ימתה היתרים או הרשאות

 מספר התכנית סוג היחס
 1/ 131/ 03/ 6 שינוי
 268/ 02/ 6ד/  שינוי
 131/ 03/ 6 שינוי
 101/ 02/ 9 שינוי
 1/ 101/ 02/ 9 שינוי

 / א9/ 4/ 3תתל/  כפיפות
 140/ 02/ 9 כפיפות
 48/ 14/ 4תממ/  כפיפות

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שוב: קרית גת  יי

 X  176500-179300קואורדינטה 
 Y  576000-615250קואורדינטה 

 ית גת.יצפונית מזרחית לצומת פלוגות, בתחום שיפוט קר
 גבולות התכנית:

 כמסומן בתשריט בקו כחול.
 מרחבי תכנון גובלים: שקמים.

, 7, 3 , חלקי חלקות3080גוש מוסדר גושים וחלקות: 
15 ,17 ,19 

 התכנית: מטרת
 07גורים חדשה שהוגדרה כמתחם הקמת שכונת מ

ת גת וכוללת מבנים ציבוריים, יבתוכנית מתאר צפון קרי
מסחר, שטחים פתוחים, פארקים ושימושים אחרים 

 הנדרשים בשכונה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
. חלוקה למגרשי מגורים, מבנים ציבוריים, מסחר, 1

 שטחים פתוחים, מתקנים הנדסיים.
 ת ומגבלות בניה.. קביעת זכויות, הנחיו2
 . קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי.3
. קביעת הוראות לפיתוח השטח: כבישים, תשתיות, 4

 גינון.
 . קביעת הוראות לפיתוח הפארק ולפיתוח נופי.5
 . קביעת תנאים למתן היתרי בניה.6

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
ית בתאריך , על גבי שלטים בתחום התכנ22/06/2012

ובאתר האינטרנט של משרד הפנים   27/6/2012
 .21/06/2012בתאריך: 
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 -ועדה לדיור לאומי הו משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
טלפון:  84100באר שבע  4וה והתקרחוב מחוז הדרום, 
מקומית לתכנון ולבניה העדה ווה משרדיב, 08-6263880

של ובאתר האינטרנט  08-6885698טלפון:  ת גתיקרי
ן רשאי יכל המעוניו www.pnim.gov.ilמשרד הפנים 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים  תכניתלעיין ב
 .ובאתרי האינטרנט פתוחים לקהל

 אבי הלר                                                   

 יו"ר הועדה המחוזית                                            

  הדרוםחוז מ לתכנון ולבניה                                        
 

 1965 –ה, התשכ"ה יבניוההתכנון  הודעות לפי חוק
 

 ירושליםמחוז 
   ירושלים: מרחב תכנון מקומי ,ירושליםמחוז: 

תכנית מתאר מקומית ברמה הודעה בדבר הפקדת 
   / א11237 מס' מפורטת

 תוספת לבניני מגורים בבית חנינה: שם התכנית
לחוק התכנון  89נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי  ,1965-התשכ"ה, בנייהוה
הועדה המקומית  ובמשרדי מחוז ירושלים בנייהלתכנון ל

תכנית מתאר מקומית מופקדת  ירושלים בנייהלתכנון ול
 / א11237 מס' ברמה מפורטת

 ללא איחוד וחלוקה חוד וחלוקה:אי
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות: היתרי בנייה

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: המתייחסת

 מספר התכנית סוג היחס
 / א7466 ביטול
 / א3458במ/  ביטול
 62 ביטול

 15תמא/  כפיפות
 / ב5166 כפיפות
 / א5022מק/  כפיפות

 ומקומם:השטחים הכלולים בתכנית 
 ירושלים רחוב: טאהה חוסיין    . יישוב: 

 האזור המערבי של שכונת בית חנינה ליד שיכוני נוסייבה.
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 X: 221650קואורדינטה 
 Y: 638575קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 בהסדר:

 .112חלקות במלואן:  30607גוש: 
 .114ואן: חלקות במל 30607גוש: 

 :מטרת התכנית
בנייני מגורים  2 -ל בנייהיצירת מסגרת תכנונית לתוספות 

 יח"ד . 16קומות מעל קומת חניה ומחסנים וסה"כ  2בני 
 עיקרי הוראות התכנית:

מיוחד ומסחרי  1שטח מאזור מגורים ייעוד . שינוי 1
 מיוחד למגורים ב' . 

קיימים  בנינים 2קומות מעל  2. קביעת בינוי לתוספת 2
קומות מעל קומת חניה ומחסנים , בהתאם לנספח  2בני 

 הבינוי .
 , כאמור . בנייה. קביעת קווי בנין ל3
קומות  4 -קומות ל 3 -ים ממרבי. הגדלת מס' הקומות ה4

 קומות . 5מעל קומת חניה ומחסנים , סה"כ 
מ"ר מתוכם  3554.4 -המרביים ל בנייה. קביעת שטחי ה5

 מ"ר שטחי שירות . 135 -עיקריים ו מ"ר שטחים  1965.4

 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור/להעתקה/לעקירה.6
 . קביעת הוראות בגין מדרגות וגדרות להריסה .7
 . קביעת הוראות בינוי ופיתוח ותנאים למתן היתר .8
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית .9

 

שרדים ות שהמרשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעמעוניין כל 
 משרד של האינטרנט באתר האמורים פתוחים לקהל, וכן

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

לחוק, רשאי להגיש  144כל הזכאי לכך על פי סעיף 
ימים ממועד פרסומה של ההודעה  54בתוך התנגדות 

הועדה  תונים, למשרדייבין הפרסומים בעהמאוחרת 
ירושלים  1מחוז ירושלים, שלומציון  בנייההמחוזית לתכנון ל

העתק ההתנגדות יומצא . 43-5394356טלפון:  91414
ירושלים, ככר ספרא  בנייהועדה מקומית לתכנון ול למשרדי

 43-5395811ירושלים  טלפון:  1
 

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

ובהתאם לתקנות התכנון  העובדות שעליהן היא מסתמכת
 )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר בנייהוה

 .1989 -וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים
ברמה הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

   13531 מס'מפורטת 
 טור -שם התכנית: תוספת קומות ויחידות דיור שכ' א

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

מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית  בנייהלתכנון ל
ת ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומי בנייהלתכנון ול

 13531 מס'ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות: היתרי בנייה
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / א2733 שינוי
 2733 שינוי

 62 ביטול
 / א5022מק/  כפיפות
 / ב5166 כפיפות
 5022 כפיפות

 הכלולים בתכנית ומקומם: השטחים
 טור  -שכונת א, ירושלים רחוב: א טור יישוב: 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 X: 223700קואורדינטה 
 Y: 631925קואורדינטה 

 מטרת התכנית:
 תוספת קומה והרחבת יח"ד בבנין קיים למגורים .

 עיקרי הוראות התכנית:
 לאזור מגורים ב' . 5ים קרקע ממגורייעוד שינוי  -1
מ"ר מתוכם  1227 -ים למרבי בנייה. קביעת שטחי 2

 מ"ר. 97מ"ר  ומתוכם  שטח שירות  1130שטח עיקרי 
 קומות . 4 -. קביעת מספר קומות ל3
 יח"ד. 8 -למרבי . קביעת מספר יח"ד 4
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 . קביעת קווי בנין .5
 . בנייה. קביעת תנאים למתן היתר 6
 ן מבנה להריסה.. קביעת  הוראות בגי7
 . קביעת הוראות בגין סטיה ניכרת .8
 . קביעת הוראות בגין חניה .9

 . קביעת הוראות בגין שלבי ביצוע .10
 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור ועקירה .11
 4 -ל 2 -. הגדלת מס' הקומות מ12
 . קביעת הוראות בינוי .13

 

המשרדים רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שמעוניין כל 
 משרד של האינטרנט באתר האמורים פתוחים לקהל, וכן

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

לחוק, רשאי להגיש  144כל הזכאי לכך על פי סעיף 
ימים ממועד פרסומה של ההודעה  54בתוך התנגדות 

ת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המאוחר
ירושלים  1מחוז ירושלים, שלומציון  בנייההמחוזית לתכנון ל

. העתק ההתנגדות יומצא 43-5394356טלפון:  91414
ירושלים, ככר ספרא  בנייהלמשרדי ועדה מקומית לתכנון ול

 43-5395811ירושלים  טלפון:  1
 

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

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

 
 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים  

מית ברמה הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקו
   13830 מס'מפורטת 

 שם התכנית: תוספת לבנין קיים ג'בל מוכבר
לחוק התכנון  89נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית  ,1965-התשכ"ה, בנייהוה
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית  בנייהלתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית  בנייהלתכנון ול
 13830 מס'מה מפורטת בר

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות: היתרי בנייה

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 / א2683 שינוי

 62 ביטול
 / ב5166 כפיפות
 / א5022מק/  כפיפות

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכ' ג'בל אלמקבר , ירושלים : יישוב

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 X: 223825קואורדינטה 
 Y: 628525קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 לא מוסדר.

 .31246גושים בחלקיות: 

 מטרת התכנית:
 תוספת שתי קומות לבנין קיים בג'בל אלמקבר

 עיקרי הוראות התכנית:
 למגורים ב' . 6מגורים מאזור ייעוד . שינוי 1
 יח"ד . 8יח"ד , סה"כ מוצע  4. תוספת 2
 .מרבי . קביעת קווי בנין וגובה 3
מ"ר , מתוכם  1078 -ים למרבי בנייה. קביעת שטחי 4

 מ"ר שרות . 183 -מ"ר עיקרי , ו 895
 בשטח והוראות בינוי. בנייה. קביעת תנאים למתן היתר 5
 מות .קו 4 -למרבי . קביעת מס' הקומות ה6
 . קביעת הוראות בגין קיר/ גדר להריסה.7

 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

אי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכ
ימים  60בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  100סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  בנייהבעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ל

                 טלפון:  91010ירושלים  1ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 02-6290263

ירושלים   1ירושלים, ככר ספרא  בנייהמקומית לתכנון ול
 02-6296811טלפון: 

 

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

ר )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוק בנייהוה
 .1989 -וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים  

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
   14010 מס'מפורטת 

שם התכנית: תוספת יח"ד , קומה וגג רעפים ברח' 
 , שכונת זכרון משה . 1אלגזי 

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

מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית  בנייהלתכנון ל
ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית  בנייהלתכנון ול

 14010 מס'ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות: היתרי בנייה
 היתרים או הרשאות

 ייחסת לתכניות הבאות:המת
 מספר התכנית סוג היחס

 62 ביטול
 2786 ביטול

 5022 כפיפות
 / ב5166 כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .  1רחוב: אלגזי  ,ירושלים יישוב: 
 רח' פינס .שכונת זכרון משה , פינת 
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 מטרת התכנית:
 תוספת שתי קומות לבנין קיים בג'בל אלמקבר

 עיקרי הוראות התכנית:
 למגורים ב' . 6מגורים מאזור ייעוד . שינוי 1
 יח"ד . 8יח"ד , סה"כ מוצע  4. תוספת 2
 .מרבי . קביעת קווי בנין וגובה 3
מ"ר , מתוכם  1078 -ים למרבי בנייה. קביעת שטחי 4

 מ"ר שרות . 183 -מ"ר עיקרי , ו 895
 בשטח והוראות בינוי. בנייה. קביעת תנאים למתן היתר 5
 מות .קו 4 -למרבי . קביעת מס' הקומות ה6
 . קביעת הוראות בגין קיר/ גדר להריסה.7

 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

אי לכך על פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכ
ימים  60בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  100סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  בנייהבעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ל

                 טלפון:  91010ירושלים  1ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 02-6290263

ירושלים   1ירושלים, ככר ספרא  בנייהמקומית לתכנון ול
 02-6296811טלפון: 

 

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

ר )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוק בנייהוה
 .1989 -וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים  

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
   14010 מס'מפורטת 

שם התכנית: תוספת יח"ד , קומה וגג רעפים ברח' 
 , שכונת זכרון משה . 1אלגזי 

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

מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית  בנייהלתכנון ל
ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית  בנייהלתכנון ול

 14010 מס'ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות: היתרי בנייה
 היתרים או הרשאות

 ייחסת לתכניות הבאות:המת
 מספר התכנית סוג היחס

 62 ביטול
 2786 ביטול

 5022 כפיפות
 / ב5166 כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .  1רחוב: אלגזי  ,ירושלים יישוב: 
 רח' פינס .שכונת זכרון משה , פינת 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 X: 220475קואורדינטה 
 Y: 632675קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .4 - 3חלקות במלואן: מוסדר,  30070גוש: 

 מטרת התכנית:
, תוספת קומה וגג רעפים להרחבת דיור בנייהתוספת 

 ותוספת יח"ד .
 עיקרי הוראות התכנית:

מאזור  . שינוי במערך יעודי הקרקע כמפורט להלן:1
 למגורים ג' . 3מגורים 

 בנייהלתוספות  4 -ו 3י שטח . קביעת בינוי בתא2
ב' ותוספת קומה עליונה  -, בקומות א' ובקומות המרתף

וחלל גג רעפים לשם הרחבות דיור לדירות הקיימות, 
יח"ד חדשות  2 -ו 3יח"ד חדשה בתא שטח  1ולתוספת 

 . 4בתא שטח 
 , כאמור . בנייה. קביעת קווי בנין ל3
מ"ר   979.08 -וקביעתם ל  בנייה. הגדלת שטחי ה4

מ"ר  112.51 -מ"ר שטחים עיקריים  ו 866.57מתוכם 
 שטחי שירות .

 3 -מעל קומת מרתף ל 2 -. הגדלת מספר הקומות מ5
 קומות מעל קומת מרתף ועוד חלל גג רעפים .

 , כאמור . בנייה. קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות ה6
 בנייה. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 7

 בשטח .
 להריסה .  בנייה. קביעת הוראות בגין תוספות 8
 . קביעת הוראות בגין בנין לשימור וחזית לשימור .9

 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור .10
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין כל 
 משרד של האינטרנט באתר האמורים פתוחים לקהל, וכן

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

לחוק, רשאי להגיש  144כל הזכאי לכך על פי סעיף 
ימים ממועד פרסומה של ההודעה  06בתוך התנגדות 

המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה 
ירושלים  1 מחוז ירושלים, שלומציון בנייההמחוזית לתכנון ל

. העתק ההתנגדות יומצא 43-5394356 טלפון 91414
ירושלים, ככר ספרא  בנייהלמשרדי ועדה מקומית לתכנון ול

 43-5395811ירושלים  טלפון:  1
 

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

התאם לתקנות התכנון העובדות שעליהן היא מסתמכת וב
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר  בנייהוה

 .1989 -וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים  
 93041 מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 ג'בל מוכבר -שם התכנית: תוספת יח"ד במגרש מגורים 
לחוק התכנון  89ם לסעיף נמסרת בזה הודעה, בהתא

כי במשרדי הועדה המחוזית  ,1965-התשכ"ה, בנייהוה
מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית  בנייהלתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית  בנייהלתכנון ול
 14039 מס'

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות: היתרי בנייה
 רים או הרשאותהית

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 62 ביטול
 / א2683 ביטול

 / ב5166 כפיפות
 5022 כפיפות

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

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 X: 224125קואורדינטה 
 Y: 628065 קואורדינטה

 גושים וחלקות:
 לא מוסדר., 31237גושים בחלקיות: 
 מטרת התכנית:

הרחבת בית מגורים קיים ולהקמת בית מגורים נוסף , 
 קומות . 4הבתים בני 

 עיקרי הוראות התכנית:
 לאזור מגורים ב' . 6שטח מאזור מגורים ייעוד . שינוי 1
 לדרך מוצעת . 6שטח מאזור מגורים ייעוד . שינוי 2
. קביעת בינוי להרחבת מבנה מגורים קיים , ע"י תוספת 3

קומות . האגף החדש כולל חזית  4קומה ואגף חדש בן 
 מסחרית בקומת הקרקע .

. קביעת בינוי לבנייה חדשה של מבנה מגורים אחד בן 4
 קומות מעל קומת חניה , בהתאם לנספח בינוי . 4
 ם .. קביעת בינוי לקומת מחסנים וחניה תת קרקעיי5
 . קביעת הוראות לחזית  מסחרית .6
 .יח"ד 13-. הגדלת מספר יחידות הדיור המרבי וקביעתם ל7
 . שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין חדשים .8
 2837-המרביים וקביעתם ל בנייה. הגדלת שטחי ה9

 117מ"ר שטחים עיקריים למגורים,  1600מ"ר, מתוכם 
-מעל הקרקע ו מ"ר שטחי שירות 360מ"ר שטחי מסחר, 

מ"ר שטחי שירות תת קרקעיים המשמשים  760
 למחסנים וחניה.

 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור ולהעתקה .10
 . בנייה. קביעת תנאים למתן היתר 11

 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  60בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  100סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  בנייהבעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ל

 טלפון: 91010ירושלים  1ושלים, שלומציון יר
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 02-6290263

ירושלים   1ירושלים, ככר ספרא  בנייהמקומית לתכנון ול
 02-6296811טלפון: 

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

ן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון העובדות שעליה
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)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר  בנייהוה
 .1989 -וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים  

 מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
14285   

 בית חנינה -שם התכנית: תוספת שתי קומות לבנין קיים 
לחוק התכנון  89סרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף נמ
כי במשרדי הועדה המחוזית  ,1965-התשכ"ה, בנייהוה

מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית  בנייהלתכנון ל
ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית  בנייהלתכנון ול

 14285 מס'
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

וחה ניתן להוציא תכנית שמכ והרשאות: היתרי בנייה
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / א3458במ/  שינוי
 62 ביטול 

 / ב5166 כפיפות
 5022 כפיפות

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רחוב: דרך רמאללה    . ,ירושלים יישוב: 

 בית חנינה, צומת נווה יעקב דרך רמאלה 
 בולות המסומנים בתשריט בקו כחול.הכל על פי הג
 X: 221800קואורדינטה 
 Y: 638315קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .109חלקות במלואן: לא מוסדר,  30607גוש: 

 מטרת התכנית:
 תוספת קומות ויח"ד על בנין קיים .

 עיקרי הוראות התכנית:
 מיוחד לאזור מגורים ב'  1מאזור מגורים ייעוד שינוי  -
 יח"ד . 8על מרבי ספר יח"ד קביעת מ -
 קומות, קומה אחרונה חלקית. 5קביעת מספר הקומות על  -
מ"ר מתוכם  1621 -קביעת סך השטחים בתכנית ל -

 מ"ר שטחי שירות  263 -מ"ר עיקרי ו 1358
 שינוי בקווי הבנין וקביעת קוי בנין חדשים . -
 קביעת הוראות בגין גדרות ומחסן להריסה. -
 .בנייהלמתן היתר קביעת תנאים  -
 קביעת הוראות בגין עצים לשימור/העתקה . -
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית . -

 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
אחר הרואה בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  60בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  100סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  בנייהבעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ל

                                טלפון: 91010ירושלים  1ירושלים, שלומציון 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 02-6290263
ירושלים   1ירושלים, ככר ספרא  בנייהמקומית לתכנון ול

 02-6296811טלפון: 
 

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

לתקנות התכנון העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר  בנייהוה

 .1989 -וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 / א9594 מס'מפורטת 
מגורים קיים שכונת  לבנין בנייהשם התכנית: תוספת 

 שועפט
לחוק התכנון  117הודעה, בהתאם לסעיף נמסרת בזה 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –, התשכ"ה בנייהוה
 / א9594 מס'מקומית ברמה מפורטת 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות: היתרי בנייה

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 / א3456במ/  וישינ

 62 ביטול
 / ב5166 כפיפות
 5022 כפיפות

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת שועפט , רחוב: אל אעואר ,ירושליםיישוב: 

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

 .54חלקות במלואן: לא מוסדר,  30557גוש: 
 X: 221550קואורדינטה 

 Y: 635575טה קואורדינ
 מטרת התכנית:

 לבנין מגורים קיים . בנייהתוספת 
 עיקרי הוראות התכנית:

 . שינוי במערך יעודי הקרקע כמפורט להלן :1
 מיוחד לאזור מגורים ב' . 1מאזור מגורים 

 3קומות לשם יצירת  5. קביעת בינוי לבנין מגורים בן 2
 יח"ד חדשות , בהתאם לנספח הבינוי .

 , כאמור . בנייהי בנין ל. קביעת קוו3
 -ים בשטח וקביעתם למרבי בנייה. הגדלת שטחי ה4

 מ"ר שרות . 36 -מ"ר עיקרי ו 543מ"ר מתוכם  579
 יחידות דיור . 5 -. קביעת מספר יחידות הדיור ל5
 קומות . 5 -. קביעת מספר קומות ל6
 , כאמור . בנייה. קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות ה7
 בנייהת בינוי וקביעת תנאים למתן היתר . קביעת הוראו8

 בשטח.
. קביעת הוראות בגין בנינים וגדרות להריסה , חיזוק 9

 מבנים, נגר עילי .
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
ב, עמוד ", התשע6444ובילקוט הפרסומים  22/06/2012

 .11/07/2012, בתאריך 5181
 

הועדה המחוזית התכנית האמורה נמצאת במשרדי 
ירושלים  1מחוז ירושלים, שלומציון  בנייהלתכנון ל

. וכן במשרדי: ועדה 02-6290263טלפון:  91010
ירושלים   1ירושלים, ככר ספרא  בנייהמקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה בימים מעוניין , וכל ה02-6296811טלפון: 
ובאתר ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.ilט של משרד הפנים האינטרנ
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:ירושלים
 13963 מס'הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 שם התכנית: בריכת שחיה ואולם בצור באחר
לחוק התכנון  117נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –, התשכ"ה בנייהוה
 13963 ס'ממקומית 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות: היתרי בנייה

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 / א2302 שינוי

 62 ביטול
 / ב5166 כפיפות
 / א5022מק/  כפיפות

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכ' צור באהר , רחוב: צור בחר ,ירושליםיישוב: 

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

 .3חלקות במלואן: לא מוסדר,  30796גוש: 
 X: 222500קואורדינטה 
 Y: 627600קואורדינטה 

 מטרת התכנית:
 הקמת מבנה לבריכת שחיה ואולם .

 עיקרי הוראות התכנית:
מיוחד ושטח נוף   5ור מגורים של קרקע מאזייעוד שינוי  -

פתוח  למבנים ומוסדות ציבור לתרבות ופנאי  פרטי 
 ושטח פרטי פתוח .

 קביעת הוראות בינוי ופיתוח . -
 ים חדשים .מרביקביעת קווי בנין  -
 .  בנייהקומות  4 -למרבי קביעת מספר הקומות ה -
 מטר . 19.18 -למרבי קביעת גובה  -
-ים לסה"כ הבנין לבימרה בנייהקביעת שטחי ה -

 1450.93מ"ר עיקרי,  1406.46מ"ר מתוכם  2857.39
 .מ"ר שרות

 . בנייהקביעת הוראות למתן היתר  -
 קביעת הוראות בגין עצים לשימור, עקירה והעתקה. -
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
ב, עמוד ", התשע6460ובילקוט הפרסומים  20/07/2012

 .16/08/2012ריך , בתא5836
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  1מחוז ירושלים, שלומציון  בנייהלתכנון ל

. וכן במשרדי: ועדה 02-6290263טלפון:  91010
ירושלים   1ירושלים, ככר ספרא  בנייהמקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה בימים מעוניין , וכל ה02-6296811טלפון: 
ובאתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,  ובשעות

 .www.pnim.gov.ilהאינטרנט של משרד הפנים 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: מטה יהודה  
 מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

151-0053397   
 שם התכנית: תחנת תדלוק בכניסה למושב תרום

נון לחוק התכ 89נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית  ,1965-התשכ"ה, בנייהוה

מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית  בנייהלתכנון ל
מטה יהודה מופקדת תכנית מתאר  בנייהלתכנון ול

 151-0053397 מס'מקומית 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות: היתרי בנייה
 ותהיתרים או הרשא

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 200מי/  שינוי
 989מי/  שינוי
 869מי/  שינוי
 12משי/  שינוי

 789מי/  כפיפות
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

למושב  מתחם פתוח הממוקם על צומת הכניסה, תרום יישוב:
כיום תחנת תדלוק ללא  עודוי, בשטח שי44תרום עם כביש 

 .22, גובל מדרום ביער מתוקף תמ"א בנייהזכויות 
 X: 197630קואורדינטה 
 Y: 633700קואורדינטה 

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

 .57, 53חלקי חלקות: מוסדר,  5124גוש: 
 .13, 12, 11, 8, 5, 3חלקי חלקות: מוסדר,  29610גוש: 

 מגרשים:
 869ית מי/בהתאם לתכנ 1001

 מטרת התכנית:
 הקמת תחנת תדלוק בכניסה למושב תרום

 עיקרי הוראות התכנית:
ורענון ההנחיות לתחנת תדלוק  בנייהא. חידוש זכויות ה

 869ודרך הגישה אליה ע"פ יעודי הקרקע מתכנית מי/ 
ב. קביעת עקרונות בינוי, פיתוח ודרכי גישה בשטח 

 לתחנת תדלוק.
ת בדבר גישה לתחנה, מערכות ג. מתן הנחיות תחבורתיו

 כניסה ויציאה תחבורתית וחניה
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ים לתחנת תדלוק מסוג ב' מרביד. קביעת קווי בנין 
 ולשימושים מסחריים מוטי תיירות הנלווים לה.

 בנייהה. קביעת תנאים למתן היתר 
 ו. מתן הנחיות בדבר עבודות תשתית

 ז. מתן הנחיות בדבר שמירת איכות הסביבה
משטח חקלאי ונחל לדרך מוצעת ויער נטע ד ייעוח. שינוי 

 אדם קיים
 ליער נטע אדם קייםייעוד ט. ביטול דרך וקביעת 

 מתחנת דלק לדרך מוצעתייעוד שינוי  י.
-בשטח תחנת הדלק ל בנייהיא. קביעת סך השטחים ל

 מ"ר מסחר מוטה תיירות 90מ"ר, מתוכם  130
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר משרדים האמורים פתוחים לקהל, וכןשה

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  60בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  100סעיף 

בין הפרסומים  ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
מחוז  בנייהבעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ל

                  טלפון:  91010ירושלים  1ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 02-6290263

                  מטה יהודה, טלפון:  בנייהמקומית לתכנון ול
02-9900888 

 

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

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

 
 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:מטה יהודה

 / ז845מי/  מס'ר תכנית מפורטת הודעה בדבר אישו
 229 - 228שם התכנית: מושב נס הרים מגרשים 

לחוק התכנון  117נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –, התשכ"ה בנייהוה

 / ז845/ מי מס'
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות: היתרי בנייה
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות: 
 מספר התכנית סוג היחס

 845מי/ במ/  שינוי
 200מי/  שינוי

 22תמא/  כפיפות
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 מושב נס הרים, מתחם הרחבה., נס הריםיישוב: 
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

 גושים וחלקות:
 .139, 97, 82 - 81, 49חלקות במלואן: מוסדר,  29783גוש: 
 .141 - 140, 21חלקי חלקות: מוסדר,  29783גוש: 

 X: 205100קואורדינטה 
 Y: 628300קואורדינטה 

 מטרת התכנית:
במושב נס  228-229. שינוי מיקום מגרשי מגורים א 1

הרים , העתקת מיקום שני מגרשי מגורים והשפ"פ  לשם 
 ת במקום ומימוש הבנוי למגורים .שמירת עתיקון קיימו

 עיקרי הוראות התכנית:
לשטח למגורים  22משטח יער עפ"י תמ"א ייעוד . שינוי 1

 א' ולשפ"פ .
 משטח למגורים א' ולשפ"פ לשטח חקלאי .ייעוד . שינוי 2

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
 א, עמוד", התשע6178ובילקוט הפרסומים  03/12/2010

 .23/12/2010, בתאריך 1745
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך  
א, עמוד "התשע  6178ובילקוט הפרסומים  3.12.10

 23.12.10, בתאריך  1745
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
טלפון:  91414ירושלים  1מחוז ירושלים, שלומציון  בנייהל

 בנייהן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ול. וכ43-5394356
רשאי לעיין מעוניין , וכל ה43-9944888מטה יהודה, טלפון: 

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

 

 זילבר דלית                            

 יו"ר הועדה המחוזית                            

  חוז ירושליםמ לתכנון ולבניה                           
 

 תל אביבמחוז 
 

 יפו-אביב, מרחב תכנון מקומי:תל אביב-מחוז: תל
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 / א3829תא/ מס' מפורטת 
 4-6ומפלדור שם התכנית:בנין לשימור  טר

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

 / א3829תא/  מס'מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות: היתרי בנייה
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות: 
 מספר התכנית סוג היחס

 3829תא/ מק/  שינוי
 505תא/  שינוי
 44תא/  שינוי
 תא/ מ שינוי
 תא/ ג שינוי
 1תא/ ע/  שינוי
 תא/ ס שינוי
 219תא/  שינוי
 13תמא/  שינוי

 2/ 4תמא/  כפיפות
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

שני מגרשים , 4, 6: טרומפלדור 'יפו רח-תל אביביישוב: 
 צמודים בפינת הרחובות טרומפלדור והירקון.

 גושים וחלקות:
 .3חלקות במלואן:  6909גוש: 
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 .7, 4, 2חלקי חלקות:  6909גוש: 
 מטרת התכנית:

כבניין לשימור  6. קביעת מבנה קיים בטרומפלדור 1
 וקביעת הוראות להבטחת שימור ערכיו בפועל. 

לדור דרך ברחוב הירקון וברחוב טרומפייעוד . ביטול 2
 וייעודו למגורים ולמלונאות. 

 עיקרי הוראות התכנית:
כבניין לשימור  6. קביעת הבניין הקיים בטרומפלדור 1

 6וקביעת הוראות לשיפוץ הבניין הקיים ברח' טרומפלדור 
ולייעדו לשימושי מלונאות בהתאם לשימושים המותרים 

 .44בתחום תכנית 
טרומפלדור דרך ברחוב הירקון וברחוב ייעוד . ביטול 2

 .4-6וצירוף קטע הדרך למגרש הבניין לשימור בטרומפלדור 
והתאמתם לקירות  101. שינוי קווי הבניין במגרש 3

יעוד המבנה לשימור לרבות הקירות המשוחזרים על פי ת
המבנה, הארקרים והמרפסות הקיימות והמשוחזרות על 

 למבנה.יעוד פי ת
בתאריך הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים 

 'ב, עמ", התשע6429ובילקוט הפרסומים  04/05/2012
 .10/06/2012, בתאריך 4617

 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
-תל אביב 125מחוז תל אביב, דרך בגין  בנייהלתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 03-7632588טלפון:  67012יפו 
תל  68יון תל אביב, שד בן גור בנייהמקומית לתכנון ול

רשאי לעיין מעוניין , וכל ה03-5217162יפו  טלפון: -אביב
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.ilובאתר האינטרנט של משרד הפנים 
 

 יפו-אביב, מרחב תכנון מקומי:תל אביב-מחוז: תל
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

 3843תא/  מס'מפורטת 
 שם התכנית:הגדלת זכויות במגדל תעסוקה

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

 3843תא/  מס'מקומית ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות: היתרי בנייה
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות: 
 מספר התכנית סוג היחס

 721תא/  שינוי
 1תא/ ג/  ביטול

 / א1043תא/  כפיפות
 4/ א/ 23תמא/  כפיפות
 4/ ב/ 34תמא/  כפיפות
 18תמא/  כפיפות
 738תא/  כפיפות
 תא/ ל כפיפות
 1תא/ ע/  כפיפות

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .    .32, 30 רחוב: ולנברג ראול ,יפו-בתל אבי יישוב: 
 .122-124 רחוב: דבורה הנביאה, יפו-תל אביב יישוב: 

פינת הרחובות דבורה הנביאה וראול ולנברג, באזור 
 יפו.-התעשיה רמת החי"ל, תל אביב

 גושים וחלקות:
 .61 - 60חלקות במלואן:  6338גוש: 

 מטרת התכנית:
 "י:. פיתוח אזור התעסוקה רמת החי"ל וזאת ע1

מתעסוקה למגורים מיוחד מסחר ייעוד שינוי  1.1
ותעסוקה, והרחבת השימושים למגרש בהתאם 

 לאופיו של איזור התעסוקה והסביבה. 
 אחוז.  300-ל 200-מ בנייההגדלת זכויות ה 1.2

. קביעת מערך שבילים ובהם זכות מעבר לציבור 2
 לשיפור הנגישות בין שכונת המגורים לפארק הירקון. 

 ביעת הוראות בינוי למימוש הזכויות וזאת על ידי:. ק3
קומות מעל קומת קרקע וקומת  15מגדל בן  3.1

 ביניים בחלקו המזרחי של המגרש. 
בחלק המערבי המיועד לדיור המוגן תותר בנייה  3.2

 קומות מעל קומת קרקע מסחרית. 8של עד 
קביעת הנחיות בנושא תכנון בר קיימא ובנייה  3.3

 ירוקה. 
שיפור הנגישות ומערך החניה סביב המתחם  3.4

וזאת על ידי מתן אפשרות לכניסת רכב זמנית מרחוב 
ראול ולנברג וקביעת זיקת מעבר לרכב בשצ"פ 

 ובשפ"פ. 
 . איחוד המגרשים הקיימים בחלקה. 4
מ"ר עיקרי בקומת הקרקע לשימוש  200. הקמת 5

 ציבורי.
 עיקרי הוראות התכנית:

 קה למגורים מיוחד, מסחר ותעסוקה.מתעסוייעוד . שינוי 1
שטחים  300%-ל 200%-מ בנייה. הגדלת זכויות ה2

מסך כל  46%-ל 35%-עיקריים. הגדלת שטחי השירות מ
 השטחים העיקריים. 

 .60בחלקה  2308-ו 2309. איחוד מגרשים 3
 אחד.  בנייה. שינוי קווי בניין והתאמתם למגרש 4
לציבור בחלקו . קביעת רצועת שפ"פ עם זיקת הנאה 5

 מ'.  5הדרומי של המגרש ברוחב 
. קביעת רצועת שפ"פ עם זיקת הנאה לציבור בחלקו 6

 מ'. 10המערבי של המגרש ברוחב 
. קביעת זיקת הנאה לציבור בחלקו הצפוני של המגרש 7

 מ'. 5ברוחב 
. קביעת זיקת הנאה לציבור בחלקו המזרחי של המגרש 8

 .מ' 2.80מ' עד  1.2-ברוחב משתנה מ
. מתן זיקת מעבר לרכב בתחומי שצ"פ ושפ"פ, מרחוב 9

 ראול ולנברג עבור כניסה זמנית לפרויקט. 
קומות מעל  15. קביעת תחום עבור מגדל משרדים בן 10

מעל פני , מ' 95.8קומת קרקע וקומת ביניים, בגובה של 
 הים.

. מתן אפשרות להקמת קומה נוספת מעל המבנה 11
 מ' מפני הים.  47עולה על לדיור מוגן בגובה שאינו 

 .  קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי. 12
 ירוקה. בנייה. קביעת הוראות ל13
 מ"ר עיקרי בקומת הקרקע לשימוש ציבורי. 200. הקמת 14
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
ב, עמוד ", התשע6368ובילקוט הפרסומים  13/01/2012

 .26/01/2012, בתאריך 2294
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
-תל אביב 125מחוז תל אביב, דרך בגין  בנייהלתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 03-7632588טלפון:  67012יפו 
תל  68תל אביב, שד בן גוריון  בנייהמקומית לתכנון ול

רשאי לעיין מעוניין , וכל ה03-5217162יפו  טלפון: -אביב
ים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, בה בימ

 .www.pnim.gov.ilובאתר האינטרנט של משרד הפנים 
 

 אביב, מרחב תכנון מקומי:רמת גן-מחוז: תל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

 / א1541רג/  מס'מפורטת 
 שם התכנית:קריית חינוך תל השומר

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

מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית  בנייהלתכנון ול
רמת גן מופקדת תכנית מתאר מקומית  בנייהלתכנון ול

 / א1541רג/  מס'ברמה מפורטת 
איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל  איחוד וחלוקה:

 התכנית הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות: היתרי בנייה

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 174תממ/  שינוי
 191תממ/  שינוי
 / א6מתא/  שינוי

 34תמא/  כפיפות
 4/ א/ 23תמא/  כפיפות

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
בין רחובות שיבא ורפאל , ך שיבא: דר'רח ,רמת גןיישוב: 

 איתן.
 גושים וחלקות:

 .781 - 780חלקות במלואן:  6176גוש: 
 .26חלקי חלקות:  6176גוש: 
, 183, 157 - 137, 131, 17חלקות במלואן:  6177גוש: 
186 ,188 ,190 ,192 ,194 ,196 ,198 ,200. 
 .256, 214, 202חלקי חלקות:  6177גוש: 
 .3 - 2ת: חלקי חלקו 6233גוש: 

 מטרת התכנית:
יצירת מרכז עירוני באזור החיבור שבין שכונות קריית 
קריניצי, אריה עמית, כפר אז"ר, רמת אפעל וביה"ח 
שיבא, הכולל במרכזו, בצמוד לסמינר אפעל, שטח למבני 

קריית חינוך ולאורך דרך שיבא ומשני עברי שדרת  -ציבור
יע עד כיכר רפאל איתן, בינוי למגורים ולתעסוקה, המג

המשלבת כניסת הולכי רגל לביה"ח, כניסה לקריית 
 החינוך ולסמינר ותחנת רק"ל.

 6-קומות ו 14מספר הקומות לכלל היעודים יהיה עד 
 קומות למבני ציבור.

 עיקרי הוראות התכנית:
הקרקע מאזורי פיתוח ושטח למגרש ייעוד . לשנות את 1

יבורי פתוח, מיוחד לאזור מבנים ומוסדות ציבור, לשטח צ
לאזור מגורים, לאזור מגורים מיוחד ולאזור תעסוקה 

 .ומסחר
קריית חינוך  -. יצירת שטח משמעותי לשימוש הציבור 2
 מ"ר עיקרי(. 68,440 -ל בנייהדונם, עם זכויות  34.218)
יח"ד  200 -יח"ד חדשות ועוד כ 530 -. קביעת זכויות ל3

 לדיור מיוחד.
 מ"ר תעסוקה. 26,070 -. קביעת זכויות ל4
 מ"ר למסחר. 14,780 -. קביעת זכויות ל5
. התווית המשך רח' רפאל איתן והגדרת אופיו כשדרה 6

 עירונית.
 . קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה.7

 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  60בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  100סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

             טלפון: 67012יפו -תל אביב 125, דרך בגין תל אביב
. קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א', 03-7632586

העתק ההתנגדות , 14:00 -11:00עות ג', ה' בין הש
רמת גן,  בנייהיומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול

 .03-6753515 רמת גן טלפון: 26המעגל 
 

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

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

 
 אביב, מרחב תכנון מקומי:רמת השרון-מחוז: תל

אר מקומית ברמה הודעה בדבר אישור תכנית מת
 1054רש/  מס'מפורטת 

 שם התכנית:התחדשות עירונית מתחם הצעירים
לחוק התכנון  117נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –, התשכ"ה בנייהוה
 1054רש/  מס'מקומית ברמה מפורטת 

תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד  איחוד וחלוקה:
 ת עתידית הנגזרת מתכנית זווחלוקה בתכני
תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא  והרשאות: היתרי בנייה

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 6רש/  שינוי
 277רש/  שינוי
 330רש/  שינוי
 190רש/  שינוי
 / א210רש/  שינוי
 629רש/  שינוי
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 מספר התכנית סוג היחס
 494רש/  שינוי

 723רש/  כפיפות
 997רש/  כפיפות

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רמת השרון. יישוב: 

 גושים וחלקות:
, 386 - 384, 378 - 377חלקות במלואן:  6551גוש: 
403 ,464 - 468. 
 .443, 400, 374חלקי חלקות:  6551גוש: 

 X: 189125קואורדינטה 
 Y: 671000קואורדינטה 

 מטרת התכנית:
למתחם הצעירים בשכונת מורשה, . התחדשות עירונית 1

 תוך תוספת יח"ד בתמהיל מגוון.
 . שיפור תנאי הסביבה ע"י מתן פתרונות לצרכי הקהילה.2
 . שינוי הבינוי במתחם וחלוקת המגרשים.3
 . קביעת שלביות הפיתוח.4
 . קביעת הוראות להיתרי בנייה תכנון ועיצוב.5

 עיקרי הוראות התכנית:
יח'  108ינוי בשלבים של . קביעת מתן אפשרות לפ1

מבני מגורים, מבנים פרטיים נוספים וכן  9-הקיימים ב
 435מחדש בשלבים של  בנייהמבנים לצרכי הציבור ו

 מבני מגורים חדשים. 7-יח"ד ב
 . בנייה מחדש של מבנים לצרכי ציבור שפונו.2
 והוראות בינוי. בנייה. קביעת זכויות 3
 . קביעת יעודי קרקע.4
 פיתוח בשלבים.. הנחיות ל5

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
ב, עמוד ", התשע6396ובילקוט הפרסומים  06/01/2012

 .25/03/2012, בתאריך 3231
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
-תל אביב 125מחוז תל אביב, דרך בגין  בנייהלתכנון ול

במשרדי: ועדה  . וכן03-7632588טלפון:  67012יפו 
רמת השרון,   רמת השרון   בנייהמקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה בימים מעוניין , וכל ה03-5401434טלפון: 
ובאתר ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.ilהאינטרנט של משרד הפנים 
 

 גילה אורון                                             

 יו"ר הועדה המחוזית                                      

  תל אביבחוז מ לתכנון ולבניה                               
 

 חיפהמחוז 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חיפה
  מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 1/ ב/ 2032חפ/ 
 אליעזר ת: בינוי חדש בשטח האיצטדיון בקריתשם התכני

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

מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית  בנייהלתכנון ול
חפ/  מס'חיפה מופקדת תכנית מפורטת  בנייהלתכנון ול

 1/ ב/ 2032
 אות:המתייחסת לתכניות הב

 מספר התכנית סוג היחס
 / א1518חפ/  שינוי
 229חפ/  שינוי
 / ד1518חפ/  שינוי
 1025חפ/  שינוי
 971חפ/  שינוי
 1329חפ/  שינוי
 1795חפ/  שינוי
 / א817חפ/  שינוי

 / שש1400חפ/  כפיפות
 1/ 1795חפ/  כפיפות
 / פמ1400חפ/ מק/  כפיפות
 / גב1400חפ/ מק/  כפיפות

 4/ יב/ 1400חפ/  ותכפיפ
 1/ יב/ 1400חפ/ מק/  כפיפות
 / יב1400חפ/  כפיפות
 / ד229חפ/  כפיפות
 / א1795חפ/ מק/  כפיפות
 5/ י/ 229חפ/  כפיפות
 / תט1400חפ/ מק/  כפיפות

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ליסין -חיפה, שכונת קרית אליעזר, רחוב צה"ל יישוב: 

 גושים וחלקות:
 .147 - 146חלקות במלואן:  10816: גוש

 .144, 127-124, 116, 47-46חלקי חלקות:  10816גוש: 
 .49, 20, 10 - 9חלקי חלקות:  10915גוש: 
 .49 - 47, 21 - 13, 6 - 5חלקות במלואן:  10916גוש: 
, 12 - 11, 9 - 7, 4 - 3, 1חלקי חלקות:  10916גוש: 

22 ,46 ,52. 
 .56חלקי חלקות:  10919גוש: 

 מטרת התכנית:
תכנית לפינוי והריסת מתחם האיצטדיון והקמת מתחם 

יחידות דיור כולל השירותים והשטחים  460 -מגורים ל
 הציבוריים הנדרשים לשם כך.

 עיקרי הוראות התכנית:
הקרקע משטח ציבורי פתוח, שטח זכות ייעוד שינוי  -

חניה, שטח פרטי פתוח ושטח לתכנון בעתיד עפ"י 
ד', שטח ציבורי  -לשטח מגורים ג' ו -ושרות תכניות מא

פתוח, שבילים ציבוריים, דרכים, מבנים ומוסדות ציבור, 
 הכל עפ"י מבא"ת.

ופיתוח  בנייהוהוראות  בנייהקביעת שימושים, זכויות  -
 בתחום התכנית.

 קביעת מס' יח"ד. -
 קביעת הוראות לגישה וחניה. -
 מות.התווית דרכים חדשות והרחבת דרכים קיי -
 עודים לשטח שהוגדר לתכנון בעתיד.יקביעת י -
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 לאתרים למוסדות ציבור. בנייהקביעת זכויות והוראות  -
קביעת הוראות פיתוח לשטחים ציבוריים פתוחים  -

 ולשבילים.
 חלק מדרך לשצ"פ.ייעוד שינוי  -

 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר וכןשהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  60בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  100סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  בנייהדי הועדה המחוזית לתכנון ולתונים, למשריבע

                   טלפון:  33095חיפה  15חיפה, שד הפלי"ם 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 04-8633455

חיפה טלפון:  3חיפה, ביאליק  בנייהמקומית לתכנון ול
04-8356807 

 

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון 
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר  בנייהוה

 .1989 -וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חיפה
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 / ה1194חפ/  מס'
 התכנית: מגורים משולב במסחר ברמת חןשם 

לחוק התכנון  117נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –, התשכ"ה בנייהוה

 / ה1194חפ/  מס'ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות: היתרי בנייה
 היתרים או הרשאות

 סת לתכניות הבאות:המתייח
 מספר התכנית סוג היחס

 / שש1400חפ/  שינוי
 / יב1400חפ/  שינוי
 / גב1400חפ/ מק/  שינוי
 / א1194חפ/  שינוי

 5/ י/ 229חפ/  כפיפות
 1/ יב/ 1400חפ/ מק/  כפיפות
 2/ י/ 229חפ/ מק/  כפיפות
 / תט1400חפ/ מק/  כפיפות
 / פמ1400חפ/ מק/  כפיפות
 4/ יב/ 1400חפ/ מק/  כפיפות

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת רמת חן, 7חן -חיפה רחוב: בתיישוב: 

 גושים וחלקות:
 .337חלקות במלואן:  11193גוש: 
 .350 - 349חלקי חלקות:  11193גוש: 

 מטרת התכנית:
בנייני מגורים נפרדים מעל קומת מסחר  2הקמת 

 בשכונת רמת חן בחיפה.

 ת התכנית:עיקרי הוראו
הקרקע הכלולה בתכנית מאזור למסחר ייעוד שינוי  -

 לאזור למגורים ומסחר.
 קביעת שטחי בנייה למגורים ולמסחר. -
 .בנייהקביעת גובה  -
 קביעת הסדרי תנועה וחניה. -
 קביעת הוראות פיתוח, התארגנות וגינון. -
הוראות לקביעת זיקת הנאה למעבר הולכי רגל בחזית  -

 .רחוב בת חן
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
ב, עמוד ", התשע6314ובילקוט הפרסומים  23/09/2011

 .03/11/2011בתאריך  ,351
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
  33095חיפה  15מחוז חיפה, שד הפלי"ם  בנייהלתכנון ול

תכנון . וכן במשרדי: ועדה מקומית ל04-8633455טלפון: 
, 04-8356807טלפון:  ,חיפה ,3חיפה, ביאליק  בנייהול

רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין וכל ה
ובאתר האינטרנט של משרד האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.ilהפנים 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חדרה
 מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

302-0076257  
 ם התכנית: שטח תעסוקה באזור התעשיה חדרהש

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

מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית  בנייהלתכנון ול
-302 מס'חדרה מופקדת תכנית מפורטת  בנייהלתכנון ול

0076257 
 וחלוקהללא איחוד  איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות: היתרי בנייה
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / ד248חד/  שינוי
 / ה450חד/  כפיפות
 / ו248חד/  כפיפות

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
תכנית זו חלה על שטח הנמצא באזור , חדרהיישוב: 
צפוני של חדרה בין הרחובות הזגג, האומן יה היהתעש

 והמסגר.
 X: 192200קואורדינטה 
 Y: 706100קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
, 61, 39, 37, 35, 33חלקי חלקות: מוסדר,  10014גוש: 

62 ,63 ,64 ,186. 
 מטרת התכנית:

תוספת שימושים למסחר, משרדים, תעשיה עתירת ידע 
 יה הצפוני של חדרה.יותעשיה נקייה בלבד באזור התעש
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 עיקרי הוראות התכנית:
יה לתעסוקה כדי להתאים ישינוי יעודי קרקע מתעש א.

 לשימושים.ייעוד את ה
תוספת שימושים מותרים: מסחר, משרדים ותעשיה  ב.

 עתירת ידע.
ולפיתוח השטח ובנושאי איכות  בנייהקביעת תנאים ל ג.

 הסביבה.
ות בינוי ועיצוב, , הוראבנייהקביעת זכויות והוראות  ד.

 תנאים להיתר ולפיתוח.
 4תעסוקה ביחס למצב המאושר )ייעוד תוספת קומה ב ה.

 (.3קומות במקום 
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
רט תכנוני אחר הרואה בקרקע, בבנין או בכל פמעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  60בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  100סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

                   טלפון: ,33095חיפה  ,15חיפה, שד הפלי"ם 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 04-8633455

 38100חדרה  9חדרה, הלל יפה  בנייהמקומית לתכנון ול
 04-6303113טלפון: 

 

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

התכנון  העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר  בנייהוה

 .1989 -וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חדרה
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 / ה761חד/  מס'
מאזור מגורים א' לאזור ייעוד שם התכנית: שינוי 

 , בגבעת אולגה3מגורים א' 
לחוק התכנון  117בזה הודעה, בהתאם לסעיף נמסרת 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –, התשכ"ה בנייהוה
 / ה761חד/  מס'ברמה מפורטת 
איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל  איחוד וחלוקה:

 הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות: היתרי בנייה
 רשאותהיתרים או ה

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / ב761חד/  שינוי
 / ה450חד/  כפיפות
 / ו450חד/  כפיפות
 947חד/  כפיפות

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 גבעת אולגה, 7רחוב: הבשן  ,חדרהיישוב: 

 גושים וחלקות:
 .18חלקי חלקות:  10581גוש: 

 מטרת התכנית:
 .3מאזור מגורים א' לאזור מגורים א' וד ייעשינוי 

 עיקרי הוראות התכנית:
 לשטח עיקרי. 57% -ל 40% -מ בנייהתוספת אחוזי  -
 קביעת שטח מגרש מינימלי. -
 קביעת זיקת הנאה לרכב. -
 .בנייהקביעת מגבלות  -
 תוספת יחידות דיור. -
 שינוי קווי בניין והוראות לקוי בניין. -

 

נית פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכ
ב, עמוד ", התשע6404ובילקוט הפרסומים  04/05/2012

 .24/04/2012, בתאריך 3516
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
חיפה  ,15מחוז חיפה, שד הפלי"ם  בנייהלתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 04-8633455טלפון:  ,33095
 38100חדרה  9הלל יפה  חדרה, בנייהמקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה בימים מעוניין , וכל ה04-6303113טלפון: 
ובאתר ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.ilהאינטרנט של משרד הפנים 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: זבולון
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 / ב227זב/  מס'
 תכנית: מט"ש זבולוןשם ה

לחוק התכנון  117נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –, התשכ"ה בנייהוה

 / ב227זב/  מס'ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות: היתרי בנייה
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 21משח/  שינוי
 / א24זב/  כפיפות
 35תמא/  כפיפות
 3/ ב/ 34תמא/  כפיפות

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רמת יוחנן. יישוב: 

שטח חקלאי המשמש כיום כבריכת דגים, הנמצא דרומית 
לקיבוץ רמת יוחנן וכפר מכבי בשטח משבצת חקלאית 

 של רמת יוחנן.
 חלקות:גושים ו

 .7 - 5, 2חלקי חלקות:  10516גוש: 
 X: 211000קואורדינטה 
 Y: 742300קואורדינטה 

 מטרת התכנית:
 הקמת מתקן לטיפול בשפכים לישובי מוא"ז זבולון.

 עיקרי הוראות התכנית:
משטח חקלאי לשטח למתקן הנדסי אזורי, ייעוד שינוי  -

 ודרך משולבת.



ילקוט הפרסומים 6520, י"ז בטבת התשע"ג, 30.12.2012 1876

 קרקע. ייעודקביעת התכליות המותרות לכל  -
 .בנייהקביעת הוראות  -

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
ב, עמוד ", התשע6404ובילקוט הפרסומים  26/02/2012

 .24/04/2012, בתאריך 3518
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 33095חיפה  15מחוז חיפה, שד הפלי"ם  בנייהלתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון 04-8633455טלפון: 
                   טלפון:  ,30030זבולון, כפר המכבי  בנייהול

רשאי לעיין בה בימים מעוניין , וכל ה04-8478105
ובאתר ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.ilהאינטרנט של משרד הפנים 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חוף הכרמל
 / ט71חכ/  מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

שם התכנית: תכנית מפורטת לאזור המגורים והקהילה 
 בקבוץ בית אורן

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

וז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית מח בנייהלתכנון ול
 מס'חוף הכרמל מופקדת תכנית מפורטת  בנייהלתכנון ול

 / ט71חכ/ 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות: היתרי בנייה
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / א71חכ/  שינוי
 6תממ/  תמ"מאישור ע"פ 

 8תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 12תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 35תמא/  אישור ע"פ תמ"א

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רן.ובית איישוב: 

 גושים וחלקות:
 .8חלקות במלואן:  11738גוש: 
 .2 - 1חלקי חלקות:  11738גוש: 
 .91חלקי חלקות:  11739גוש: 
 .1חלקי חלקות:  12274גוש: 
 .7, 4 - 3, 1חלקי חלקות:  12275גוש: 

 מטרת התכנית:
עריכת תכנית מתאר מפורטת לכל הקיבוץ: תכנון אזור 

חדשה  בנייההמגורים והקהילה, הרחבת הקיבוץ לאזורי 
 ותכנון מחודש של האזור הציבורי.

 עיקרי הוראות התכנית:
חלוקה מחדש של אזור המגורים הקיים למגרשים  -

 חי ציבור.לאזורי מגורים ושט
 חדשים באזור המגורים הותיק. בנייההגדרת מתחמי  -
התכנית מגדירה אזורי  -הגדרת אזורי מגורים חדשים  -

מגורים חדשים בשלוחה הדרום מערבית ובשלוחה הצפון 
 מערבית.

הגדרת הממשק בין הקיבוץ לשטחים הפתוחים  -
שמסביבו, כולל סימון רצועת חייץ היקפית שמטרתה להגן 

 יבוץ מפני שריפות.על הק
 הסדרת התנועה והחניה בכל שטח הקיבוץ. -
 - 6הגדרת אזורי תיירות בהתאמה להגדרה בתממ/  -

 "מוקד פיתוח תיירות כפרי".
 ולעיצוב אדריכלי. בנייהקביעת הנחיות ל -

 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של טהאינטרנ
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  60בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  100סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  בנייהלתכנון ול תונים, למשרדי הועדה המחוזיתיבע

               טלפון:  ,33095חיפה  ,15חיפה, שד הפלי"ם 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 04-8633455

, 30860חוף הכרמל, עין כרמל  בנייהמקומית לתכנון ול
 04-8136213טלפון: 

תנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן ה
בלווי תצהיר המאמת את הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ו

העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון 
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר  בנייהוה

 .1989 -וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: חוף הכרמל
 / טו19חכ/  מס'הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

 בבית חנניה 73נחלה  שם התכנית: הסדרת גבולות
לחוק התכנון  117נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –, התשכ"ה בנייהוה
 / טו19חכ/  מס'

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות: היתרי בנייה

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 ספר התכניתמ סוג היחס
 5משח/  שינוי
 / ט19חכ/  שינוי
 / ד19חכ/  שינוי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונה מזרחית., בית חנניה רחוב: דרך הכרמליישוב: 

 גושים וחלקות:
 .253חלקי חלקות:  10198גוש: 

 מטרת התכנית:
הנמצאת  73והסדרת גבולות נחלה  72ביטול נחלה 

 הדלק.בצמידות לרצועת קווי 
 עיקרי הוראות התכנית:

מגורים בחלקה א' בנחלה לקרקע חקלאית  ייעוד שינוי  -
 ולשצ"פ.

 אזור חקלאי בחלקה א' בנחלה לשצ"פ.ייעוד שינוי  -
יהיו בהתאם לתכנית  בנייההוראות התכנית וזכויות ה -

 / ט למעט יח"ד אחת.19חכ/ 



1877 ילקוט הפרסומים 6520, י"ז בטבת התשע"ג, 30.12.2012

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
ע, עמוד ", התש6052ובילקוט הפרסומים  25/12/2009

 .21/01/2010, בתאריך 1599
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 33095חיפה  15מחוז חיפה, שד הפלי"ם  בנייהלתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון 04-8633455טלפון: 
                 טלפון:  30860חוף הכרמל, עין כרמל  בנייהול

רשאי לעיין בה בימים מעוניין , וכל ה04-8136213
ובאתר ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.ilהאינטרנט של משרד הפנים 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי:חוף הכרמל
 / ב255חכ/  מס'הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

 שם התכנית: מנחת הבונים
לחוק התכנון  117הודעה, בהתאם לסעיף נמסרת בזה 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –, התשכ"ה בנייהוה
 / ב255חכ/  מס'

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות: היתרי בנייה

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 255חכ/  שינוי
 / א255חכ/ מק/  פותכפי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .הבוניםיישוב: 

 גושים וחלקות:
 .32 - 31, 29 - 27חלקות במלואן:  10968גוש: 

 מטרת התכנית:
 הסדרת מתחם אייר פרדייב הנמצא בתהליך פיתוח:

הרחקת שטח לאספקת דלק מהשטח הבנוי, המיועד  -
יזור שירות למסחר, תעסוקה ותיירות בצמוד לשטח לא

 לנמל תעופה.
 .107הסדרת עמדת שמירה בכניסה למתחם בתא שטח  -
הסדרת חללי החנות וההסעדה הבנויים בתא שטח  -

 .106ותא שטח  105
 108לתא שטח  105תא שטח העברת השימוש לאירודים מ -
וי בניין בשטח לאטרקציה תיירותית בתא והסדרת ק -

 .108שטח 
 עיקרי הוראות התכנית:

יעת שימוש של חנות למוצרי תעופה בשטח שלא קב -
 מ"ר בשטח למסחר, תעסוקה ותיירות. 100יעלה על 

קביעה בתשריט של תא שטח נפרד למסעדה בשטח  -
מ"ר בשטח למסחר, תעסוקה  350שלא יעלה על 

 ותיירות.
קביעת שימוש של אירודיום בשטח לאטרקציה  -

 תיירותית.
מ'  0 -תיירותית לקביעת קוי בניין בשטח לאטרקציה  -

מ' בגבולות  2 -בגבולות השטח הצפוני והמזרחי ול
 השטח הדרומי והמערבי.

, של ביתן שומר 107קביעת שימוש בחניון, בתא שטח  -
 מ'. 3מ"ר ובגובה שלא יעלה על  10בשטח שלא יעלה על 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
ב, עמוד ", התשע6394ובילקוט הפרסומים  12/02/2012

 .20/03/2012, בתאריך 3199
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 33095חיפה  15מחוז חיפה, שד הפלי"ם  בנייהלתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון 04-8633455 טלפון:
                   טלפון: 30860חוף הכרמל, עין כרמל  בנייהול

רשאי לעיין בה בימים מעוניין ל ה, וכ04-8136213
ובאתר ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.ilהאינטרנט של משרד הפנים 
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: מורדות הכרמל
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 770מכ/  מס'
 בנייהשם התכנית: שינוי בהוראות וזכויות 

לחוק התכנון  117בזה הודעה, בהתאם לסעיף  נמסרת
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –, התשכ"ה בנייהוה

 770מכ/  מס'ברמה מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות: היתרי בנייה
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / א300מכ/  ישינו
 201מכ/  שינוי
 300מכ/  שינוי

 4/ ב/ 34תמא/  כפיפות
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .  3רכסים רחוב: שמעונוביץ  יישוב: 
 גושים וחלקות:

 .292חלקות במלואן:  11144גוש: 
 מטרת התכנית:

 מגורים א'.ייעוד הסדרת בינוי קיים במגרש ב
 עיקרי הוראות התכנית:

 מגורים א'ייעוד קיימות במגרש ב בנייהת תוספות הסדר -
 תוספת שטחים עיקריים והתאמה של שטחי השרות. -
 קומות. 3, כלומר סה"כ 1תוספת קומה  -

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
ב, עמוד ", התשע6416ובילקוט הפרסומים  25/04/2012

 .16/05/2012, בתאריך 3987
 

ה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית התכנית האמור
 33095חיפה  15מחוז חיפה, שד הפלי"ם  בנייהלתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון 04-8633455טלפון: 
   טלפון:  33093חיפה  2מורדות הכרמל, כורי  בנייהול

רשאי לעיין בה בימים מעוניין , וכל ה04-8676296
ובאתר קהל, ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים ל

 .www.pnim.gov.ilהאינטרנט של משרד הפנים 
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 אלונה,-מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: מנשה
 מרחב תכנון מקומי: שומרון

 / א/ ש395מ/  מס'הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
 שם התכנית: תכנית מתאר מפורטת למושב כפר פינס

 לחוק התכנון 117נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –, התשכ"ה בנייהוה

 / א/ ש395מ/  מס'
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות: היתרי בנייה
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / א101מ/  שינוי
 14משח/  שינוי
 / א105מ/  שינוי

 3/ 6תממ/  פיפותכ
 345מ/  כפיפות

 35תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

-כפר פינס צפונית מזרחית לפרדס חנה, כפר פינסיישוב: 
 , סמוך לצומת מנשה.65כרכור, צפונית לכביש 

 גושים וחלקות:
 .45, 43חלקי חלקות:  10076גוש: 
 ,37 - 35, 33 - 32, 30 - 3חלקות במלואן:  12225גוש: 

39 – 55 ,60 - 65 ,73 - 108 ,110 - 131 ,134 - 145 ,
147 - 149 ,151 ,154 - 155 ,157 ,159 - 166 ,168 - 
171. 
 195-194, 179-178, 172, 133, 70חלקי חלקות:  12225גוש: 

 .54, 18חלקי חלקות:  10069גוש: 
 .48, 43, 33, 12 - 11חלקות במלואן:  10070גוש: 
 .26חלקי חלקות:  10070 גוש:

חלקי חלקות:  12226חלקות במלואן: גוש:  12225גוש: 
85 - 86 ,119 - 120. 

 מטרת התכנית:
עריכת תכנית מתאר כוללת למושב כפר פינס והרחבה 
למגורים שתהיה באופן משולב ככל האפשר עם מרקם 

 בנייההישוב הקיים והתאמת הנחיות הבינוי, זכויות ה
ורכי הישוב בהווה ובעתיד כמפורט ויעודי הקרקע לצ

 .2.2בהוראות סעיף 
 עיקרי הוראות התכנית:

שינוי יעודי קרקע מחקלאי למגורים א', למבנים ומוסדות  -
ציבור, מבנים ומוסדות ציבור לבריאות, לדרכים, לספורט 

 ונופש, נופש כפרי ומסחר.
 נחלות. 80הסדרת גבולות הנחלות סה"כ  -
באזורי  בנייהם, הוראות וזכויות קביעת והסדרת שימושי -

 .בנייההמגורים בחלקות א' בנחלות ותנאים למתן היתרי 
 קביעת התכליות המותרות ליעודי הקרקע. -
קביעת הנחיות לבינוי ופיתוח, על מנת לאפשר הוצאת  -

 ז' לחוק לחלק משטח התכנית. 145לפי סעיף  בנייההיתרי 
 הסדרת מערכת התנועה בישוב. -
 נחיות סביבתיות ונופיות.קביעת ה -

, בנייהקביעת: צפיפות, מרווחי  - בנייהקביעת הוראות  -
 גובה בנינים, במגמה לשמור על אופיו הכפרי של הישוב.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
א, עמוד ", התשע6278ובילקוט הפרסומים  15/07/2011

 .10/08/2011, בתאריך 5977
 

רה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית התכנית האמו
 33095חיפה  15מחוז חיפה, שד הפלי"ם  בנייהלתכנון ול
. וכן במשרדי: ו.מקומית לתכנון 04-8633455טלפון: 

             , טלפון:37845ד.נ חפר -מנשה אלונה בנייהול
שומרון,  בנייהועדה מקומית לתכנון ול, 04-6177307

, 04-6305522טלפון:  30950זכרון יעקב  ,54יסדים יהמ
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין וכל ה

ובאתר האינטרנט של משרד האמורים פתוחים לקהל, 
 .www.pnim.gov.ilהפנים 

 
 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: רכס הכרמל

 מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
356-0109595 

 ות דלית אל כרמלשם התכנית: מתחם נובולנד בגן תעשי
לחוק התכנון  89נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית  ,1965-התשכ"ה, בנייהוה
מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית  בנייהלתכנון ול
 מס'רכס הכרמל מופקדת תכנית מפורטת  בנייהלתכנון ול

356-0109595 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות: היתרי בנייה
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / א165עד/  שינוי
 165עד/ בת/  שינוי

 300עד/  כפיפות
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 כרמל    .-דאלית אל יישוב: 
שטח התכנית בדרום דלית אל כרמל בתחום אזור 

 הקיים והמאושר.התעשיה 
 X: 205750קואורדינטה 
 Y: 732500קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
, 100, 99, 98חלקות במלואן: מוסדר,  11506גוש: 
101 ,102 ,103. 
 .131, 129, 127, 89חלקי חלקות:  11506גוש: 

 מגרשים:
 165בהתאם לתכנית עד/ בת/  1

 מטרת התכנית:
ה יר התעשילאפשר תוספת שימושים למסחר בתחום אזו

 המאושר.
 עיקרי הוראות התכנית:

מתעשיה זעירה ומלאכה לשטח מסחר ייעוד א. שינוי 
 ותעסוקה

 ב. תוספת שימוש למסחר.
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 ג. תוספת שטחי שרות, לרבות שטח לחניה תת קרקעית.
 ד. הגדלת תכסית, על מנת לאפשר תוספת שטחי השרות.

 בשטח התכנית. בנייהה. קביעת הוראות 
 

שאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות רמעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ים ימ 60בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  100סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

                טלפון:  33095חיפה  15חיפה, שד הפלי"ם 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 04-8633455

רכס הכרמל, אבא חושי שד  בנייהמקומית לתכנון ול
 04-8399382כרמל  טלפון: -לדאלית א 10עספיא 

 

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  בנייהוה
 .1989 -וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 יוסף משלב                                                    

 יו"ר הועדה המחוזית                                              

  חיפהחוז מ לתכנון ולבניה                                          
 

 מרכזמחוז 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: הוד השרון
 מס'מתאר מקומית  הודעה בדבר הפקדת תכנית

 11/ 548הר/ 
 שם התכנית: פארק נחל הדר הוד השרון

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

מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית  בנייהלתכנון ול
הוד השרון מופקדת תכנית מתאר מקומית  בנייהלתכנון ול

 .11/ 548ר/ ה מס'
 ללא איחוד וחלוקה. איחוד וחלוקה:

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

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 R6 שינוי
 179הר/  כפיפות

 10/ 3תמ"מ/  אישור ע"פ תמ"מ
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 נחל הדר בדרום הוד השרון, הוד השרוןיישוב: 
 גושים וחלקות:

 .345חלקות במלואן:  6446גוש: 
 .454חלקי חלקות:  6446גוש: 
, 20 - 15, 13, 9, 6 - 5, 3 - 2חלקי חלקות:  6573גוש: 
159 ,164. 

 מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית לשיקום הנחל לפיתוח פארק נחל 

יעודי קרקע הדר ע"י שינויים בייעודי הקרקע, קביעת י
, שיקום חזותי בנייהושימושים, קביעת הנחיות ומגבלות 
ת שבילים לרוכבי יואקולוגי של רצועת הנחל, התווי

להוראות  4.2.3הכל בהתאם לסעיף  - אופניים והולכי רגל
 .10/ 3תמ"מ/ 

 עיקרי הוראות התכנית:
מקרקע חקלאית לשטח ציבורי פתוח, ייעוד . שינוי 1

 ות מיוחדות, לנחל ולדרכים. לשטח חקלאי עם הנחי
. קביעת הוראות, שימושים ותכליות בייעודי הקרקע 2

 השונים.
 . קביעת הוראות בדבר הפקעת שטחים לצורכי ציבור.3
 .בנייה. קביעת הוראות בדבר הוצאת היתרי 4

 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של טרנטהאינ
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  60בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  100סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  בנייהזית לתכנון ולתונים, למשרדי הועדה המחויבע

                            טלפון:  72430רמלה  91המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 08-9788409

 28הוד השרון, בן גמלא יהושע  בנייהמקומית לתכנון ול
 09-7759666טלפון:  45105הוד השרון 

 

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

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

 
 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: טירה

 מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
 2798 טר/

שם התכנית: תוספת זכויות בנייה, יחידות דיור 
 וקומות, ושינוי קווי בניין בטירה.

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

מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית  בנייהלתכנון ול
 מס'ר מקומית טירה מופקדת תכנית מתא בנייהלתכנון ול

 2798טר/ 
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 3006טר/ במ/  שינוי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 טירה. יישוב: 

 אזור צפוני בטירה ליד קופת חולים כללית הצפונית.
 גושים וחלקות:

 .37חלקי חלקות:  7782גוש: 
 מטרת התכנית:

דות דיור וקומות ושינוי קווי בניין תוספת זכויות בנייה , יחי
 בהתאם למצב הקיים.
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 עיקרי הוראות התכנית:
 28 -מ"ר שטח עיקרי ו 472 -. תוספת שטח למגורים 1

 מ"ר שטח שירות.
 קומות. 4. תוספת קומה למצב המאושר, סה"כ 2
 יחידות דיור. 4. תוספת יחידת דיור אחת, סה"כ 3
 ם.. הקטנת קווי בניין בהתאם למצב הקיי4
 . שינוי זכויות והוראות בנייה.5

 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

פי את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על 
ימים  60בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  100סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

              טלפון: 72430רמלה  91המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 08-9788409

             טלפון: 44915טירה טירה,  ייהבנמקומית לתכנון ול
09-7938914 

 

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  בנייהוה
 .1989 -שמ"ט וסדרי עבודתו(, ת

 
 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:יבנה

 מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
 2/ 274יב/ 

 שם התכנית:מרכז מסחרי רוגובין
לחוק התכנון  89נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית  ,1965-התשכ"ה, בנייהוה
המקומית  מחוז המרכז ובמשרדי הועדה בנייהלתכנון ול
 מס'יבנה מופקדת תכנית מתאר מקומית  בנייהלתכנון ול

 2/ 274יב/ 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות: היתרי בנייה
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 274בר/  שינוי
 1/ 274יב/ מק/  שינוי

 ולים בתכנית ומקומם:השטחים הכל
 .  16יבנה רחוב: הדוגית  יישוב: 

 גושים וחלקות:
 .52חלקי חלקות:  3514גוש: 
 .92 - 89חלקי חלקות:  3515גוש: 
 .3חלקי חלקות:  5520גוש: 

 .5960גושים בחלקיות: 
 מגרשים:

 274בהתאם לתכנית בר/  19
 .1/ 274בהתאם לתכנית יב/ מק/  19

 מטרת התכנית:
 והגדלת מס' הקומות במבנה המסחרי בנייהיות תוספת זכו

 עיקרי הוראות התכנית:
 מ"ר שטח עיקרי . 3.000א. תוספת של 

מ"ר עיקרי מתחת לכניסה  800ב. קביעת שטח של עד 
 הקובעת 

מ"ר מעל  671מ"ר שטחי שירות ;  928ג. תוספת של 
 מ"ר מתחת לכניסה הקובעת. 257 -לכניסה הקובעת ו

 3 -ל 2 -מ בנייההמותר למרבי ות הד. הגדלת מס' הקומ
 קומות מעל לכניסה הקובעת

 ה. קביעת הנחיות בינוי ופיתוח מנחים .
מ' לקומת הקרקע  6קביעת קו בניין   -ו. שינוי בקווי בנין 

 בחזית הדרום מזרחית 
 ז. קביעת זיקת הנאה למעבר הולכי רגל

 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר האמורים פתוחים לקהל, וכןשהמשרדים 

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  60בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  100סעיף 

רסומים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפ
מחוז  בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

                    טלפון:  72430רמלה  91המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 08-9788409

 70600יבנה  3יבנה, שד דואני  בנייהמקומית לתכנון ול
 08-9433380טלפון: 

 

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

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

 
 נווה מונסון-מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: יהוד

 מס'ית מתאר מקומית הודעה בדבר הפקדת תכנ
 5036יד/ 

 יהוד. 9שם התכנית: מתחם בז'ה, הרצל 
לחוק התכנון  89נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית  ,1965-התשכ"ה, בנייהוה
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית  בנייהלתכנון ול
נווה אפרים מופקדת תכנית מתאר -יהוד בנייהלתכנון ול

 5036יד/  מס' מקומית
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 865ממ/  שינוי
 / א865ממ/  שינוי
 916ממ/  שינוי
 2001יד/ במ/  שינוי

 2/ 4תמא/  כפיפות
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .9יהוד רחוב: הרצל  יישוב: 
 גושים וחלקות:

 .135חלקות במלואן:  6695גוש: 



1881 ילקוט הפרסומים 6520, י"ז בטבת התשע"ג, 30.12.2012

 ת:מטרת התכני
. הוספת יח"ד, הוספת שטחי שרות ליחידות הדיור 1

 הנוספות וסימון מבנים להריסה.
מ"ר  1,267יח"ד על מגרש בשטח של  4. קביעת 2

 (.8א )א( ) 62בהתאם לתכנית בינוי מצורפת עפ"י סעיף 
בלבד בהתאם   C. קביעת חזית מסחרית ליח"ד 3

 לתכנית בינוי מצורפת.
 4.00מ' במקום  3.00-ורדון ל. קביעת קו בניין לרחוב ג4

 (".4א )א( )62מ' על פי סעיף 
מ' במקום  2.15 -. קביעת קו בניין צדדי )צד מערב( ל5

 (.4א )א( ) 62מ' למבנה הקיים בלבד על פי סעיף  3.00
.ע"פ  60%במקום  66% -. הגדלת אחוזי הבנייה ל6

 (.9א )א( ) 62סעיף 
 עיקרי הוראות התכנית:

 ( הגדלת צפיפות. 1
 ( קביעת חזית מסחרית.2
 ( קביעת קווי בניין.3
 ( הגדלת אחוזי הבנייה.4

 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי  את עצמו נפגע על
ימים  60בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  100סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

                  טלפון: 72430רמלה  91המרכז, שד הרצל 
יומצא למשרדי ועדה  . העתק ההתנגדות08-9788409

נווה אפרים, מרבד הקסמים -יהוד בנייהמקומית לתכנון ול
 03-5391212טלפון:  56100יהוד  6

 

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

הל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר )סדרי נו בנייהוה
 .1989 -וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: נתניה

 מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
 43/ 650נת/ 

 עין התכלת -זכויות במגורים קיים שם התכנית: תוספת 
לחוק התכנון  89נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית  ,1965-כ"ההתש, בנייהוה
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית  בנייהלתכנון ול
 מס'נתניה מופקדת תכנית מתאר מקומית  בנייהלתכנון ול

 43/ 650נת/ 
 ללא איחוד וחלוקה. איחוד וחלוקה:

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

 מספר התכנית סוג היחס
 7/ 400נת/  שינוי
 / א97/ 7/ 400נת/  שינוי
 3/ 14/ 21תרש"צ/  שינוי

 מספר התכנית סוג היחס
 8/ 379נת/  שינוי
 2נת/  שינוי
 2/ 379נת/  שינוי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
שכונת עין התכלת. מגורים , 35נתניה רחוב: הגפן  יישוב:

 צימודי קרקע בצפון נתניה.
 ים וחלקות:גוש

 .119חלקות במלואן:  8413גוש: 
 מטרת התכנית:

 תוספת יח"ד והגדלת זכויות בנייה לבנייה קיימת.
 עיקרי הוראות התכנית:

מ"ר ותוספת  340-מ"ר ל 146-. תוספת שטח עיקרי מ1
 שטחי שרות.

 קומות.  3מרתף +  -קומות ל 2-. קביעת מספר קומות מ2
 יח"ד. 2-ל 1-. תוספת יח"ד מ3
 שינוי לבינוי. .4
 מטר. 2.50מטר עד  3.00-. שינוי ק.ב צדי לבנייה קיימת מ5

 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפגע 
ימים  60בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  100סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

               טלפון: 72430רמלה  91המרכז, שד הרצל 
יומצא למשרדי ועדה . העתק ההתנגדות 08-9788409

 42439נתניה  6נתניה, הצורן  בנייהמקומית לתכנון ול
 09-8603170טלפון: 

 

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

כנית סמכויות חוקר )סדרי נוהל בהתנגדויות לת בנייהוה
 .1989 -וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 מחוז:  מרכז, מרחב תכנון מקומי: נתניה

הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית מתאר 
מקומית והודעה מתוקנת בדבר הפקדת תכנית מתאר 

 59/ 650נת/  'מקומית מס
 -עין התכלת  - בנייהשם התכנית: תוספת זכויות 

 משפחת צל.
הודעה על ביטול הודעת הפקדת תכנית נמסרת בזאת 

שפורסמה בעיתונים  59/ 650נת/  מס'מתאר מקומית 
, 6491ובילקוט הפרסומים  02/11/2012בתאריך 

. וכי בהתאם 01/11/2012, בתאריך 697ג, עמוד "התשע
, 1965–, תשכ"הבנייהלחוק התכנון וה 89לסעיף 

מחוז  בנייהמופקדת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול
נתניה   בנייההמרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ול

 59/ 650תכנית מתאר מקומית מספר נת/ 
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 7/ 400נת/  שינוי
 3נת/  שינוי



ילקוט הפרסומים 6520, י"ז בטבת התשע"ג, 30.12.2012 1882

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .  6נתניה רחוב: השושנה  יישוב: 

 צפון נתניה, שכונה: עין התכלת.
 שים וחלקות:גו

 .60חלקות במלואן:  8322גוש: 
 .81חלקי חלקות:  8322גוש: 

 מטרת התכנית:
 ושינוי קווי בניין. בנייהתוספת יח"ד, הגדלת זכויות 

 עיקרי הוראות התכנית:
 יח"ד. 4 -ל 1 -. תוספת יח"ד מ1
 מ"ר. 740 -מ"ר ל 476.1 -. תוספת שטח עיקרי מ2
 . תוספת שטחי שרות.3
 ת מרתף.. תוספת קומ4
  8 -מ' , צדדי מ 5 -מ' ל 8 -. הקטנת קווי בניין קדמי מ5

 מ'. 5 -מ' ל 6.5 -מ', אחורי מ 3 -מ' ל
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

 .www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 

ט תכנוני אחר הרואה בקרקע, בבנין או בכל פרמעוניין כל 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  60בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  100סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז  בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע
              טלפון: 72430רמלה  91המרכז, שד הרצל 

ועדה  העתק התנגדות יומצא למשרדי:, 08-9788409
 42439נתניה  6נתניה, הצורן  בנייהמקומית לתכנון ול

 .09-8603170טלפון: 
 

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  בנייהוה
 .1989 –וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: פתח תקוה
 מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 / ו2/ 2003פת/ 
 שם התכנית: ביטול תחנת דלק ברח' ראשון לציון

נון לחוק התכ 89נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית  ,1965-התשכ"ה, בנייהוה

מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית  בנייהלתכנון ול
פתח תקוה מופקדת תכנית מתאר  בנייהלתכנון ול

 / ו2/ 2003פת/  מס'מקומית 
איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה:

 בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות: נייההיתרי ב

 היתרים או הרשאות.
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 / ג2/ 2003פת/ מק/  שינוי
 / א2/ 2003פת/  שינוי
 / ב2/ 2003פת/ מק/  שינוי

 2000פת/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .  19גא פתח תקוה רחוב: רפאלי שר יישוב: 
 פתח תקוה רחוב: ראשון לציון    . יישוב: 

 פינת רחובות ראשון לציון ושרגא רפאלי.
 גושים וחלקות:

 .194 - 193חלקות במלואן:  6360גוש: 
 .199חלקי חלקות:  6360גוש: 

 מטרת התכנית:
ממגרש שייעודו מעורב הכולל מגורים ומסחר, ייעוד שינוי 

 רוויה. בנייהב מגוריםייעוד ומגרש לתחנת דלק ל
 עיקרי הוראות התכנית:

מעורב, תחנת דלק ושצ"פ ייעוד קרקע מייעוד . שינוי 1
 למגורים ד ושצ"פ.

 . קביעת קווי בניין למגרש המגורים.2
. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים לפי פרק ג' סעיף ז' 3

 לחוק.
 . שינוי של הוראות תכנית הבינוי ועיצוב אדריכלי.4
 למגורים. בנייהוזכויות . קביעת הוראות 5

 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  60בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  100סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  בנייהבעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

                      טלפון:  72430רמלה  91המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 08-9788409

 1פתח תקוה, העלייה השנייה  הבניימקומית לתכנון ול
  49100פתח תקוה 

 

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  בנייהוה
 .1989 -וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 ראשון לציוןמרחב תכנון מקומי:, מרכזמחוז: 

 מס'  תכנית מתאר מקומית אישורהודעה בדבר 
 46/ 9/ 1רצ/ 

 רחוב הרצל, ראשל"צ. -נחמיאס שם התכנית:
לחוק התכנון  117נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –, התשכ"ה בנייהוה
 46/ 9/ 1רצ/  מס' מקומית

 תייחסת לתכניות הבאות:המ
 מספר התכנית סוג היחס

 9/ 1רצ/  שינוי
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .  24ראשון לציון רחוב: הרצל  יישוב: 
 בין הרחובות הרצל וויצמן בראשון לציון.

 גושים וחלקות:
 .536, 238חלקי חלקות:  3928גוש: 
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 ת התכנית:מטר
 תכנית להקמת מבנה מגורים ומסחר

 קרי הוראות התכנית:עי
א. תכנית הקובעת הוראות להכנת תכנית איחוד וחלוקה 
בעתיד, ללא הסכמת בעלים, בהתאם לפרק ג' סימן ז' 

 .בנייהלחוק התכנון וה
משטח ציבורי פתוח ואזור מגורים ג' לאזור ייעוד ב.שינוי 

 מגורים ומסחר.
 וקווי בניין. בנייהג. קביעת זכויות 

 ית חניון תת קרקעי.ד. קביעת הוראות לבני
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
א, עמוד ", התשע6222ובילקוט הפרסומים  28/03/2011

 .10/04/2011, בתאריך 3590
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
 72430רמלה  91מחוז המרכז, שד הרצל  בנייהלתכנון ול

ועדה מקומית לתכנון  :יוכן במשרד. 08-9788409טלפון: 
 75264ראשון לציון  20ראשון לציון, הכרמל  בנייהול

רשאי לעיין בה בימים מעוניין וכל ה, 03-9547577טלפון: 
ובאתר ות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובשע

 .www.pnim.gov.ilהאינטרנט של משרד הפנים 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: ראשון לציון
  מס'בר אישור תכנית מתאר מקומית הודעה בד

 62/ 50/ 1רצ/ 
 נחלת יהודה - 4שם התכנית: רח' המוכתר 

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

 62/ 50/ 1רצ/  מס'מקומית 
איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה:

 התכנית/בחלק מתחום התכנית.בכל תחום 
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות: היתרי בנייה

 היתרים או הרשאות.
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 1/ 1רצ/  שינוי
 / יג1/ 1רצ/  שינוי
 50/ 50/ 1רצ/ במ/  שינוי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת נחלת יהודה, 4תר וכראשון לציון רחוב: המיישוב: 

 גושים וחלקות:
 .454, 317, 279חלקות במלואן:  6093גוש: 

 מטרת התכנית:
מאזור מגורים ב' לדרך משולבת, דרך מוצעת ייעוד שינוי 

משטח ציבורי פתוח לדרך ייעוד ושטח ציבורי פתוח ושינוי 
 מוצעת ודרך משולבת.

' חלוקה בהסכמת כל הבעלים בתחום התכנית לפי פרק ג
 .בנייהסימן ז' לחוק התכנון וה

יח"ד, ללא  26סה"כ  -מגרשים  13-חלוקת החלקה ל
 .בנייהשינוי בזכויות ה

 הרחבת דרכים קיימות והסדרת נגישות למגרשים.
 קביעת הוראות בדבר קווי בניין.

 עיקרי הוראות התכנית:
מאזור מגורים ב' לדרך משולבת, דרך מוצעת ייעוד שינוי 

משטח ציבורי פתוח לדרך ייעוד ח ושינוי ושטח ציבורי פתו
 מוצעת ודרך משולבת.

חלוקה בהסכמת כל הבעלים בתחום התכנית, לפי פרק ג' 
 .בנייהסימן ז' לחוק התכנון וה

יח"ד, ללא  26סה"כ  -מגרשים 13 -חלוקת החלקה ל
 .בנייהשינוי בזכויות ה

 הרחבת דרכים קיימות והסדרת נגישות למגרשים.
 ין כמסומן בתשריט.שינוי בקווי בני

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
ב, עמוד ", התשע6335ובילקוט הפרסומים  06/10/2011

 .06/12/2011, בתאריך 1137
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 72430רמלה  91מחוז המרכז, שד הרצל  בנייהלתכנון ול

: ועדה מקומית לתכנון . וכן במשרדי08-9788409טלפון: 
 75264ראשון לציון  20ראשון לציון, הכרמל  בנייהול

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 03-9547577טלפון: 
ובאתר ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.ilהאינטרנט של משרד הפנים 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: רחובות
 מס'דת תכנית מתאר מקומית הודעה בדבר הפק

 32/ א/ 400רח/ 
 13שם התכנית: הנוטר 

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

מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית  בנייהלתכנון ול
רחובות מופקדת תכנית מתאר מקומית  בנייהלתכנון ול

 32/ א/ 400רח/  מס'
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

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

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / י2000רח/  שינוי
 / א400רח/  שינוי

 1/ ב/ 2000רח/  כפיפות
 3/ ב/ 2000רח/ מק/  כפיפות
 2/ 4תמא/  כפיפות

 400רח/  יפותכפ
 2/ ג/ 2000רח/  כפיפות

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .13רחובות רחוב: הנוטר  יישוב: 

 גושים וחלקות:
 .73חלקות במלואן:  3700גוש: 

 מטרת התכנית:
  6קומות + קומה  5יח"ד,  11הקמת בית משותף המכיל 
 חלקית מעל קומת עמודים.

 עיקרי הוראות התכנית:
 מגרש מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ג'.עוד יי. שינוי 1
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. הגדלת השטחים העיקריים המותרים בתחום התכנית 2
מ"ר + מרפסות מקורות בשטח  1265 -מ"ר ל 802 -מ

מ"ר בממוצע ליח"ד + מרפסות סוכה  15מ"ר ,  165
 מ"ר. 30בשטח של סה"כ 

 יח"ד . 11-ל  6 -. הגדלת מס' יח"ד מ3
קומות לקומת עמודים  4ע+ -. שינוי במספר הקומות מ4

חלקית מעל לקומת  6קומות + קומה  5הכוללת מרתף + 
 עמודים.

מ' מקו בנין  1.6 -. קביעת אפשרות להבלטת מרפסות ב5
 קדמי .

. קביעת הוראה בדבר בנית מחסנים דירתיים קומתיים 6
 מ"ר ליח"ד . 5בשטח ממוצע של 

 בנייה. קביעת זכויות והוראות 7
 

אי לעיין בתכנית, בימים ובשעות רשמעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ם ימי 60בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  100סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  בנייהבעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

                  טלפון:  72430רמלה  91המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 08-9788409

  76442רחובות  2רחובות, ביל"ו  בנייהמקומית לתכנון ול
 

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

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

 
 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: רחובות

  מס'ר הפקדת תכנית מתאר מקומית הודעה בדב
 / ב23/ ד/ 550רח/ 

 שם התכנית: רחוב הרואה
לחוק התכנון  89נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית  ,1965-התשכ"ה, בנייהוה
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית  בנייהלתכנון ול
רחובות מופקדת תכנית מתאר מקומית  בנייהלתכנון ול

 / ב23/ ד/ 550רח/  מס'
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 2/ ב/ 2000רח/ מק/  שינוי
 / ד550רח/  שינוי

 3/ ב/ 2000רח/ מק/  כפיפות
 / ג2000רח/ מק/  כפיפות
 2/ 4תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 2000רח/  כפיפות
 / ח2000רח/  כפיפות

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .10, 12רחובות רחוב: הרואה  שוב: יי

 גושים וחלקות:
 .287 - 286חלקות במלואן:  3704גוש: 

 מטרת התכנית:
החלקות בהסכמת כל  2. איחוד וחלוקה מחדש של 1

 הבעלים.
 18מאזור מגורים א' לאזור מגורים ד', ייעוד . שינוי 2

+ קומת  קומות חלקיות 2קומות +  5-יחידות דיור ב
 עמודים.

 לש.ב.צ לטובת גן ילדים.ייעוד נוי . שי3
 עיקרי הוראות התכנית:
 עיקרי הוראות התכנית:

+  מגרש מאזור מגורים א' לאזור מגורים ד'ייעוד . שינוי 1
 מ"ר. 500ש.ב.צ לטובת גן ילדים בשטח של 

. הגדלת השטחים העיקריים המותרים בתחום התכנית 2
מ"ר  12מ"ר + מרפסות מקורות  1980 -מ"ר ל 738.5 -מ

 ע"פ חוק.
-. הגדלת מס' יחידות דיור המותרות בתחום התכנית מ3
 יח"ד. 18 -יח"ד ל 2
. שינוי במספר הקומות המותרות בתחום התכנית 4

קומות  2 + קומות  ע"ג קומת עמודים 5 -משתי קומות ל
 חלקיות.

 .בנייה. קביעת זכויות והוראות 5
 .מ' 2 - 40% -. הבלטת מרפסות בקו בניין קדמי ב6

 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  60בתוך גדות לחוק, רשאי להגיש התנ 100סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

                     טלפון: 72430רמלה  91המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 08-9788409

  76442ת רחובו 2רחובות, ביל"ו  בנייהמקומית לתכנון ול
 

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  בנייהוה
 .1989 -וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 :רחובותמחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי

 מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
 104/ א/ 750רח/ 

 30שם התכנית:דרך יבנה 
לחוק התכנון  89נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית  ,1965-התשכ"ה, בנייהוה
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית  בנייהלתכנון ול
ת מתאר מקומית רחובות מופקדת תכני בנייהלתכנון ול

 104/ א/ 750רח/  מס'
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 / י2000רח/  שינוי
 / א750רח/  שינוי

 2/ 4תמא/  כפיפות
 3/ ב/ 2000רח/ מק/  כפיפות
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 מספר התכנית סוג היחס
 3/ ג/ 2000רח/ מק/  כפיפות
 2/ ג/ 2000רח/  כפיפות
 1/ ב/ 2000רח/  כפיפות

 ומקומם: השטחים הכלולים בתכנית
 .  30רחובות רחוב: דרך יבנה  יישוב: 

 גושים וחלקות:
 .311חלקות במלואן:  3702גוש: 

 מטרת התכנית:
מגרש מאזור מגורים ב' לאזור מגורים מיוחד: ייעוד שינוי 

 מגורים או מעונות סטודנטים.
 עיקרי הוראות התכנית:

 מגרש מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ודיורייעוד . שינוי 1
 מיוחד: מגורים או מעונות סטנדנטים.

. הגדלת השטחים העיקריים המותרים בתחום התכנית 2
 מ"ר. 1320 -מ"ר ל 763 -מ
. קביעת הוראה בדבר הקמת מבנה מגורים, עמודים + 3
 110יח"ד בשטח עיקרי ממוצע של  12קומות, המכיל  6

מ"ר ושטחים נוספים לשימוש המבנה, כמפורט להלן, או 
קומות,  6מבנה למגורי סטודנטים, עמודים+  לחילופין,
מ"ר  36.7יח"ד בשטח עיקרי ממוצע של  36המכיל 

 ושטחים נוספים לשימוש המבנה, כמפורט להלן.
 קומות מעל קומת עמודים 4 -. שינוי במספר הקומות מ4
 קומות מעל קומת עמודים. 6 -קומה חמישית חלקית ל +
 מטר. 5-מטר ל 6-. שינוי קו בניין אחורי מ5
מ' בקו בניין קדמי  2 -. הבלטת מרפסות מקורות ב6

 )לרחוב(.
 .בנייה. קביעת זכויות והוראות 7

 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
אחר הרואה בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  60בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  100סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  בנייהתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

                             טלפון: 72430רמלה  91המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 08-9788409

  76442רחובות  2רחובות, ביל"ו  בנייהמקומית לתכנון ול
 

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

דרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר )ס בנייהוה
 .1989 -וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 רעננה מרחב תכנון מקומי: , מרכז מחוז: 

 

 מס' תכנית מתאר מקומית דחייתביטול הודעה בדבר 
 2016רע/ 

 זוגות צעירים ברח' בורלאשם התכנית: 
 

לחוק התכנון  117נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית דחיית ביטול בדבר ,1965 –"ה והבניה, התשכ

שהודעה על דבר  2016רע/ מספר:  מתאר מקומית
, התשעב, 6446ובילקוט הפרסומים   דחייתה פורסמה

 .16/07/2012, בתאריך 5313עמוד 
 

 המתיחסת לתכניות הבאות:
 

 מספר התכנית סוג היחס
 2003רע/ במ/  שינוי
 2000רע/  שינוי

 
 מקומם:השטחים הכלולים בתכנית ו

 הנשיאים. –בורלא, מגדל  –בין רח' ויצמן ישוב: רעננה 
מדרום לדרך ויצמן, ממערב לרח' מגדל, ממזרח לרחוב 

 הנשיאים ומצפון לרחוב בורלא
 גושים וחלקות:

 .472, 465חלקות במלואן:  7654גוש: 
 

 ת התכנית:מטר
 קביעת אזור מגורים ג'.  

 קביעת בינוי וזכויות בניה.
 יבור.קביעת שטחי צ

 הרחבת דרך.
להוראות  14.4.2תכנית לדיור בהישג יד לפי סעיף 

 35תמ"א/
 עיקרי הוראות התכנית:

שינוי יעוד קרקע משטח בניין ציבורי ושטח ציבורי פתוח, 
לשטח למגורים, לשטח ציבורי פתוח, והרחבת דרך 

 קיימת.
 קביעת השימושים המותרים בכל יעוד.

 קביעת אזור מגורים ג'.
 ראות בנייה:קביעת הו

 קביעת צפיפות בנייה.
 קביעת מרווחי בנייה.
 קביעת גובה בניינים.

 הנחיות בינוי.
 הנחיות לעיצוב אדריכלי ופיתוח המתחמים.

 קביעת שטח ציבורי פתוח.
 הרחבת רח' בורלא.

 קביעת הנחיות סביבתיות.
קביעת מנגנון למעקב ובקרה אחר יישום תכנית זו 

 כתכנית לדיור בהישג יד.
 

פורסמה בעיתונים בתאריך ודעה על הפקדת התכנית ה
, התשע, עמוד 6116ובילקוט הפרסומים  25/06/2010

 .05/08/2010, בתאריך 4230
 

הועדה המחוזית  משרדי:התכנית האמורה נמצאת ב
 72430רמלה  91לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד הרצל 

קומית המועדה ה וכן במשרדי 08-9788409טלפון: 
-09טלפון:  43604רעננה  6לבניה רעננה, השוק לתכנון ו

ן רשאי לעיין בה בימים ובשעות ימעוניוכל  7610516
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 
 



ילקוט הפרסומים 6520, י"ז בטבת התשע"ג, 30.12.2012 1886

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: דרום השרון
 מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 35/ 19שד/ 
 -128שם התכנית: תוספת יחידות דיור וחלוקת חלקה 

 כפר מל"ל
לחוק התכנון  89נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית  ,1965-התשכ"ה, בנייהוה
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית  בנייהלתכנון ול

דרום השרון מופקדת תכנית מתאר  בנייהלתכנון ול
 35/ 19שד/  מס'מקומית 

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

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 1000שד/  שינוי
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .3כפר מל"ל רחוב: המייסדים  יישוב: 
 חי.-רחוב המייסדים פינת רחוב עין

 גושים וחלקות:
 .22 - 18, 16 - 7, 1חלקות במלואן:  6447גוש: 
 .132, 113לקי חלקות: ח 6447גוש: 
 156, 33 - 32, 30 - 29, 27חלקות במלואן:  6451גוש: 

- 158 ,319 - 321 ,363 - 367. 
 .25חלקי חלקות:  6451גוש: 
 - 37, 30 - 29, 27, 25 - 24חלקות במלואן:  6477גוש: 

49 ,51 - 56 ,68 - 85 ,95 - 99 ,103 ,116 - 131 ,135 
- 136. 

 - 66, 60 - 59, 36, 33, 31 חלקי חלקות: 6477גוש: 
67 ,86 - 87 ,90 - 91 ,94. 

 מטרת התכנית:
יח"ד ברח' המייסדים פינת רח' עין חי בכפר  2תוספת של 

 מל''ל.
יחידות דיור במגרש, הכולל חלוקה למגרש  3סה"כ 

 יח''ד. 2יח''ד ושטח למשק עזר ובו  1מגורים א' ובו 
 חלוקה למגרש למגורים א'.

 ייה וקביעת זיקת הנאה.הוספת זכויות בנ
 עיקרי הוראות התכנית:

קביעת מגרש למגורים א' בנוסף למשק עזר הקיים, 
תוספת זכויות בנייה וזיקת הנאה מרח' המייסדים למגרש 

 המגורים.
 תוספת יחידת מגורים במשק העזר הקיים.

 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר וכןשהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

.כל www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  60בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  100סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  בנייהדי הועדה המחוזית לתכנון ולבעיתונים, למשר

             טלפון:  72430רמלה  91המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 08-9788409

 45100דרום השרון, נווה ירק  בנייהמקומית לתכנון ול
 03-9000500טלפון: 

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון 
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר  בנייהוה

 .1989 -וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: דרום השרון
 מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 21/ 1060שד/ 
 61התכנית: תוספת יח"ד ושינוי קו בניין לחלקה שם 

 , כפר מעש.6721בגוש 
לחוק התכנון  89נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית  ,1965-התשכ"ה, בנייהוה
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית  בנייהלתכנון ול

דרום השרון מופקדת תכנית מתאר  בנייהלתכנון ול
 21/ 1060שד/  מס'מקומית 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות: היתרי בנייה

 היתרים או הרשאות.
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 1060שד/  שינוי
 160משמ/  שינוי
 1/ 1060שד/  שינוי

 / ב1000שד/  פירוט
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .19מע"ש רחוב: האורנים  ישוב: י
 חלקה גובלת עם רח' האורנים בכפר מעש.

 גושים וחלקות:
 .6724, 6719גושים בשלמות: 

 .46, 31 - 1חלקות במלואן:  6289גוש: 
 .56, 41חלקי חלקות:  6289גוש: 
 .6 - 1חלקות במלואן:  6290גוש: 
 .66, 55חלקי חלקות:  6290גוש: 
 .1 חלקות במלואן: 6391גוש: 
, 21 - 16, 12 - 11, 9, 6, 2חלקות במלואן:  6721גוש: 

28 ,31 ,33 - 34 ,60 - 61 ,65 - 69 ,71 - 104. 
 .62, 24, 10חלקי חלקות:  6721גוש: 
 .26 - 24, 19 -16, 11 -10, 5 -3חלקות במלואן:  6723גוש: 
 .29חלקי חלקות:  6723גוש: 

 מטרת התכנית:
 6721בגוש  61לחלקה  יהבניהוספת יחידת דיור וזכויות 

 בכפר מע"ש.
 עיקרי הוראות התכנית:

 .בנייהא. שינוי של הוראות בדבר זכויות 
 -מ"ר שטח עיקרי ו 480 -ל בנייההגדלת זכויות  - 1א.

 מ"ר שטחי שירות. 124
 1סה"כ. במקום  2 -ב. הגדלת מספר יחידות דיור ל

 כקבוע בתכנית המאושרת.
מטר  4 -מ B -ל Aבין נקודה  ג. שינוי קו בניין צדדי מערבי

 ".0לקו בניין "
 ד. שינוי גודל מגרש מינימאלי שניתן להקים בניין.

 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין כל 
 משרד של האינטרנט באתר האמורים פתוחים לקהל, וכן
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בקרקע, בבנין או בכל מעוניין .כל www.pnim.gov.il הפנים
הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן  פרט תכנוני אחר

לחוק, רשאי להגיש  144כל הזכאי לכך על פי סעיף 
ימים ממועד פרסומה של ההודעה  54בתוך התנגדות 

המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה 
רמלה  91מחוז המרכז, שד הרצל  בנייההמחוזית לתכנון ול

נגדות יומצא . העתק ההת48-9188049 טלפון: 13064
דרום השרון, נווה ירק  בנייהלמשרדי ועדה מקומית לתכנון ול

 46-9444544טלפון:  05144
 

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

יות לתכנית סמכויות חוקר )סדרי נוהל בהתנגדו בנייהוה
 .1989 -וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:זמורה

  מס'הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
 3/ 52זמ/ 

שם התכנית:איחוד לחלוקת מגרשים בהסכמת 
 לחלק מהמגרש עפ"י בעלותייעוד הבעלים ושינוי 

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

מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית  בנייהלתכנון ול
זמורה מופקדת תכנית מתאר מקומית  בנייהלתכנון ול

 3/ 52זמ/  מס'
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 52זמ/  כפיפות
 1/ 800זמ/  כפיפות
 280זמ/  כפיפות
 228זמ/  כפיפות

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
  2, 4מזכרת בתיה רחוב: קרן היסוד  יישוב: 

מגרש פרטי וציבורי על רחוב קרן היסוד במושבה מזכרת 
 בתיה

 גושים וחלקות:
 .441 - 440חלקות במלואן:  3898גוש: 

 מטרת התכנית:
. איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים לפי פרק ג' סימן ז' 1

 .בנייההתכנון וה לחוק
 מגורים א'.ייעוד מבני ציבור לייעוד ממגרש מייעוד . שינוי 2

 עיקרי הוראות התכנית:
הקטנת מגרש המיועד למבני ציבור והגדלת מגרש 

 המיועד למגורים א' עפ"י תשריט ופירוט.
 

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

.כל www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מעוניין 

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
ימים  60בתוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  100סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז  בנייההמחוזית לתכנון ול תונים, למשרדי הועדהיבע

               טלפון:  72430רמלה  91המרכז, שד הרצל 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 08-9788409
זמורה, ביל"ו סנטר  קרית עקרון  בנייהמקומית לתכנון ו

 08-9414044טלפון:  70500
 

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון 
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר  בנייהוה

 .1989 -וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:לב השרון
 מס'הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 16/ 22/ 8צש/ 
 התכנית: הגדלת שטח עיקרישם 

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

 16/ 22/ 8צש/  מס'מקומית 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות: היתרי בנייה
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות: 
 מספר התכנית סוג היחס

 / א54/ 2/ 0צש/ מק/  שינוי
 13/ 22/ 8צש/ מק/  שינוי
 54/ 2/ 0צש/ מק/  שינוי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 א. 67תנובות רחוב: כנען  יישוב: 

 גושים וחלקות:
 .68חלקות במלואן:  9218גוש: 

 7871: גוש ישן
 מגרשים:

 / א'54/ 0-2תאם לתכנית צש/ מק/ א' בה67
 מטרת התכנית:

 תוספת שטח עיקרי.
 עיקרי הוראות התכנית:

 מ"ר. 130.8מ"ר במקום  180 -הגדלת שטח עיקרי ל
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
ב, עמוד ", התשע6416ובילקוט הפרסומים  06/04/2012

 .16/05/2012, בתאריך 3997
 

רה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית התכנית האמו
 72430רמלה  91מחוז המרכז, שד הרצל  בנייהלתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון 08-9788409טלפון: 
, וכל  40600תל מונד תל מונד לב השרון,  בנייהול
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין ה

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

 
 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:לב השרון
 מס' הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 95/ 2/ 0צש/ 
 203קידוח שרון צפוני  -שם התכנית:גאולים

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

 95/ 2/ 0צש/  מס'ומית מק
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 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 0/ 2/ 0צש/  שינוי
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 (ליד גאולים) גאולים יישוב: 
 גושים וחלקות:

 .33, 19חלקי חלקות:  7884גוש: 
 מטרת התכנית:

 של קרקע חקלאית למתקנים הנדסיים.ייעוד . שינוי 1
 הוראות התכנית:עיקרי 

. הקמת מתקנים הנדסיים כמו: תחנת שאיבה, מתקן 1
הכלרה, מערכת הפלרה, מבנה חשמל ותקשורת, מערכת 

 דיגום ומתקני טיפול במים.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
א, עמוד ", התשע6270ובילקוט הפרסומים  24/06/2011

 .21/07/2011, בתאריך 5659
 

האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית התכנית 
 72430רמלה  91מחוז המרכז, שד הרצל  בנייהלתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון 08-9788409טלפון: 
, וכל  40600תל מונד תל מונד  לב השרון, בנייהול
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין ה

רנט של משרד ובאתר האינטהאמורים פתוחים לקהל, 
 .www.pnim.gov.ilהפנים 

 
 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: קסם

  מס'הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
 3535ק/ 

 בנייהשם התכנית: שינוי הוראות וזכויות 
לחוק התכנון  117נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –, התשכ"ה בנייהוה
 3535ק/  'מסמקומית 

 ללא איחוד וחלוקה. איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות: היתרי בנייה

 היתרים או הרשאות.
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 1000אפ/  שינוי

 2/ 4תמא/  כפיפות
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 שכונה: מערבית., כפר בראיישוב: 
 קות:גושים וחל

 .30חלקות במלואן:  8889גוש: 
 מטרת התכנית:

 .בנייהשינוי הוראות וזכויות 
 עיקרי הוראות התכנית:

 למגורים. בנייהמ"ר שטח עיקרי זכויות  235תוספת 
 יח"ד. 3תוספת יח"ד אחת סה"כ 

 שינוי קווי בניין בהתאם למסומן בתשריט.
 . 55% -שינוי התכסית ל
 .בנייהקביעת הוראות 

ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה ע
א, עמוד ", התשע6270ובילקוט הפרסומים  20/05/2011

 .21/07/2011, בתאריך 5660
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 72430רמלה  91מחוז המרכז, שד הרצל  בנייהלתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון 08-9788409טלפון: 
          טלפון:  49940כפר קאסם קסם, כפר קאסם  הבנייו

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 03-9370492
ובאתר ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

 .www.pnim.gov.ilהאינטרנט של משרד הפנים 
 

 רות יוסף                                                    

 יו"ר הועדה המחוזית                                             

  המרכז חוזמ לתכנון ולבניה                                        
 
 

 צפוןמחוז 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:טבריה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 19629ג/ מס' 
 טבריה -התכנית:מוסך מיצ'יגן  שם

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

מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית  בנייהלתכנון ול
טבריה מופקדת תכנית מפורטת ברמה  בנייהלתכנון ול
 19629ג/  מס'מפורטת 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 162ג/  שינוי
 842ג/  שינוי
 287ג/  שינוי

 9/ 2תממ/  כפיפות
 14/ 287ג/  כפיפות
 13תמא/  כפיפות
 35תמא/  כפיפות
 17885ג/  כפיפות
 11764ג/  כפיפות
 4/ ב/ 34תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 טבריה    . יישוב: 

 X: 743900קואורדינטה 
 Y: 250300קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .22 - 21, 19חלקי חלקות:  15033גוש: 

 מטרת התכנית:
 התאמת יעודי קרקע לשימוש הקיים בפועל במגרש.

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי יעודי קרקע מתעשייה לתסוקה.

 הגדרת קווי בנין.
 בנייהשינוי אחוזי 
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  .שינוי אחוזי תכסית קרקע
  .הנחיות ושימושים , בנייהקביעת הוראות 

  

בימים ובשעות , רשאי לעיין בתכניתמעוניין כל 
באתרוכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה , בקרקעמעוניין 

וכן כל הזכאי לכך על פי , התכניתאת עצמו נפגע על ידי 
 ימים 60בתוך רשאי להגיש התנגדות ,  לחוק100סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 מחוז בנייהלמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול, תוניםיבע

:  טלפון17511דרך קרית הממשלה  נצרת עילית , הצפון
רדי ועדה העתק ההתנגדות יומצא למש. 04-6508555

טבור הארץ  טבריה  ,  טבריהבנייהמקומית לתכנון ול
  04-6739526: טלפון

  

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 (בנייהוה
  .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו

  
  יקנעם עילית:מרחב תכנון מקומי, צפון: מחוז

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
  19377/ ג ' מסמפורטת 

'  ותוספת קומה רחבנייההגדלת אחוזי :שם התכנית
   יוקנעם עילית14הערבה 

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

  19377/ ג' מסמקומית ברמה מפורטת 
   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה
 תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה

  היתרים או הרשאות
  :המתייחסת לתכניות הבאות

  מספר התכנית  סוג היחס
  10272/ ג  שינוי
  3783/ ג  שינוי

  
  :ים בתכנית ומקומםהשטחים הכלול

  . יקנעם עילית    : יישוב
  :גושים וחלקות

  .19:  חלקות במלואן11866: גוש
  .26:  חלקי חלקות11866: גוש

  X: 728475קואורדינטה 
  Y: 209225קואורדינטה 

  :מטרת התכנית
   שינוי בהוראות הבינויבנייההגדלת זכויות 

  :עיקרי הוראות התכנית
 לצורך הוספת קומה נוספת בנייהשינוי בהוראות וזכויות 

 יוקנעם עילית הקומה המוצעת תהיה 14ברחוב הערבה 
קומה חלקית וגודלה לא יעלה על כמחצית שטח הקומה 

  מתחתיה
  

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
עמוד , ב"התשע, 6419 ובילקוט הפרסומים 06/04/2012

  .21/05/2012בתאריך , 4173
  

נמצאת במשרדי הועדה המחוזית התכנית האמורה 
דרך קרית הממשלה  נצרת ,  מחוז הצפוןבנייהלתכנון ול

ועדה : וכן במשרדי. 04-6508555:  טלפון17511עילית 
 יקנעם 1צאלים ,  יקנעם עיליתבנייהמקומית לתכנון ול

רשאי מעוניין וכל ה, 04-9596095:  טלפון20692עילית 
ורים פתוחים לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמ

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

  
  כרמיאל :מרחב תכנון מקומי, צפון: מחוז

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 
  18422/ גנ ' מסמפורטת 

, שינוי זכויות וקווי בניין, 13גמלא ' רח:שם התכנית
  כרמיאל

ק התכנון  לחו117בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה
בדבר אישור תכנית מתאר , 1965 –ה "התשכ, בנייהוה

  18422/ גנ' מסמקומית ברמה מפורטת 
  :המתייחסת לתכניות הבאות

  מספר התכנית  סוג היחס
  25/ במ/ ג  שינוי
  1/ 18/ 23/ תרשצ  שינוי

  8/ 424/ מק/ כר  כפיפות
  17007/ גנ  כפיפות

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  .יאל כרמ: יישוב

  :גושים וחלקות
  .334:  חלקות במלואן18987: גוש
  .398, 387:  חלקי חלקות18987: גוש

  X: 227990קואורדינטה 
  Y: 757300קואורדינטה 

  :מטרת התכנית
 מספר הקומות ושינוי קווי הבנין בנייההגדלת זכויות ה
  'באזור מגורים א

  :עיקרי הוראות התכנית
   מ2.3 -ל '  מ4 -מ) ידרומ(שינוי נקודתי בקו בנין צידי 

 קומות 2 - קומות ל  2 - מ 25/ במ/ שינוי ביחס לתכנית ג
  מעל כניסה קובעת וקומה אחת מתחת לכניסה קובעת

 בנייה 50% במקום 25/ במ/  ג- שבבנייהשינוי בזכויות ה
ר שינרות " מ101 -ר עיקרי ו " מ229 -ל ) שירות+ עיקרי (

   כולליםבנייה 66%כ "סה
דת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפק

עמוד , ב"התשע, 6390 ובילקוט הפרסומים 10/02/2012
  .13/03/2012בתאריך , 3072

  

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
דרך קרית הממשלה  נצרת ,  מחוז הצפוןבנייהלתכנון ול

ועדה : וכן במשרדי. 04-6508555:  טלפון17511עילית 
          : טלפוןכרמיאל , בנייה כרמיאלן ולמקומית לתכנו

רשאי לעיין בה בימים מעוניין וכל ה, 04-9085671
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ובאתר , ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל
.www.pnim.gov.ilהאינטרנט של משרד הפנים 

  
  נהריה :מרחב תכנון מקומי, צפון: מחוז

  ' מסהודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
  20076/ ג

 צפיפות ותוספת בנייההגדלת אחוזי :שם התכנית
  נהריה, 4קומה ברחוב הסחלב 

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

 מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייהלתכנון ול
' מס נהריה מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייהלתכנון ול

  20076/ ג
   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה
 תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה

  היתרים או הרשאות
  :המתייחסת לתכניות הבאות

  מספר התכנית  סוג היחס
  9088/ ג  שינוי
  14/ במ/ ג  שינוי

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
    .4סחלב :  נהריה רחוב: יישוב

  X: 208850קואורדינטה 
  Y: 766650קואורדינטה 

  :גושים וחלקות
  .424:  חלקות במלואן18134: גוש
  .10:  חלקי חלקות18134: גוש

  :מטרת התכנית
   קומות5 - חנויות ב 2ד ו " יח12הקמת בית מגורים  

  :עיקרי הוראות התכנית
, הוספת קומה, בנייההגדלת אחוזי , ד" יח2הוספת 

מזרחי . ב.אות בקגובה והבלטת גזוזטר, הגדלת תכסית
  .ומערבי

  

בימים ובשעות , רשאי לעיין בתכניתמעוניין כל 
באתרוכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il ם הפנימשרדשלהאינטרנט
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה , בקרקעמעוניין 

וכן כל הזכאי לכך על פי , את עצמו נפגע על ידי התכנית
 ימים 60בתוך רשאי להגיש התנגדות ,  לחוק100סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 מחוז בנייהלמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול, תוניםיבע

:  טלפון17511דרך קרית הממשלה  נצרת עילית , הצפון
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה . 04-6508555

                          :  טלפון, נהריה, נהריהבנייהמקומית לתכנון ול
04-9879827  

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  (בנייהוה
  .1989 -ט "שמת, )וסדרי עבודתו

  נהריה:מרחב תכנון מקומי, צפון: מחוז
  'מסהודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

  19456/ ג
 חניתה 2ויצמן '  ברחבנייההגדלת אחוזי :שם התכנית

  נהריה, 7
 לחוק התכנון 117בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה

בדבר אישור תכנית מתאר , 1965 –ה "התשכ, בנייהוה
  19456/ ג' מסמקומית 

  :המתייחסת לתכניות הבאות
  מספר התכנית  סוג היחס

  10715/ ג  שינוי
  851/ ג  שינוי
  103/ במ/ ג  שינוי

  9/ 2/ תממ  כפיפות
  3/ ב/ 34/ תמא  כפיפות
  35/ תמא  כפיפות
  13/ תמא  כפיפות
  4/ ב/ 34/ תמא  כפיפות

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  .  2ויצמן :  נהריה רחוב: יישוב

  :גושים וחלקות
  .121:  חלקות במלואן18165: גוש
  .67:  חלקי חלקות18165: גוש
  .62:  חלקי חלקות18166: גוש

  X: 209202קואורדינטה 
  Y: 769018קואורדינטה 

  :מטרת התכנית
  .ד" יח19הקמת בניין מגורים בן 
  :עיקרי הוראות התכנית

   למטרות עיקריותבנייההגדלת אחוזי ה
מספר הקומות , התכסית, ד"יח' סמ, הגדלת הצפיפות

  .והגובה
  

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
עמוד , ב"התשע, 6463 ובילקוט הפרסומים 20/07/2012

  .22/08/2012בתאריך , 6037
  

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
דרך קרית הממשלה  נצרת ,  מחוז הצפוןבנייהלתכנון ול

ועדה : וכן במשרדי. 04-6508555:  טלפון17511עילית 
                : טלפון,נהריה,  נהריהבנייהמקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה בימים מעוניין וכל ה, 04-9879827
ובאתר , ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

  .il.vgo.pnim.wwwהאינטרנט של משרד הפנים 

  נהריה:מרחב תכנון מקומי, צפון: מחוז
  ' מסהודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

  19650/ ג
  סחלב בנהריה'  ברחבנייההגדלת אחוזי ה:שם התכנית

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

  19650/ ג' מסמקומית 
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  :סת לתכניות הבאותהמתייח
  מספר התכנית  סוג היחס

  9088/ ג  שינוי
  14/ במ/ ג  שינוי

  4/ ב/ 34/ תמא  כפיפות
  13/ תמא  כפיפות
  35/ תמא  כפיפות

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  . נהריה    : יישוב

  :גושים וחלקות
  .21, 10:  חלקי חלקות18134: גוש

  X: 208858קואורדינטה 
  Y: 766670קואורדינטה 

  :מטרת התכנית
התכנית המוצעת היא תשתית תכנונית להקמת פרוייקט 

  .מגורים איכותי לזוגות צעירים
, ד"יח'  הגדלת מסבנייההתכנית מציעה הגדלת אחוזי 

  .הגדלת מספר הקומות והגדלת הגובה, הגדלת צפיפות
  :עיקרי הוראות התכנית

   לשטחים עיקריים בנייההגדלת אחוזי ה
   לשטחי שירות בנייההגדלת אחוזי ה

  הגדלת הצפיפות 
  תוספת קומה 

  הגדלת הגובה 
  .הגדלת התכסית

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
עמוד , ב"התשע, 6463 ובילקוט הפרסומים 20/07/2012

  .22/08/2012בתאריך , 6037
  

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
דרך קרית הממשלה  נצרת , ן מחוז הצפובנייהלתכנון ול

ועדה : וכן במשרדי. 04-6508555:  טלפון17511עילית 
                 : נהריה  טלפון, בנייה נהריהמקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בה בימים מעוניין וכל ה, 04-9879827
ובאתר , ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

.www.pnim.gov.ilהאינטרנט של משרד הפנים 
  

  קרית שמונה:מרחב תכנון מקומי, צפון: מחוז
  ' מסהודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

  19638/ ג
   דן דיין קרית שמונהבנייההגדלת אחוזי :שם התכנית

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

ן ובמשרדי הועדה המקומית  מחוז הצפובנייהלתכנון ול
 קרית שמונה מופקדת תכנית מתאר בנייהלתכנון ול

  19638/ ג' מסמקומית 
  :המתייחסת לתכניות הבאות

  מספר התכנית  סוג היחס
  8367/ ג  שינוי

  11993/ ג  כפיפות
  35/ תמא  כפיפות
  2/ 9/ תממ  כפיפות
  1/ 5/ 37/ תרשצ  כפיפות

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  . קרית שמונה    : ובייש

  X: 253600קואורדינטה 
  Y: 790400קואורדינטה 

  :גושים וחלקות
  .19:  חלקי חלקות13169: גוש

  :מטרת התכנית
 לבתי מגורים לשם בניית בית בנייההסדרת זכויות 

  מגורים דו משפחתי
  :עיקרי הוראות התכנית

   המותרים למגוריםבנייההגדלת אחוזי ה
  בתכנית שינוי בקו בנין הקבוע 

  תוספת קומה והגדלת גובה
  

בימים ובשעות , רשאי לעיין בתכניתמעוניין כל 
באתרוכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה , בקרקעמעוניין 

וכן כל הזכאי לכך על פי , את עצמו נפגע על ידי התכנית
 ימים 60בתוך רשאי להגיש התנגדות ,  לחוק100סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 מחוז בנייהלמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול, תוניםיבע

:  טלפון17511דרך קרית הממשלה  נצרת עילית , הצפון
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה . 04-6508555

 קרית 37הרצל , קרית שמונה בנייהמקומית לתכנון ול
  04-6942454: שמונה  טלפון

  

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  (בנייהוה
  .1989 -ט "מתש, )וסדרי עבודתו

  קרית שמונה:מרחב תכנון מקומי, צפון: מחוז
  ' מסהודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

  19345/ ג
   קרית שמונה593-599הירדן מגרשים ' רח:שם התכנית

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

  19345/ ג' מסמקומית 
  :המתייחסת לתכניות הבאות

  מספר התכנית  סוג היחס
  1/ 05/ 15/ תרשצ  שינוי

  11993/ ג  כפיפות
  3/ ב/ 34/ תמא  כפיפות
  4/ ב/ 34/ תמא  כפיפות

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  . קרית שמונה    : יישוב

  :גושים וחלקות
  .64 - 58:  חלקות במלואן13135: גוש

  X: 253900קואורדינטה 
  Y: 790450קואורדינטה 

  :מטרת התכנית
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 בנייה בהתאם לטבלת זכויות והוראות בנייהמתן זכויות 
  5מצב מוצע פרק 

  :עיקרי הוראות התכנית
  בנייה בשטח התכנית למתן היתרי בנייהקביעת זכויות 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
מוד ע, ב"התשע, 6368 ובילקוט הפרסומים 18/01/2012

  .26/01/2012בתאריך , 2304
  

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
דרך קרית הממשלה  נצרת ,  מחוז הצפוןבנייהלתכנון ול

ועדה : וכן במשרדי. 04-6508555:  טלפון17511עילית 
 קרית 37הרצל ,  קרית שמונהבנייהמקומית לתכנון ול

אי לעיין רשמעוניין וכל ה, 04-6942454: שמונה  טלפון
, בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

.www.pnim.gov.ilובאתר האינטרנט של משרד הפנים 
  

  אצבע הגליל:מרחב תכנון מקומי, צפון: מחוז
  ' מסהודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

  20078/ ג
  מחקלאי למגורים יסוד המעלהייעוד שינוי :שם התכנית

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

 מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייהלתכנון ול
 אצבע הגליל מופקדת תכנית מתאר בנייהלתכנון ול

  20078/ ג' מסמקומית 
או חלוקה בהסכמת כל הבעלים / איחוד ו:איחוד וחלוקה

  חום התכניתבחלק מת/בכל תחום התכנית
 תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה

  היתרים או הרשאות
  :המתייחסת לתכניות הבאות

  מספר התכנית  סוג היחס
  2101/ ג  שינוי
  8053/ ג  שינוי

  9/ 2/ תממ  כפיפות
  4/ ב/ 34/ תמא  כפיפות
  35/ תמא  כפיפות
  015/ 2101/ מק/ אג  כפיפות

  :קומםהשטחים הכלולים בתכנית ומ
  . יסוד המעלה    : יישוב

  X: 773530קואורדינטה 
  Y: 257260קואורדינטה 

  :גושים וחלקות
  .24:  חלקות במלואן13995: גוש

  :מטרת התכנית
 וחלוקה 2' משטח חקלאי לאיזור מגורים אייעוד שינוי 
  מחדש

  :עיקרי הוראות התכנית
  2' משטח חקלאי לאזור מגורים אייעוד שינוי 

  24ל חלקה חלוקה מחדש ש
  שינוי קווי בנין

 עבור 24/1הקניית זיקת הנאה למעבר ברכב בתא שטח 
  24/2תא שטח 

בכפוף , 24/2 יחידות נופש בתא שטח 2תוספת של 
  8053/ לתכנית ג

  

בימים ובשעות , רשאי לעיין בתכניתמעוניין כל 
באתרוכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה , בקרקעמעוניין 

וכן כל הזכאי לכך על פי , את עצמו נפגע על ידי התכנית
 ימים 60בתוך רשאי להגיש התנגדות ,  לחוק100סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 מחוז בנייהלמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול, בעתונים

:  טלפון17511דרך קרית הממשלה  נצרת עילית , ןהצפו
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה . 04-6508555

חצור הגלילית  ,  אצבע הגלילבנייהמקומית לתכנון ול
  04-6800077: טלפון

  

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

ליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון העובדות שע
סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר  (בנייהוה

  .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו

  גבעות אלונים:מרחב תכנון מקומי, צפון: מחוז
  ' מסהודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

  19840/ ג
  ממגורים למסחר אעבליןייעוד שינוי :שם התכנית

 לחוק התכנון 89בהתאם לסעיף ,  בזה הודעהנמסרת
 כי במשרדי הועדה המחוזית ,1965-ה"התשכ, בנייהוה

 מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייהלתכנון ול
 גבעות אלונים מופקדת תכנית מתאר בנייהלתכנון ול

  19840/ ג' מסמקומית 
  :המתייחסת לתכניות הבאות

  מספר התכנית  סוג היחס
  6794/ ג  שינוי
  984/ ג  שינוי

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  . אעבלין    : יישוב

  X: 217850קואורדינטה 
  Y: 747850קואורדינטה 

  :גושים וחלקות
  .2:  חלקי חלקות12207: גוש

  :מטרת התכנית
ממגורים למסחר להקמת מתחם מסחרי חדש ייעוד שינוי 

בגובה שתי קומות מעל מפלס הכניסה וקומת חניה תת 
  קרקעית

  :עיקרי הוראות התכנית
 70% מתוכם 170% - המרביים ל בנייהקביעת שטחי ה
  שטחים עקריים

  קרקע ממגורים לאזור מסחריייעוד שינוי 
קביעת מספר הקומות לקומת חניה תת קרקעית ושתי 

  קומות מסחריות מעל מפלס הכניסה
  פ תשריט" חדשים עבנייהקביעת קווי 

  קביעת התכליות והשימושים
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בימים ובשעות , רשאי לעיין בתכניתמעוניין ל כ
באתרוכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה , בקרקעמעוניין 

וכן כל הזכאי לכך על פי , את עצמו נפגע על ידי התכנית
 ימים 60בתוך  רשאי להגיש התנגדות,  לחוק100סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 מחוז בנייהלמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול, תוניםיבע

:  טלפון17511דרך קרית הממשלה  נצרת עילית , הצפון
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה . 04-6508555

:  טלפון,שפרעם, בנייה גבעות אלוניםמקומית לתכנון ול
04-9502017  

  

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  (בנייהוה
  .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו

  עות אלוניםגב:מרחב תכנון מקומי, צפון: מחוז
  ' מסהודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

  19873/ ג
מחקלאי לחניון והגדלת זכויות ייעוד שינוי :שם התכנית

   כפר מנדא- בנייה
 לחוק התכנון 89בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה

 כי במשרדי הועדה המחוזית ,1965-ה"התשכ, בנייהוה
 המקומית  מחוז הצפון ובמשרדי הועדהבנייהלתכנון ול
 גבעות אלונים מופקדת תכנית מתאר בנייהלתכנון ול

  19873/ ג' מסמקומית 
  :המתייחסת לתכניות הבאות

  מספר התכנית  סוג היחס
  7676/ ג  שינוי

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  . כפר מנדא    : יישוב

  X: 224100קואורדינטה 
  Y: 745675קואורדינטה 

  :גושים וחלקות
  .26 - 25: לקי חלקות ח17562: גוש

  :מטרת התכנית
 בשטח מלאכה ומסחר והקצאת חניון בנייההגדלת זכויות 
  בסמוך למגרש

  :עיקרי הוראות התכנית
 - ל 100% - מ 26/6 בתא שטח בנייההגדלת שטחי . 1

  .תכסית קרקע, קומות גובה מבנה' הגדלת מס, 180%
  מחקלאי לחניוןייעוד שינוי . 2
'  מ68 -ל '  מ80 - מ784 אזורית הקלה בקו בנין בדרל. 3

  מציר הדרך
, 25/11, 26/10שמירת זיקת הנאה בתאי שטח . 4

י תשריטי החלוקה המאושרות לטובת החניון " עפ26/14
  . 26, 25והמגרשים בחלקות 

קביעת תנאים , קביעת תכליות ושימושים לכל אזור. 5
  בנייהלמתן היתר 

   בתכניתבנייההסדרת קווי . 6
  

בימים ובשעות , רשאי לעיין בתכנית מעונייןכל 
באתרוכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה , בקרקעמעוניין 

וכן כל הזכאי לכך על פי , את עצמו נפגע על ידי התכנית
ימים  60בתוך רשאי להגיש התנגדות ,  לחוק100סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 מחוז בנייהלמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול, תוניםיבע

:  טלפון17511דרך קרית הממשלה  נצרת עילית , הצפון
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה . 04-6508555

: טלפוןשפרעם ,  גבעות אלוניםבנייהמקומית לתכנון ול
04-9502017  

  

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

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

  גבעות אלונים:מרחב תכנון מקומי, צפון: מחוז
  ' מסהודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

  19943/ ג
', מדרך משולבת למגורים בייעוד שינוי :שם התכנית

   שפרעםבנייהשינוי בהוראות וזכויות 
 לחוק התכנון 89בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה

 כי במשרדי הועדה המחוזית ,1965-ה"התשכ, בנייהוה
עדה המקומית  מחוז הצפון ובמשרדי הובנייהלתכנון ול
 גבעות אלונים מופקדת תכנית מתאר בנייהלתכנון ול

  19943/ ג' מסמקומית 
  :המתייחסת לתכניות הבאות

  מספר התכנית  סוג היחס
  10567/ ג  שינוי

  16331/ ג  כפיפות
  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם

  . שפרעם    : יישוב
  X: 215650קואורדינטה 
  Y: 746625קואורדינטה 

  :לקותגושים וח
  .6:  חלקי חלקות10270: גוש

  :מטרת התכנית
יצירת מסגרת תכנונית למתן היתרים ולאישור מבנים 

  בשטח התכנית
  :עיקרי הוראות התכנית

  ר" מ748 -ר ל " מ507 - מ בנייההגדלת שטחי 
   הקטנת קווי בנין לפי מה שסומן בתשריט

  47% - ל 40% -הגדלת תכסית מ 
  ' ד0.450במקום '  ד0.42 -הקטנת שטח מגרש מינימאלי ל 

  ' מ14 -ל '  מ10 -הגדלת גובה מבנה מ 
   קומות4 - קומות ל 3 -קומות מ ' הגדלת מס

  

בימים ובשעות , רשאי לעיין בתכניתמעוניין כל 
באתרוכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
ט תכנוני אחר הרואה בבנין או בכל פר, בקרקעמעוניין 
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וכן כל הזכאי לכך על פי , את עצמו נפגע על ידי התכנית
 ימים 60בתוך רשאי להגיש התנגדות ,  לחוק100סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 מחוז בנייהלמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול, תוניםיבע

: ון טלפ17511דרך קרית הממשלה  נצרת עילית , הצפון
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה . 04-6508555

:  טלפון,שפרעם,  גבעות אלוניםבנייהמקומית לתכנון ול
04-9502017  

  

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 ( בנייהוה
  .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו

  הגליל המזרחי:מרחב תכנון מקומי, צפון: מחוז
  18472/ גנ ' מסהודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

  רומאנה, הסטת דרך:שם התכנית
 לחוק התכנון 117בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה

דבר אישור תכנית מפורטת ב, 1965 –ה "התשכ, בנייהוה
  18472/ גנ' מס

  : המתייחסת לתכניות הבאות
  מספר התכנית  סוג היחס

  13724/ ג  שינוי
  6540/ ג  שינוי
  13192/ ג  שינוי

  2/ 9/ תממ  כפיפות
  5/ ב/ 34/ תמא  כפיפות
  4/ ב/ 34/ תמא  כפיפות
  35/ תמא  כפיפות
  3/ ב/ 34/ תמא  כפיפות

  :ומםהשטחים הכלולים בתכנית ומק
  . רומאנה: יישוב

  :גושים וחלקות
  .18, 10 - 7, 5:  חלקי חלקות17476: גוש
  .9 - 8, 3 - 2:  חלקי חלקות17477: גוש

  X: 229180קואורדינטה 
  Y: 743540קואורדינטה 

  :מטרת התכנית
 בכפר רומאנה על פי המצב 4- ו2' התאמת דרכים מס

  .הקיים
  :עיקרי הוראות התכנית

   בכפר רומאנה4- ו2' מסשינוי תוואי דרכים 
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

עמוד , א"התשע, 6288 ובילקוט הפרסומים 23/08/2011
  .31/08/2011בתאריך , 6280

  

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
דרך קרית הממשלה  נצרת ,  מחוז הצפוןבנייהלתכנון ול

ועדה : וכן במשרדי. 04-6508555:  טלפון17511עילית 
כפר תבור ,  הגליל המזרחיבנייהמקומית לתכנון ול

רשאי לעיין מעוניין וכל ה, 04-6772333:  טלפון15241

, בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל
  .il.gov.pnim.wwwובאתר האינטרנט של משרד הפנים 

  

  

  הגליל המזרחי:מרחב תכנון מקומי, פוןצ: מחוז
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

  19556/ ג ' מסמפורטת 
  שינוי במערכת הדרכים מגדל:שם התכנית

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

  19556/ ג' מסמקומית ברמה מפורטת 
   ללא איחוד וחלוקה:חוד וחלוקהאי

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה
  היתרים או הרשאות

  : המתייחסת לתכניות הבאות
  מספר התכנית  סוג היחס

  6069/ ג  שינוי
  727/ ג  שינוי

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  . מגדל    : יישוב

  :גושים וחלקות
, 152, 104, 97, 91 - 90:  חלקי חלקות15510: גוש

160 - 161.  
  X: 246950קואורדינטה 
  Y: 749500קואורדינטה 

  :מטרת התכנית
  שינוי במערכת דרכים

  :עיקרי הוראות התכנית
  מדרך להולכי רגל למגורים אייעוד שינוי 
  פ לדרך משולבת"משצייעוד שינו 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
עמוד , ב"התשע, 6431 הפרסומים  ובילקוט11/05/2012

  .14/06/2012בתאריך , 4694
  

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
דרך קרית הממשלה  נצרת ,  מחוז הצפוןבנייהלתכנון ול

ועדה : וכן במשרדי. 04-6508555:  טלפון17511עילית 
כפר תבור ,  הגליל המזרחיבנייהמקומית לתכנון ול

רשאי לעיין מעוניין וכל ה, 04-6772333:  טלפון15241
, בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

  .il.gov.pnim.wwwובאתר האינטרנט של משרד הפנים 
  

  

  מבוא העמקים:מרחב תכנון מקומי, צפון: מחוז
  ' מסהודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

  19804/ ג
  הרחבת שטח המגורים:יתשם התכנ
 לחוק התכנון 89בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה

 כי במשרדי הועדה המחוזית ,1965-ה"התשכ, בנייהוה
 מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייהלתכנון ול
 מבוא העמקים מופקדת תכנית מפורטת בנייהלתכנון ול

  19804/ ג' מס
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  :המתייחסת לתכניות הבאות
  ר התכניתמספ  סוג היחס

  9601/ ג  שינוי
  1111/ ג  שינוי

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  . בסמת טבעון    : יישוב

  X: 212600קואורדינטה 
  Y: 738000קואורדינטה 

  :גושים וחלקות
  .7 - 6:  חלקי חלקות10473: גוש

  :מטרת התכנית
  הרחבת שטח המגורים בשכונת זבידאת מערב

  :עיקרי הוראות התכנית
  .מחקלאי למגוריםייעוד נוי שי. 1
  .פ"ממגורים וחקלאי לשצייעוד שינוי . 2
  .הסדרת דרך גישה וקביעת זיקת הנאה למעבר רכב. 3
 כולל הוראות סביבתיות בנייההסדרת הוראות . 4

  .והגבלות נופיות
  

בימים ובשעות , רשאי לעיין בתכניתמעוניין כל 
באתרוכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלרנטהאינט
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה , בקרקעמעוניין 

וכן כל הזכאי לכך על פי , את עצמו נפגע על ידי התכנית
 ימים 60בתוך רשאי להגיש התנגדות ,  לחוק100סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 מחוז בנייהית לתכנון וללמשרדי הועדה המחוז, תוניםיבע

:  טלפון17511דרך קרית הממשלה  נצרת עילית , הצפון
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה . 04-6508555

 נצרת 5ציפורן ,  מבוא העמקיםבנייהמקומית לתכנון ול
  04-6468585:  טלפון17000עילית 

  

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

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

  .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו
  

  מבוא העמקים:מרחב תכנון מקומי, צפון: מחוז
 ' מסהודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

  19910/ ג
שינוי תוואי דרך ושינוי בהוראות וסכיות :שם התכנית

  .בנייה
 לחוק התכנון 89בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה

 כי במשרדי הועדה המחוזית ,1965-ה"התשכ, בנייהוה
 מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייהלתכנון ול
 מבוא העמקים מופקדת תכנית מתאר בנייהלתכנון ול
  19910/ ג' מסמקומית 

  :ת לתכניות הבאותהמתייחס
  מספר התכנית  סוג היחס

  50/ טב  שינוי
  

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  . בסמת טבעון    : יישוב

  X: 213700קואורדינטה 
  Y: 737700קואורדינטה 

  :גושים וחלקות
  .14:  חלקי חלקות10474: גוש

  :מטרת התכנית
שינוי מקומי בתוואי דרך להולכי רגל ושינוי בהוראות 

  בנייהכויות וז
  :עיקרי הוראות התכנית

  .הגדלת אחוזי בנייה
   ושינוי בקווי בנין בנייההגדלת תכסית ה

  בנייהקביעת תנאים להוצאת היתרי 
בימים ובשעות , רשאי לעיין בתכניתמעוניין כל 

באתרוכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל
כל .www.pnim.gov.il ם הפנימשרדשלהאינטרנט

בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה , רקעבקמעוניין 
וכן כל הזכאי לכך על פי , את עצמו נפגע על ידי התכנית

 ימים 60בתוך רשאי להגיש התנגדות ,  לחוק100סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

 מחוז בנייהלמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול, בעתונים
:  טלפון17511צרת עילית דרך קרית הממשלה  נ, הצפון

העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה . 04-6508555
 נצרת 5ציפורן ,  מבוא העמקיםבנייהמקומית לתכנון ול

  04-6468585:  טלפון17000עילית 
  

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

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

  .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו
  

  מבוא העמקים:מרחב תכנון מקומי, צפון: מחוז
  ' מסהודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

  20084/ ג
  הסדרת יעודי הקרקע במגרש עילוט:שם התכנית

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

 מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייהלתכנון ול
 מבוא העמקים מופקדת תכנית מתאר בנייהלתכנון ול
  20084/ ג' מסמקומית 

   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה
להוציא  תכנית שמכוחה ניתן : והרשאותהיתרי בנייה

  היתרים או הרשאות
  :המתייחסת לתכניות הבאות

  מספר התכנית  סוג היחס
  7215/ ג  שינוי
  10/ 7215/ מק/ מע/ 3  שינוי
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  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  . עילוט    : יישוב

  X: 225375קואורדינטה 
  Y: 735800קואורדינטה 

  :גושים וחלקות
  .19:  חלקי חלקות17483: גוש

  :תמטרת התכני
  .הסדרת יעודי קרקע וקווי בניין במגרש מאושר

  :עיקרי הוראות התכנית
  'ממגורים ומסחר למגורים בייעוד שינוי 

  שינוי בקווי בנין לפי קו אדום מקווקו בתשריט
  

בימים ובשעות , רשאי לעיין בתכניתמעוניין כל 
באתרוכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה , בקרקעמעוניין 

וכן כל הזכאי לכך על פי , את עצמו נפגע על ידי התכנית
 ימים 60בתוך רשאי להגיש התנגדות ,  לחוק100סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
  מחוזבנייהלמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול, תוניםיבע

:  טלפון17511דרך קרית הממשלה  נצרת עילית , הצפון
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה . 04-6508555

 נצרת 5ציפורן ,  מבוא העמקיםבנייהמקומית לתכנון ול
  04-6468585:  טלפון17000עילית 

  

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

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

  .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו

  מבוא העמקים:מרחב תכנון מקומי, צפון: מחוז
  ' מסהודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

  20094/ ג
 ובפריסת שינויים במערכת הדרכים:שם התכנית

  השטחים הציבוריים עין מאהל
 לחוק התכנון 89בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה

 כי במשרדי הועדה המחוזית ,1965-ה"התשכ, בנייהוה
 מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייהלתכנון ול
 מבוא העמקים מופקדת תכנית מתאר בנייהלתכנון ול
  20094/ ג' מסמקומית 

  איחוד וחלוקה ללא :איחוד וחלוקה
 תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה

  היתרים או הרשאות
  :המתייחסת לתכניות הבאות

  מספר התכנית  סוג היחס
  7609/ ג  שינוי

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  .ל    ' עין מאה: יישוב

  X: 233200קואורדינטה 
  Y: 736200קואורדינטה 

  :גושים וחלקות
  .134 - 132:  חלקי חלקות16935: גוש

  .20:  חלקי חלקות16940: גוש
  .46:  חלקי חלקות16941: גוש

  :מטרת התכנית
שינויים בפריסת השטחים למבני ציבור ומערכת הדרכים 

  .הסמוכה
  :עיקרי הוראות התכנית

  ,ממגורים למבני ציבור דרך משולבת וחניוןייעוד שינוי 
  ממבני ציבור למגוריםייעוד שינוי 

   תוואי דרך הרחבת
  מדרך להולכי רגל לדרךייעוד שינוי 

  

בימים ובשעות , רשאי לעיין בתכניתמעוניין כל 
באתרוכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il ם הפנימשרדשלהאינטרנט
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה , בקרקעמעוניין 

זכאי לכך על פי וכן כל ה, את עצמו נפגע על ידי התכנית
 ימים 60בתוך רשאי להגיש התנגדות ,  לחוק100סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 מחוז בנייהלמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול, וניםיבע

:  טלפון17511דרך קרית הממשלה  נצרת עילית , הצפון
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה . 04-6508555

 נצרת 5ציפורן ,  מבוא העמקיםבנייהתכנון ולמקומית ל
  04-6468585:  טלפון17000עילית 

  

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

וקר סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות ח (בנייהוה
  .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו

  מבוא העמקים:מרחב תכנון מקומי, צפון: מחוז
  ' מסהודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

  20169/ ג
הפיכת שביל לדרך משולבת ושינוי התוואי :שם התכנית

  עילוט, והרוחב שלה
 לחוק התכנון 89בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה

י במשרדי הועדה המחוזית  כ,1965-ה"התשכ, בנייהוה
 מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייהלתכנון ול
 מבוא העמקים מופקדת תכנית מתאר בנייהלתכנון ול
  20169/ ג' מסמקומית 

   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה
 תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה

  היתרים או הרשאות
  :המתייחסת לתכניות הבאות

  מספר התכנית  ג היחססו
  7215/ ג  שינוי

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  . עילוט    : יישוב

  X: 224825קואורדינטה 
  Y: 736553קואורדינטה 

  :גושים וחלקות
  .51:  חלקי חלקות17485: גוש
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  :מטרת התכנית
הפיכת שביל להולכי רגל תוך הרחבתו ושינוי התוואי 

  המאושר
  :עיקרי הוראות התכנית

   בכפר עילוט17485 גוש 51שינוי תוואי דרך גישה שבחלקה 
  משביל להולכי רגל לדרך מוצעתייעוד שינוי 

  ' מ6 -ל '  מ4 -הרחבת השביל מ 
  

בימים ובשעות , רשאי לעיין בתכניתמעוניין כל 
באתרוכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il ם הפנימשרדשלהאינטרנט
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה , בקרקעמעוניין 

וכן כל הזכאי לכך על פי , את עצמו נפגע על ידי התכנית
 ימים 60בתוך רשאי להגיש התנגדות ,  לחוק100סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 מחוז בנייהלמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול, בעתונים

:  טלפון17511 נצרת עילית דרך קרית הממשלה , הצפון
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה . 04-6508555

 נצרת 5ציפורן ,  מבוא העמקיםבנייהמקומית לתכנון ול
  04-6468585:  טלפון17000עילית 

  

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  (בנייהוה

  .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו
  

  מבוא העמקים:מרחב תכנון מקומי, צפון: מחוז
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 

  20293/ ג' מסמפורטת 
  נהריי, שינויי בהוראות וזכיות בניייה :שם התכנית

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

 מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייהלתכנון ול
 מבוא העמקים מופקדת תכנית מתאר בנייהלתכנון ול

  20293/ ג' מסמקומית ברמה מפורטת 
   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותנייההיתרי ב
  היתרים או הרשאות

  :המתייחסת לתכניות הבאות
  מספר התכנית  סוג היחס

  5249/ ג  שינוי
  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם

  . ריינה    : יישוב
  X: 229625קואורדינטה 
  Y: 736425קואורדינטה 

  :גושים וחלקות
  .49:  חלקי חלקות17521: גוש

  :כניתמטרת הת
שינויים בשימושים וקביעת , שינוי בהוראות וזכויות בנייה

  .מספר יחידות הדיור
  .קביעת זיקת הנאה למעבר ברכב

  :עיקרי הוראות התכנית

  הגדלת זכויות הבנייה ומספר הקומות
  שינוי בשימושים המותרים

  קביעת מספר יחידות דיור מותר במגרש
  הגדלת גובה המבנה

  ברכבקביעת זיקת הנאה למעבר 
  

בימים ובשעות , רשאי לעיין בתכניתמעוניין כל 
באתרוכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה , בקרקעמעוניין 

וכן כל הזכאי לכך על פי , את עצמו נפגע על ידי התכנית
 ימים 60בתוך התנגדות רשאי להגיש ,  לחוק100סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 מחוז בנייהלמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול, ניםיתבע

:  טלפון17511דרך קרית הממשלה  נצרת עילית , הצפון
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה . 04-6508555

 נצרת 5ציפורן ,  מבוא העמקיםבנייהמקומית לתכנון ול
  04-6468585:  טלפון17000עילית 

  

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  (בנייהוה
  .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו

  
  מבוא העמקים:מרחב תכנון מקומי, פוןצ: מחוז

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה 
  20336/  ג' מסמפורטת 

  .הסדרת דרך כפר כנא:שם התכנית
 לחוק התכנון 89בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה

 כי במשרדי הועדה המחוזית ,1965-ה"התשכ, בנייהוה
קומית  מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המבנייהלתכנון ול
 מבוא העמקים מופקדת תכנית מתאר בנייהלתכנון ול

  20336/ ג' מסמקומית ברמה מפורטת 
   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה
 תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה

  היתרים או הרשאות
  :המתייחסת לתכניות הבאות

  מספר התכנית  סוג היחס
  8588/ ג  שינוי

  :נית ומקומםהשטחים הכלולים בתכ
  . כפר כנא    : יישוב

  X: 231600קואורדינטה 
  Y: 739000קואורדינטה 

  :גושים וחלקות
  .79, 69 - 68, 64 - 63:  חלקי חלקות17390: גוש

  :מטרת התכנית
  .הצרה מקומית של דרך מקומית

  :עיקרי הוראות התכנית
  .מדרך למגוריםייעוד שינויי 
  . ממגורים לדרךייעוד שינויי 
  . תוואי דרך בהתאם לנספח תחבורהשינויי
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בימים ובשעות , רשאי לעיין בתכניתמעוניין כל 
באתרוכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il ם הפנימשרדשלהאינטרנט
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה , בקרקעמעוניין 

 וכן כל הזכאי לכך על פי, את עצמו נפגע על ידי התכנית
 ימים 60בתוך רשאי להגיש התנגדות ,  לחוק100סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 מחוז בנייהלמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול, תוניםיבע

:  טלפון17511דרך קרית הממשלה  נצרת עילית , הצפון
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה . 04-6508555

 נצרת 5ציפורן ,  מבוא העמקיםבנייהמקומית לתכנון ול
  04-6468585:  טלפון17000עילית 

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  (בנייהוה
  .1989 -ט "תשמ, )תווסדרי עבוד

  מבוא העמקים:מרחב תכנון מקומי, צפון: מחוז
  ' מסהודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

  19315/ ג
  הסדרת דרך עין מאהל:שם התכנית

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

  19315/ ג' מסמקומית 
  :סת לתכניות הבאותהמתייח

  מספר התכנית  סוג היחס
  7609/ ג  שינוי
  9423/ ג  שינוי

  15555/ ג  כפיפות
  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם

  .ל    ' עין מאה: יישוב
  :גושים וחלקות

  .75, 22, 5:  חלקי חלקות16937: גוש
  X: 233200קואורדינטה 
  Y: 736950קואורדינטה 

  :מטרת התכנית
מית בהתאם לתשריט חלוקה מאושר הסדרת דרך מקו

  והפיכת חלק ממנה לשביל
  :עיקרי הוראות התכנית

  מדרך למגורים ולשבילייעוד שינוי 
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

עמוד , ב"התשע, 6377 ובילקוט הפרסומים 20/01/2012
  .15/02/2012בתאריך , 2587

  

מחוזית התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה ה
דרך קרית הממשלה  נצרת ,  מחוז הצפוןבנייהלתכנון ול

ועדה : וכן במשרדי. 04-6508555:  טלפון17511עילית 
 נצרת 5ציפורן ,  מבוא העמקיםבנייהמקומית לתכנון ול

רשאי מעוניין וכל ה, 04-6468585:  טלפון17000עילית 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

אתר האינטרנט של משרד הפנים וב, לקהל
www.pnim.gov.il.

  מעלה חרמון: מרחב תכנון מקומי, צפון: מחוז
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה 

  18428/ ג' מסמפורטת 
  קרית חינוך בוקעתא: שם התכנית

 לחוק התכנון 117בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה
כנית מתאר בדבר אישור ת, 1965 –ה "התשכ, בנייהוה

  18428/ ג' מסמקומית ברמה מפורטת 
   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה
 תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה

  היתרים או הרשאות
  : המתייחסת לתכניות הבאות

  מספר התכנית  סוג היחס
  6121/ ג  שינוי

  5/ ב/ 34/ תמא  כפיפות
  35/ תמא  כפיפות
  4/ ב/ 34/ תמא  כפיפות

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
   בוקעאתא: יישוב

  :גושים וחלקות
  .19, 2 - 1:  חלקי חלקות202014: גוש
  .10, 6, 1:  חלקי חלקות202015: גוש
  .6 - 5:  חלקי חלקות202016: גוש

  X: 273900קואורדינטה 
  Y: 789010קואורדינטה 

  :מטרת התכנית
   בכפר בוקעאתא-הקמת קריית חינוך 

באזור שימור '  מ4 בגובה מעל בנייהע ל"לנתאישור ו
  )11.10.11(חזותי 

  :עיקרי הוראות התכנית
  שטחים למבנים ולמוסדות חינוךייעוד הגדרת 

  שבילים וחניות, הסדרת מערכת הדרכים 
  קרקעייעוד קביעת ופירוט התכליות המותרות בכל 

, בנייהמגבלות והראות למתן היתרי / קביעת זכויות
   אדריכליוהנחיות עיצוב

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
עמוד , ב"התשע, 6419 ובילקוט הפרסומים 23/03/2012

  .21/05/2012בתאריך , 4187
  

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
דרך קרית הממשלה  נצרת ,  מחוז הצפוןבנייהלתכנון ול

ועדה : דיוכן במשר. 04-6508555:  טלפון17511עילית 
 12439מסעדה ,    מעלה החרמוןבנייהמקומית לתכנון ו

רשאי לעיין בה בימים מעוניין וכל ה, 04-6981677: טלפון
ובאתר , ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

.www.pnim.gov.ilהאינטרנט של משרד הפנים 
  

  משגב:מרחב תכנון מקומי, צפון: מחוז
  'מסקומית הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מ

  19959/ ג 
 במגרש בנייה ושטחי בנייההגדלת אחוזי :שם התכנית

  לבון, 207
 לחוק התכנון 89בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה

 כי במשרדי הועדה המחוזית ,1965-ה"התשכ, בנייהוה
 מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייהלתכנון ול
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מתאר נ משגב מופקדת תכנית .ד- משגבבנייהלתכנון ול
  19959/ ג' מסמקומית 

   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה
 תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה

  היתרים או הרשאות
  :המתייחסת לתכניות הבאות

  מספר התכנית  סוג היחס
  2/ 146/ מק/ מש  שינוי
  146/ במ/ ג  שינוי

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  . לבון    : יישוב

  X: 227350ורדינטה קוא
  Y: 761025קואורדינטה 

  :גושים וחלקות
  .6:  חלקי חלקות18809: גוש

  :מטרת התכנית
  207'  וקביעת הוראות  במגרש מסבנייההגדלת זכויות ה

  :עיקרי הוראות התכנית
  ר " מ250 - המותרים מ בנייההגדלת שטחי ה

  כ במגרש"ר סה" מ400 -ל 
  

ימים ובשעות שהמשרדים ב, כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכן, האמורים פתוחים לקהל

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

רשאי להגיש ,  לחוק100כל הזכאי לכך על פי סעיף 
 ההודעה  ימים ממועד פרסומה של60התנגדות בתוך 

למשרדי הועדה , תוניםיהמאוחרת בין הפרסומים בע
דרך קרית הממשלה  , המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון

העתק . 04-6508555:  טלפון17511נצרת עילית 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה 

  04-9990102 :טלפון, נ משגב.ד-משגב
ידון אלא אם כן התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא ת

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

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

                                                     יוסף ברון

  ר הועדה המחוזית "יו                                             

   הצפוןחוז מ לתכנון ולבניה                                         
  

  דרוםהמחוז 
  

  גלילית מחוז הדרום: מרחב תכנון מקומי, דרום: מחוז
  ' מסהודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

11 /03 /275  
יסויי לייצור קיטור ליד מתקן סולארי נ:שם התכנית

  תחנת הכוח רמת חובב
 לחוק התכנון 89בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה

 כי במשרדי הועדה המחוזית ,1965-ה"התשכ, בנייהוה
 מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייהלתכנון ול
' מס מחוז הדרום מופקדת תכנית מפורטת בנייהלתכנון ול

11 /03 /275  

  ללא איחוד וחלוקה :איחוד וחלוקה
 תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה

  היתרים או הרשאות
  :המתייחסת לתכניות הבאות

  מספר התכנית  סוג היחס
  125/ 03/ 11  שינוי

  4/ ב/ 34/ תמא  כפיפות
  1/ א/ 37/ תמא  כפיפות
  4/ 14/ תמא  כפיפות
  35/ תמא  כפיפות
  ת/ 37/ תמא  כפיפות

  :ם בתכנית ומקומםהשטחים הכלולי
  סמוך לתחנת הכוח רמת חובב

  X  182300קואורדינטה 
   Y  562350קואורדינטה 

  :גבולות התכנית
  כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

  :גושים וחלקות
  .1חלקי חלקות ,   מוסדר39774גוש 

  :מטרת התכנית
מתקן סולארי ניסויי לייצור קיטור ליד תחנת הכוח רמת 

חובב
  :ניתעיקרי הוראות התכ

שימושים ומגבלות עבור הייעודים , קביעת יעודי קרקע. 1
מסדרון "-ו" שטח פרטי  פתוח", "מתקנים הנדסיים"

  ".תשתיות
מתקנים "-ל" קרקע חקלאית לתכנון בעתיד"ייעוד שינוי . 2

שטחים "ייעוד שינוי , "שטח פרטי פתוח"-ו" הנדסיים
מסדרון "-ו" שטח פרטי פתוח"-ל" שמלחלמעבר קווי 

  ".תיותתש
קביעת תנאים והוראות להקמת מתקן סולארי ניסויי . 3

  .ליצור קיטור
  .קביעת הוראות להגנה על הסביבה. 4
  .קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. 5

  

בימים ובשעות , רשאי לעיין בתכניתמעוניין כל 
באתרוכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה , בקרקעמעוניין 

וכן כל הזכאי לכך על פי , את עצמו נפגע על ידי התכנית
  ימים60בתוך רשאי להגיש התנגדות ,  לחוק100סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 מחוז בנייהלמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול, תוניםיבע

-08:  טלפון84100 באר שבע 4ה התקו, הדרום
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה . 6263795

 4התקוה ,  מחוז הדרוםבנייה מחוזית לתכנון ול-מקומית 
  08-6263795:  טלפון84100באר שבע 

  

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

הן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון העובדות שעלי
סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר  (בנייהוה

  .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו
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  אילת: מרחב תכנון מקומי, דרום: מחוז
  'מסהודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

2 /03 /114 /69  
  חוף צפוני אילת מלון מלכת שבא: שם התכנית

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

 מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייהלתכנון ול
  ' מס אילת מופקדת תכנית מפורטת בנייהלתכנון ול

2 /03 /114 /69  
  או חלוקה ללא הסכמת הבעלים/ איחוד ו:איחוד וחלוקה
שמכוחה ניתן להוציא  תכנית : והרשאותהיתרי בנייה

  היתרים או הרשאות
  מספר התכנית  סוג היחס

  33/ 114/ 03/ 2  כפוף
  318/ מק/ 2  כפוף
  50/ 114/ 03/ 2  כפוף
  63/ 114/ 03/ 2  כפוף
  21/ 114/ 03/ 2  תואם
  12/ 114/ 03/ 2  תואם

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  חוף צפוני אילת מתחם מלון מלכת שבא, אילת: יישוב

  X             195907קואורדינטה 
  Y             384740קואורדינטה 

  8מספר בית , רחוב אנטיב :כתובת
  :גבולות התכנית

  כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
  :גושים וחלקות

  .4, 3, 2, 1חלקות בשלמות ,  מוסדר40123גוש 
  חלק, בהסדר, 40176גוש 
  .חלק, בהסדר, 40175גוש 

  :מטרת התכנית
 הגדלת – המותרים בתכנית בנייהחלוקת שטחי השינוי 

איחוד , שטחי המסחר על חשבון שטחי האטרקציות
  .וחלוקה ללא הסכמת בעלים

  :עיקרי הוראות התכנית
מתחת ( במפלס הטיילת בנייהשינוי חלוקת שטחי ה. 1

, ח שטחי אטרקציות" הגדלת שטחי המסחר ע-)לקרקע
  . משטח המגרש24% - ל15.5% -מ
מת מגני רוח באזורי כניסות ראשיות למבנה תותר הק. 2

  .0בקו בניין 
  . איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים. 3

  

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

בבנין או בכל , כל מעוניין בקרקע.www.pnim.gov.il ם הפני
וכן , רואה את עצמו נפגע על ידי התכניתפרט תכנוני אחר ה

רשאי להגיש ,  לחוק100כל הזכאי לכך על פי סעיף 
ימים ממועד פרסומה של ההודעה  60התנגדות בתוך 

למשרדי הועדה , תוניםיהמאוחרת בין הפרסומים בע
 באר שבע 4התקוה , המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום

דות יומצא העתק ההתנג. 08-6263795:  טלפון84100

 1חטיבת הנגב , למשרדי ועדה מקומית לתכנון ובנייה אילת
  08-6367114: אילת  טלפון

  

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

תכנית סמכויות חוקר סדרי נוהל בהתנגדויות ל (בנייהוה
  .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו

  
  אילת: מרחב תכנון מקומי, דרום: מחוז

  ' מסהודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
2 /03 /135 /83  

  אילת' ,  שכונה ג610בניין : שם התכנית
 לחוק התכנון 89בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה

וזית  כי במשרדי הועדה המח,1965-ה"התשכ, בנייהוה
 מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייהלתכנון ול

  ' מס אילת מופקדת תכנית מפורטת בנייהלתכנון ול
2 /03 /135 /83  

   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה
 תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה

  היתרים 
  :המתייחסת לתכניות הבאות

  מספר התכנית  סוג היחס
  21/ 135 /03/ 2  שינוי

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  אילת : יישוב

  X  194350קואורדינטה 
  Y  385610קואורדינטה 

  'שכונה ג, 85מגרש 
  610:  בית'מס, אשליל' סמ:רחוב 

  :גבולות התכנית
  כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

  :גושים וחלקות
  .73חלקי חלקות , 6חלקות בשלמות , רשום, 40012גוש 

  :תמטרת התכני
  .קבלת אישור תוספת זכויות בנייה

  :עיקרי הוראות התכנית
  :  בלבד18' ר  לדירה מס"  מ44.18 בנייהתוספת זכויות ה

  .ר" מ1384.3 –מוצע , ר" מ1340.12 –קיים 
  

בימים ובשעות , רשאי לעיין בתכניתמעוניין כל 
באתרוכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה , בקרקעמעוניין 

וכן כל הזכאי לכך על פי , את עצמו נפגע על ידי התכנית
ימים  60בתוך רשאי להגיש התנגדות ,  לחוק100סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
  מחוזבנייהלמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול, תוניםיבע

                            : טלפון84100 באר שבע 4התקוה , הדרום
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה . 08-6263795

 אילת  1חטיבת הנגב ,  אילתבנייהמקומית לתכנון ו
  08-6367114: טלפון
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
מאמת את הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר ה

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

  .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו
  

  אילת: מרחב תכנון מקומי, דרום: מחוז
  'מסהודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 2 /03 /135 /84  
  אילת', שכונה ג, 691בנין : שם התכנית
 לחוק התכנון 89בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה

 כי במשרדי הועדה המחוזית ,1965-ה"התשכ, בנייהוה
 מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייהלתכנון ול

  'מס אילת מופקדת תכנית מפורטת בנייהלתכנון ול
 2 /03 /135 /84  

   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה
שמכוחה ניתן להוציא  תכנית : והרשאותהיתרי בנייה

  היתרים 
  :המתייחסת לתכניות הבאות

  מספר התכנית  סוג היחס
  21/ 135/ 03/ 2  שינוי

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
מספר , צין' רח  :רחוב, 'שכונה ג,  אילת: יישוב
  691:בית

  X  194225קואורדינטה 
  Y  386000קואורדינטה 

  :גבולות התכנית
  צוףכמסומן בתשריט בקו כחול ר

  :גושים וחלקות
חלקות בחלקן , 82חלקות בשלמות ,  מוסדר40025גוש 
183.  

  :מטרת התכנית
  . בלבד10' קבלת אישור תוספת זכויות לדירה מס

  :עיקרי הוראות התכנית
  :  בלבד10' ר  לדירה מס"  מ22.88 בנייהתוספת זכויות ה

ר לפי חוזה חכירה מיום " מ47.60 -קיים 
  .ר" מ22.88 –מוצע  ,681' נסח מס,17/1/2011

  

בימים ובשעות , רשאי לעיין בתכניתמעוניין כל 
באתרוכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה , בקרקעמעוניין 

וכן כל הזכאי לכך על פי , ע על ידי התכניתאת עצמו נפג
 ימים 60בתוך רשאי להגיש התנגדות ,  לחוק100סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 מחוז בנייהלמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול, תוניםיבע

              :  טלפון84100 באר שבע 4התקוה , הדרום
ת יומצא למשרדי ועדה העתק ההתנגדו. 08-6263795

 אילת  1חטיבת הנגב ,  אילתבנייהמקומית לתכנון ו
  08-6367114: טלפון

  

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

נית סמכויות חוקר סדרי נוהל בהתנגדויות לתכ (בנייהוה
  .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו

  
  אילת: מרחב תכנון מקומי, דרום: מחוז

  'מסהודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 2 /03 /214 /8  

 שכונת 354מבנה צמוד קרקע במגרש : שם התכנית
  אילת, 6שחמון רובע 

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

 מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייהלתכנון ול
  ' מס אילת מופקדת תכנית מפורטת בנייהלתכנון ול

2 /03 /214 /8  
   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה
 תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה

  היתרים או הרשאות
  :המתייחסת לתכניות הבאות

  מספר התכנית  יחססוג ה
  417/ מק/ 2  שינוי
  214/ 03/ 2  שינוי

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
   אילת : יישוב

  X  193370קואורדינטה 
  Y  383685קואורדינטה 

  אילת ,6שכונת  שחמון רובע 
  דרך הבשמים: רחוב

  29: מספר בית
  :גבולות התכנית

  כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
  :גושים וחלקות

 בחלקן חלקות, 15חלקות בשלמות ,  מוסדר40129גוש 
184.  

  :מטרת התכנית
  .בנייהקביעת זכויות ומגבלות 
  :עיקרי הוראות התכנית

' ,  מ1 -שינוי קו בניין לבריכה בגבול עם מגרש שכן ל. 1
  ' מ2מותר 

מותר . ר לשטח עיקרי" מ110 של בנייהתוספת זכויות . 2
  .ר" מ290מוצע , ר" מ180

  . מטר1.5מוצע ,  מטר2מותר . נין קדמי שינוי קו ב. 3
   .0מרפסת ומצללה  מעל החניה המקורה  עד קו בנין . 4
ר מעבר לשטח '' מ30תוספת מצללה  בשטח של עד . 5

  .המותר
  

בימים ובשעות , רשאי לעיין בתכניתמעוניין כל 
באתרוכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה , בקרקעמעוניין 

וכן כל הזכאי לכך על פי , את עצמו נפגע על ידי התכנית
ימים  60בתוך רשאי להגיש התנגדות ,  לחוק100סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 מחוז בנייהלמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול, תוניםיבע
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                       : טלפון84100 באר שבע 4 התקוה ,הדרום
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה . 08-6263795

 אילת  1חטיבת הנגב ,  אילתבנייהמקומית לתכנון ו
  08-6367114: טלפון

  

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

דות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון העוב
סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר  (בנייהוה

  .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו
  

  אילת :מרחב תכנון מקומי, דרום: מחוז
  ' מסהודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

2 / 03 /214 /23  
 שכונת שחמון רובע 321מבנה במגרש : שם התכנית

  ילתא, 6
 לחוק התכנון 89בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה

 כי במשרדי הועדה המחוזית ,1965-ה"התשכ, בנייהוה
 מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייהלתכנון ול

  ' מס אילת מופקדת תכנית מפורטת בנייהלתכנון ול
2 /03 /214 /23  

   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה
נית שמכוחה ניתן להוציא  תכ: והרשאותהיתרי בנייה

  היתרים או הרשאות
  :המתייחסת לתכניות הבאות

  מספר התכנית  סוג היחס
  417/ מק/ 2  שינוי
  214/ 03/ 2  שינוי

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  אילת ,6שחמון ,דרך הבשמים , אילת: יישוב
  143 : בית'מס, דרך הבשמים: רחוב

  X  193185קואורדינטה 
  Y  383525קואורדינטה 

  :גבולות התכנית
  כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

  :גושים וחלקות
  .95חלקות בשלמות ,  מוסדר40129גוש 

  :מטרת התכנית
  .בנייהקביעת זכויות ומגבלות 
  :עיקרי הוראות התכנית

מכונות . שינוי קו בניין תת קרקעי למטרת בריכה וח. 1
  '  מ2מאושר ,מקו מגרש '  מ1, בלבד

 180תוספת  , ר" מ180 -מאושר: בנייהת תוספת זכויו. 2
  ר'' מ360כ ''סה.ר עיקרי "מ
  .ר'' מ70של + -0.00בניית קומה מתחת למפלס . 3
  0מרפסת מעל החניה המקורה  עד קו בניין . 4

  

בימים ובשעות , רשאי לעיין בתכניתמעוניין כל 
באתרוכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה , בקרקעמעוניין 

וכן כל הזכאי לכך על פי , את עצמו נפגע על ידי התכנית
 ימים 60בתוך רשאי להגיש התנגדות ,  לחוק100סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
ז  מחובנייהלמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול, תוניםיבע

                : טלפון84100 באר שבע 4התקוה , הדרום
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה . 08-6263795

 אילת  1חטיבת הנגב ,  אילתבנייהמקומית לתכנון ו
  08-6367114: טלפון

  

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

בדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון העו
סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר  (בנייהוה

  .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו
  

  אילת: מרחב תכנון מקומי, דרום: מחוז
  ' מסהודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

2 /03 /214 /24  
 שכונת 306מבנה צמוד קרקע במגרש : שם התכנית

  אילת, 6 רובע שחמון
 לחוק התכנון 89בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה

 כי במשרדי הועדה המחוזית ,1965-ה"התשכ, בנייהוה
 מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייהלתכנון ול

  ' מס אילת מופקדת תכנית מפורטת בנייהלתכנון ול
2 /03 /214 /24  

   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה
 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :הרשאות והיתרי בנייה

  היתרים או הרשאות
  :המתייחסת לתכניות הבאות

  מספר התכנית  סוג היחס
  417/ מק/ 2  שינוי
  214/ 03/ 2  שינוי

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  אילת ,6שחמון ,100דרך הבשמים ' רח, אילת: יישוב

  X  193260קואורדינטה 
  Y  383575קואורדינטה 

  :תכניתגבולות ה
  כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

  :גושים וחלקות
  .127חלקות בשלמות ,  מוסדר40129גוש 

  :מטרת התכנית
  .בנייהקביעת זכויות ומגבלות 
  :עיקרי הוראות התכנית

מכונות . שינוי קו בניין תת קרקעי למטרת בריכה וח. 1
  .'  מ2מאושר ,מקו מגרש '  מ1, בלבד

 180תוספת  , ר" מ180 -שרמאו: בנייהתוספת זכויות . 2
ר לקומה " מ80מתוכם ,ר " מ360כ "ר עיקרי סה"מ

  .0.00 מתחת ל
  .0.00בניית קומה מתחת ל. 3
  0מרפסת מעל החניה המקורה עד קו בניין . 4

  

בימים ובשעות , רשאי לעיין בתכניתמעוניין כל 
באתרוכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il ם הפנימשרדשלהאינטרנט
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה , בקרקעמעוניין 

וכן כל הזכאי לכך על פי , את עצמו נפגע על ידי התכנית
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ימים  60בתוך רשאי להגיש התנגדות ,  לחוק100סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

ז  מחובנייהלמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול, תוניםיבע
                  :  טלפון84100 באר שבע 4התקוה , הדרום

העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה . 08-6263795
 אילת  1חטיבת הנגב ,  אילתבנייהמקומית לתכנון ו

  08-6367114: טלפון
  

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  (בנייהוה
  .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו

  אילת:מרחב תכנון מקומי, דרום: מחוז
  ' מסהודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

2 /03 /254  
  אילת, 1037פטיו : שם התכנית

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

 מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייהלתכנון ול
  'מס אילת מופקדת תכנית מפורטת בנייהלתכנון ול

2 /03 /254  
   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה

   תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים :היתרי בנייה והרשאות
  :המתייחסת לתכניות הבאות

  מספר התכנית  סוג היחס
  101/ 02/ 2  שינוי

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
שכונת : שכונה, חד קומתי,בית צמוד קרקע, תאיל:  יישוב
  1037פטיו : מספר בית, קידר' רח: רחוב, אופיר

  X  194325קואורדינאטה 
  Y  385420קואורדינאטה 

  :גבולות התכנית
  יט בקו כחול רצוףכמסומן בתשר
  :גושים וחלקות

  .171חלקי חלקות , 56חלקות בשלמות ,  מוסדר40038גוש 
  :מטרת התכנית

גובה מבנה ושינויים בפיתוח ,בנייהקביעה קווי בנין וזכויות 
  .לפי מצב קיים בשטח ובהתאם להיתר

  :עיקרי הוראות התכנית
  : קביעה קווי בנין-

  0מוצע ', מ0 מותר –קו בנין קדמי 
  0מוצע ', מ0 מותר - בנין אחורי קו

  .0 –מוצע ', מ0 מותר –קו בנין צדדי ימני ושמאלי 
לפי היתר ) מבנה חד קומתי (בנייה קביעה זכויות ה-

  :19/2/03מיום ,9691'  מסבנייה
  ר" מ124.0מוצע , ר" מ124.0 –שטח עיקרי   קיים 
  ר" מ19.08מוצע , ר" מ19.08 –שטח פרגולה קיים 

  ר" מ13.24מוצע , ר" מ13.24 –ים שטח סככה   קי
  

בימים ובשעות , רשאי לעיין בתכניתמעוניין כל 
באתרוכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה , בקרקעמעוניין 

וכן כל הזכאי לכך על פי , את עצמו נפגע על ידי התכנית
  ימים60בתוך רשאי להגיש התנגדות ,  לחוק100סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 מחוז בנייהלמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול, תוניםיבע

                         :  טלפון84100 באר שבע 4התקוה , הדרום
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה . 08-6263795

 אילת  1חטיבת הנגב ,  אילתבנייהכנון ומקומית לת
  08-6367114: טלפון

  

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  (בנייהוה
  .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו

  
  אילת :מרחב תכנון מקומי, דרום: מחוז

  ' מסהודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
2 /03 /235 /13  

,  לבית טורי במשעול חרובבנייהתוספת :שם התכנית
   בשחמון אילת4רובע 

 לחוק התכנון 117בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה
רטת בדבר אישור תכנית מפו, 1965 –ה "התשכ, בנייהוה

  13/ 235/ 03/ 2' מס
   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה
 תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה

  היתרים או הרשאות
  : המתייחסת לתכניות הבאות

  מספר התכנית  סוג היחס
  151/ במ/ 2  שינוי

  73/ 101/ 02/ 2  כפיפות
  

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  אילת,שחמון , 4-14עול חרוב מש: אילת רחוב: יישוב

  :גבולות התכנית
  כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

  :גושים וחלקות
  .77: חלקות במלואן, מוסדר 40084: גוש
  .120: חלקי חלקות, מוסדר 40084: גוש

  X: 193600קואורדינטה 
  Y: 384160קואורדינטה 

  :מטרת התכנית
   2'  לבית מסבנייהתוספת זכויות ומגבלות 

  .תוספת מצללה לחניה ולכניסה,תים במשעול ולכל הב
  :עיקרי הוראות התכנית

 בקומת הקרקע ובמרפסת במפלס בנייהתוספת זכויות . א
  .2' ר עיקרי לבית מס" מ43+ 4.59

  . נקודתי למחסן גינה0קו בנין . ב
  . בלבד2' ר לבית מס" מ97-ר ל" מ88-שינוי תכסית מ.  ג
  . בלבד2' מס קומות לבית 3- ל2-מ: תוספת קומה. ד
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, ד"ר ליח" מ50תותר בנית מצללות בשטח של עד . ה
  .י תשריט ונספח בנוי "בקו בנין עפ, מחומרים קלים

  

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
 'עמ, ב"התשע, 6419 ובילקוט הפרסומים 26/04/2012

  .21/05/2012בתאריך , 4193
חוזית התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המ

 84100 באר שבע 4התקוה ,  מחוז הדרוםבנייהלתכנון ול
ועדה מקומית לתכנון : וכן במשרדי. 08-6263795: טלפון

-08:  אילת  טלפון1חטיבת הנגב ,  אילתבנייהו
רשאי לעיין בה בימים ובשעות מעוניין וכל ה, 6367114

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

  
  אשדוד: מרחב תכנון מקומי, דרום: מחוז

  'מסהודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 3 / 02 /101 /127  

מאזור מגורים מיוחד למגורים ייעוד שינוי : שם התכנית
   אשדוד-ומגורים ומבנים למוסדות ציבור' ג

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

 מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייהלתכנון ול
  ' מס אשדוד מופקדת תכנית מפורטת בנייהלתכנון ול

3 /02 /101 /127  
   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה
 תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה

  היתרים או הרשאות
  :המתייחסת לתכניות הבאות

  מספר התכנית  סוג היחס
  101/ 02/ 3  כפיפות

  1/ 17/ במ/ 3  שינוי
  17/ במ/ 3  שינוי

  98/ 101/ 02/ 3  כפיפות
  78/ 101/ 02/ 3  כפיפות
  2071/ מק/ 3  כפיפות
  85/ 101/ 02/ 3  כפיפות
  96/ 101/ 02/ 3  כפיפות
  20/ 101/ 02/ 3  כפיפות
  11/ 101/ 02/ 3  כפיפות
  62/ 101/ 02/ 3  כפיפות

  4/ ב/ 34/ כפיפות                            תמא
  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם

  .אשדוד:  יישוב
 מגרשים ברחוב העצמאות ברובע קריית המגורים 2

  באשדוד 
: מספרי בתים

36,38,40,42,50,52,44,46,48,65,67,69,71,73,77,7
9,81,83  

  X  166/550קואורדינטה 
  Y  633/100קואורדינטה 

  :בולות התכניתג
  כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

  :גושים וחלקות
חלקי חלקות , 7.8חלקות בשלמות ,  מוסדר2448גוש 

15 ,16.  
  :מטרת התכנית

, 118- ו115ד לתאי שטח "הוספת זכויות בנייה ויח
הגדרת זיקות הנאה והגדרת שטחים עבור מבני ציבור 

  .ברובע קרית מגורים הסיטי אשדוד
  : התכניתעיקרי הוראות

ומגורים ', מאזור מגורים מיוחד למגורים גייעוד שינוי 
  . ומבנים למוסדות ציבור

ד " יח347 -ד ל" יח185 יתווספו 115בתא שטח 
 11,890וכן יתווספו שטחים עיקריים בסך . מאושרות 

בנוסף יתווספו ,ר " מ19,410ר ושטחי שירות בסך "מ
ות עבור ר שטחי שיר" מ100+ר " מ400שטחים עיקריים 

ויוגדרו שטחים עבור מסחר הקשור לבריכת ,גני ילדים 
 להלן ושינויים בתכסית 5השחייה כמופיע בסעיף 

  .ר " מ13,850 -ר ל" מ8,250 -מ, כמתחייב מהבינוי 
ד מאושרות " יח275-ד ל" יח165 יתווספו 118בתא שטח 

תבוטל ). ד" יח39מתוכן אושרו כבר בהליך של הקלה ( 
והעברת הזכויות של המסחר לתא החזית המסחרית 

-ר שטחים עיקריים ו" מ15,400 ויתווספו 115שטח 
ושינוי בתכסית . ר שטחי שירות למגורים" מ8,250

  .ר" מ10,954-ר ל" מ6,900-מ, כמתחייב מהבינוי
  

בימים ובשעות , רשאי לעיין בתכניתמעוניין כל 
באתרוכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפניםרדמששלהאינטרנט
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה , בקרקעמעוניין 

וכן כל הזכאי לכך על פי , את עצמו נפגע על ידי התכנית
ימים  60בתוך רשאי להגיש התנגדות ,  לחוק100סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 מחוז בנייה וללמשרדי הועדה המחוזית לתכנון, תוניםיבע

                    : טלפון84100 באר שבע 4התקוה , הדרום
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה . 08-6263795

 אשדוד 10הגדוד העברי ,  אשדודבנייהמקומית לתכנון ול
  08-8545304:  טלפון77100

  

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

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

  .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו
  

  אשדוד:  מרחב תכנון מקומי, דרום:  מחוז
  61/ 102/ 03/ 3 'מסהודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת 

   אשדוד-'  רובע א-יבוטינסקי 'ז' הרחבת רח: שם התכנית
 לחוק התכנון 117בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה

בדבר דחיית תכנית מפורטת ,1965 –ה "התשכ, בנייהוה
 שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה 61/ 102/ 03/ 3' מס

 ובילקוט הפרסומים 02/07/1984בעיתונים בתאריך 
  .19/07/1984בתאריך , 2918עמוד , ד"התשמ, 3076

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  'רובע א, אשדוד: יישוב

  :גבולות התכנית
  כמסומן בקו הכחול בתשריט



1905 ילקוט הפרסומים 6520, י"ז בטבת התשע"ג, 30.12.2012

  :גושים וחלקות
  .2086, 2077, 2062: גושים בחלקיות
  :מטרת התכנית
זבוטינסקי בקטע שבין הרחובות שדרות ' להרחיב את רח

'  מ19הראשונים במערב מרוחב של ' הרצל במזרח רח
  .ושינוי משטח מסחרי ותעשיה לדרך. ' מ31 לרוחב של

  

הועדה המחוזית  :התכנית האמורה נמצאת במשרדי
 84100 באר שבע 4התקוה ,  מחוז הדרוםבנייהלתכנון ול

ועדה מקומית לתכנון : וכן במשרדי, 08-6263795: טלפון
:  טלפון77100 אשדוד 10הגדוד העברי ,  אשדודבנייהול

בימים ובשעות , הי לעיין ברשאמעוניין כל  ו08-8545304
באתרוכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

.www.pnim.gov.il ם הפנימשרדשלהאינטרנט
  

  באר שבע: מרחב תכנון מקומי, דרום: מחוז
  ' מסהודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

5 /03 /107 /112  
, 58/4מגורים ברחוב הכותל המערבי : שם התכנית

  באר שבע ' ,שכונה א
 לחוק התכנון 89בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה

 כי במשרדי הועדה המחוזית ,1965-ה"התשכ, בנייהוה
 מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייהלתכנון ול
 ' מס באר שבע מופקדת תכנית מפורטת בנייהלתכנון ול

5 /03 /107 /112  
   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה
כנית שמכוחה ניתן להוציא  ת: והרשאותהיתרי בנייה

  היתרים או הרשאות
  :המתייחסת לתכניות הבאות

  מספר התכנית  סוג היחס
  8/ 107/ 03/ 5  שינוי
  27/ 107/ 03/ 5  שינוי

  155/ 102/ 02/ 5  כפיפות
  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם

' ברח', שטח התכנית נמצא בשכונה א, באר שבע: יישוב
  .בעש-באר, 58/4הכותל המערבי 

  X    179630קואורדינאטה 
  Y  573280קואורדינאטה   

  :גבולות התכנית
  כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

  :גושים וחלקות
  חלק, לא מוסדר, 38024גוש 
  .40חלקי חלקות , מוסדר 38261גוש 

  :מטרת התכנית
 100'  למגרש מגורים תא שטח מסבנייההגדלת שטח 

  .ש"ב', א' שכ, 58/4הכותל המערבי ' רח
  :עיקרי הוראות התכנית

' יתקיימו מס',  דירות במגרש מגורים א4לבית בעל 
  :'ובקומה ב'  בקומה א458/' עבור דירה מסשינוים 

 - ל15% - למטרות עיקריות מבנייההגדלת היקפי . 1
22%.  

 58/4' לדירה מס) 'קומה ב(הוספת קומה מעל הקרקע . 2
  ). הקומת דירת דופלקס(
  .3% -ה למטרות שרותקביעת זכויות בניי. 3
  . קיימתבנייהשינוי בקווי הבנין לפי . 4
  .בנייהקביעת תנאים למתן היתרי . 5

  

בימים ובשעות , רשאי לעיין בתכניתמעוניין כל 
באתרוכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
ר הרואה בבנין או בכל פרט תכנוני אח, בקרקעמעוניין 

וכן כל הזכאי לכך על פי , את עצמו נפגע על ידי התכנית
  ימים60בתוך רשאי להגיש התנגדות ,  לחוק100סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 מחוז בנייהלמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול, תוניםיבע

                       :  טלפון84100 באר שבע 4התקוה , הדרום
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה . 08-6263795

 באר 2בגין מנחם ,  באר שבעבנייהמקומית לתכנון ול
  08-6463807:  טלפון,שבע

  

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  (בנייהוה
  .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו

  
  באר שבע:מרחב תכנון מקומי, דרום: מחוז

  ' מסהודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
5 /03 /109 /23  

  20 ברחוב יפתח הגלעדי 149מגרש : שם התכנית
 לחוק התכנון 117בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה

בדבר אישור תכנית מפורטת , 1965 –ה "התשכ, בנייהוה
  23/ 109/ 03/ 5' מס

   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה
 תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה

  היתרים או הרשאות
  : המתייחסת לתכניות הבאות

  מספר התכנית  סוג היחס
  10/ 109/ 03/ 5  שינוי

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
    .20יפתח הגלעדי : באר שבע רחוב: יישוב

נווה ' שכ, 20יפתח הגלעדי ' שטח התכנית נמצא ברח
  באר שבע, עופר

  :גבולות התכנית
  כמסומן בתשריט בקו כחול

  :גושים וחלקות
  .83: חלקות במלואן, מוסדר 38006: גוש
  .222, 213:  חלקי חלקות, מוסדר38006: גוש

  X: 179025קואורדינטה 
  Y: 572275ינטה קואורד

  :מגרשים
  10/ 109/ 03/ 5 בהתאם לתכנית 149



ילקוט הפרסומים 6520, י"ז בטבת התשע"ג, 30.12.2012 1906

  :מטרת התכנית
'  ברח149' הגדלת זכויות הבנייה במגרש מגורים מס

  .באר שבע, 20יפתח הגלעדי 
  

  :עיקרי הוראות התכנית
, 65%- ל45% -הגדלת זכויות בנייה למטרה עיקרית מ. 1

  .  בקומת הקרקע ועליית גגבנייהעבור תוספת 
, ר" מ37.5ביעת שטחים למטרות שרות בהיקף של ק. 2

  .ד ומחסן"ממ,   חנייה מקורה, עבור גגון כניסה
  .שינויים בקו בנין צדדי וקביעת קווי בנין עבור סככת רכב. 3
  .קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי. 4
  .בנייהקביעת תנאים להוצאת היתרי . 5

  

בתאריך הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים 
עמוד , ב"התשע, 6419 ובילקוט הפרסומים 03/05/2012

  .21/05/2012בתאריך , 4199
  

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 84100 באר שבע 4התקוה ,  מחוז הדרוםבנייהלתכנון ול

ועדה מקומית לתכנון : וכן במשרדי. 08-6263795: טלפון
            :   טלפון באר שבע2בגין מנחם ,  באר שבעבנייהול

רשאי לעיין בה בימים מעוניין וכל ה, 08-6463807
ובאתר , ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

.www.pnim.gov.ilהאינטרנט של משרד הפנים 
  

  באר שבע:מרחב תכנון מקומי, דרום: מחוז
  ' מסהודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

5 /03 /115 /114  
'  ברחוב ימית שכ630Aמגרש מגורים ב:שם התכנית

  באר שבע' ט
 לחוק התכנון 117בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה

בדבר אישור תכנית מפורטת , 1965 –ה "התשכ, בנייהוה
  114/ 115/ 03/ 5' מס

   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה
 תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה

  היתרים או הרשאות
  :ניות הבאות המתייחסת לתכ

  מספר התכנית  סוג היחס
  81/ 115/ 03/ 5  שינוי

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  .רחבת ימית    :  באר שבע רחוב: יישוב

  באר שבע' ט' רחבת ימית שכ
  :גבולות התכנית

  כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
  :גושים וחלקות

  .199: חלקות במלואן, מוסדר 38111: גוש
  .171: חלקי חלקות, דר מוס38111: גוש

  X: 178325קואורדינטה 
  Y: 572600קואורדינטה 

  :מגרשים
A 630 81/ 115/ 03/ 5 בהתאם לתכנית  

  :מטרת התכנית
  .630A' במגרש מס'  באזור מגורים גבנייהתוספת זכויות 

  :עיקרי הוראות התכנית
  .A 630ד במגרש " יח52 ל בנייהא תוספת לזכויות 

טחים עיקריים לצורך הרחבת ר של ש" מ190הוספת . ב
  .הדירות ללא שינוי במספר יחידות הדיור המותר

ר שטחי שרות מעל המפלס הכניסה " מ420הוספת . ג
  .הקובעת

הפחתת זכויות בנייה למטרת שרות מתחת למפלס . ד
  .ר" מ1,600 –ר ל " מ4,200 –הכניסה הקובעת מ 

  .הגדלת תכסית קרקע מרבית. ה
  .ת לעיצוב אדריכליקביעת הוראות והנחיו. ו
  .שינוי קווי בניין. ז
  .בנייהקביעת תנאים למתן היתרי . ח

  

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
עמוד , ב"התשע, 6458 ובילקוט הפרסומים 12/07/2012

  .09/08/2012בתאריך , 5755
  

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 84100 באר שבע 4התקוה , ם מחוז הדרובנייהלתכנון ול

ועדה מקומית לתכנון : וכן במשרדי. 08-6263795: טלפון
             : באר שבע  טלפון2בגין מנחם ,  באר שבעבנייהול

רשאי לעיין בה בימים מעוניין וכל ה, 08-6463807
ובאתר , ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

.www.pnim.gov.ilהאינטרנט של משרד הפנים 
  

  באר שבע:מרחב תכנון מקומי, דרום: מחוז
  ' מסהודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 

5 /03 /191 /18  
' מגרשים למבנים ומוסדות ציבור שכונה ו :שם התכנית

  באר שבע
 לחוק התכנון 117בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה

בדבר אישור תכנית מפורטת , 1965 –ה "התשכ, בנייהוה
  18 /191/ 03/ 5' מס

   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה
 תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה

  היתרים או הרשאות
  : המתייחסת לתכניות הבאות

  מספר התכנית  סוג היחס
  3/ 80/ במ/ 5  שינוי
  3/ 191/ 03/ 5  שינוי
  191/ 03/ 5  שינוי

  )19/ (191/ 03/ 5  כפיפות
  )43/ (191/ 03/ 5  כפיפות

  2082/ מק/ 5  יפותכפ
  2282/ מק/ 5  כפיפות

  

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  . באר שבע  : יישוב

  'מבנים ומוסדות ציבור בשכונה ו
  :גבולות התכנית

  כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
  :גושים וחלקות

  .33, 31, 15, 6: חלקות במלואן, מוסדר 38352: גוש
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  .33, 30 -29, 24 -23, 7 -6:  חלקות במלואן38353: גוש
  .164, 14:  חלקות במלואן38354: גוש

  X: 178750קואורדינטה 
  Y: 575050קואורדינטה 

  :מגרשים
  191/ 03/ 5 בהתאם לתכנית 193-196

  3/ 191/ 03/ 5 בהתאם לתכנית 910
  3/ 191/ 03/ 5 בהתאם לתכנית 914
  3/ 80/ במ/ 5 בהתאם לתכנית 900

  2282/ מק/ 5 בהתאם לתכנית 2023
  2282/ מק/ 5 בהתאם לתכנית 3012-3013

  191/ 03/ 5 בהתאם לתכנית 200
201A-201B 191/ 03/ 5 בהתאם לתכנית  

  :מטרת התכנית
 בנייההרחבת השימושים המותרים וקביעת היקפי ה

המותרים במגרשים המיועדים למבנים ומוסדות ציבור 
  .שבע-באר', בשכונה ו

  :עיקרי הוראות התכנית
 המותרים במגרשים למבנים קביעת השימושים. 1

 ,A201, 200, 196, 195, 194, 193'  ומוסדות ציבור מס
B201, 900, 905, 910, 914, 2032, 3012, 3013 

  .'בשכונה ו
  .קביעת זכויות בנייה למטרה עיקרית ולמטרת שרות. 2
  .תמרביקביעת תכסית . 3
  .קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי. 4
  .היתרי  בנייהקביעת תנאים למתן . 5

  

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
עמוד , ב"התשע, 6458 ובילקוט הפרסומים 19/07/2012

  .09/08/2012בתאריך , 5753
  

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 84100 באר שבע 4התקוה ,  מחוז הדרוםבנייהלתכנון ול

דה מקומית לתכנון וע: וכן במשרדי. 08-6263795: טלפון
               : באר שבע  טלפון2בגין מנחם ,  באר שבעבנייהול

רשאי לעיין בה בימים מעוניין וכל ה, 08-6463807
ובאתר , ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

.www.pnim.gov.ilהאינטרנט של משרד הפנים 
  

  באר שבע:מרחב תכנון מקומי, דרום: מחוז
  ' מסור תכנית מפורטת הודעה בדבר איש

5 /03 /129 /12  
   באר שבע21יעלים ' מגורים ברחוב שד: שם התכנית

 לחוק התכנון 117בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה
בדבר אישור תכנית מפורטת , 1965 –ה "התשכ, בנייהוה

  12/ 129/ 03/ 5' מס
   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה
ה ניתן להוציא  תכנית שמכוח: והרשאותהיתרי בנייה

  היתרים או הרשאות
  : המתייחסת לתכניות הבאות

  מספר התכנית  סוג היחס
  5/ 129/ 03/ 5  שינוי

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
    .21שד יעלים :  באר שבע רחוב: יישוב
  'ים טוריים באזור מגורים ב'קוטג

  :גבולות התכנית
  כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

  :גושים וחלקות
  .11: חלקות במלואן, מוסדר 38058: שגו

  X: 179200קואורדינטה 
  Y: 572975קואורדינטה 

  :מטרת התכנית
' תא שטח מס( לבית מגורים חד משפחתי בנייהתוספת 

  .'במגרש מיועד לאזור מגורים א) 1
  :עיקרי הוראות התכנית

ר " מ195.6 - למטרה עיקרית מבנייההגדלת זכויות ה. א
  .ר" מ205  -  לבנייההמותרים ל

במקום החניה (קביעת שטחי שרות עבור מחסן . ב
  .ר" מ18בסך ) המקורה

  59.13%קביעת תכסית מרבית . ג
  . ועיצוב אדריכליבנייהקביעת הנחיות . ד
  .בנייהקביעת תנאים להוצעת היתר . ה

  

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
עמוד , ב"התשע, 6463 ובילקוט הפרסומים 10/08/2012

  .22/08/2012בתאריך , 6054
  

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 84100 באר שבע 4התקוה ,  מחוז הדרוםבנייהלתכנון ול

ועדה מקומית לתכנון : וכן במשרדי. 08-6263795: טלפון
            :  באר שבע  טלפון2בגין מנחם ,  באר שבעבנייהול

רשאי לעיין בה בימים  מעונייןוכל ה, 08-6463807
ובאתר , ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

.www.pnim.gov.ilהאינטרנט של משרד הפנים 
  

  ירוחם: מרחב תכנון מקומי, דרום: מחוז
  'מסהודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 26 /02 /122 /1  
   ירוחם-מתחמי תיירות מדברית : שם התכנית

 לחוק התכנון 89יף בהתאם לסע, נמסרת בזה הודעה
 כי במשרדי הועדה המחוזית ,1965-ה"התשכ, בנייהוה

 מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייהלתכנון ול
  'מס ירוחם מופקדת תכנית מפורטת בנייהלתכנון ול

 26 /02 /122 /1  
   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה
 תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה

   או הרשאותהיתרים
  :המתייחסת לתכניות הבאות

  מספר התכנית  סוג היחס
  1/ 68/ במ/ 26  שינוי
  122/ 02/ 26  שינוי

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
    ירוחם    : יישוב
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 מדרום לכביש הכניסה -אגן הניקוז של נחל שועלים 
י תוכנית "בתחום הרחבת העיר דרומה עפ, לירוחם

  .122/02/26' המתאר מס
  X: 192870ואורדינטה ק

  Y: 542754קואורדינטה 
  :גבולות התכנית

  כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
  :גושים וחלקות

  .5חלקי חלקות ,  מוסדר39071גוש 
  חלק,  לא מוסדר39531גוש 

  :מטרת התכנית
' מס(תוכנית זו באה לפרט את תוכנית המתאר לירוחם . 1

122/02/26.(  
 מדברית הכוללים איתור וקביעת מתחמי תיירות. 2

לחקלאות תיירותית ושטחים , שטחים למוקדי תיירות
  .בהתאם לאיכויות ולמשאבי הטבע והנוף, לטיפול נופי

קביעת דרכי גישה למתחמים ולשרות תשתיות . 3
כהשלמה למערך התחבורתי של תכנית המתאר לירוחם 

תוך שימוש מרבי בשבילים ובדרכי עפר , 122/02/26' מס
  .קיימות

  . חייה לדפוסי בינוי ופיתוח במתחמי התיירות המדבריתהנ. 4
  :עיקרי הוראות התכנית

  :קביעת ייעודים ושימושים ביחידות השטח כמפורט. 1
  ).אכסון מלונאי (–שטחים למוקדי תיירות .     א
  .תיירות חקלאית.     ב
  .שטחים לטיפול נופי.     ג

ת קביעת מאפייני הבנייה והפיתוח במתחמי התיירו. 2
  :המדברית

  ).אכסון מלונאי (–למוקדי תיירות .    א
  .לתיירות חקלאית.    ב
  .לטיפול נופי.     ג
  .לקטעי דרכים וחניה.     ד

קביעת תוואי והנחיות לפיתוח דרכי הגישה למתחמים . 3
  .כולל הנחיות והוראות פיתוח, ולשרות תשתיות

קביעת שלביות פיתוח לדרכי הגישה ולמתחמי . 4
  .ת המדבריתהתיירו

  

בימים ובשעות , רשאי לעיין בתכניתמעוניין כל 
באתרוכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה , בקרקעמעוניין 

וכן כל הזכאי לכך על פי , את עצמו נפגע על ידי התכנית
ימים  60בתוך להגיש התנגדות רשאי ,  לחוק100סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 מחוז בנייהלמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול, תוניםיבע

                   : טלפון84100 באר שבע 4התקוה , הדרום
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה . 08-6263795

 ירוחם 1ין צבי בורנשטי,  ירוחםבנייהמקומית לתכנון ול
  08-6598270:  טלפון80550

  

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  (בנייהוה
  .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו

  
  נתיבות: מרחב תכנון מקומי, דרום: מחוז

  'מסהודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 22 /03 /102 /164  

   נתיבות-אלפסי ' רח, מעונות סטודנטים: שם התכנית
 לחוק התכנון 89בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה

 כי במשרדי הועדה המחוזית ,1965-ה"התשכ, בנייהוה
משרדי הועדה המקומית  מחוז הדרום ובבנייהלתכנון ול
  ' מס נתיבות מופקדת תכנית מפורטת בנייהלתכנון ול

 22 /03 /102 /164  
   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה
 תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה

  היתרים או הרשאות
  :המתייחסת לתכניות הבאות

  מספר התכנית  סוג היחס
  37/ 102/ 03/ 22  שינוי

  )4/13/10צ "תרש(
  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם

  מגרש הנמצא ברחוב אלפסי,  נתיבות: יישוב
  X=  161980  קואורדינאטה 
  Y=  592860  קואורדינאטה 

  :גבולות התכנית
  כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

  :גושים וחלקות
חלקי חלקות , 129חלקות בשלמות ,  מוסדר39573גוש 
181.  

  :מטרת התכנית
' תכנונית להקמת מעונות סטודנטים ברחיצירת מסגרת 

 בנייהקביעת הוראות , קרקעייעוד י שינוי "אלפסי ע
  .ושימושים

  :עיקרי הוראות התכנית
למבנים "  קומות3-4מגורים "קרקע מייעוד שינוי * 

  .ומוסדות ציבור
  .קביעת שימושים מותרים ליעודים אלו* 
  :בנייהקביעת הוראות * 

  קומותקביעת גובה מבנה ומספר     
   וקווי בנייהבנייהקביעת זכויות     
  . וחניהבנייהקביעת הנחיות ל    
  .קביעת יחידות מגורים    

  .בנייהקביעת תנאים למתן היתרי   *
  

בימים ובשעות , רשאי לעיין בתכניתמעוניין כל 
באתרוכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

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

וכן כל הזכאי לכך על פי , את עצמו נפגע על ידי התכנית
ימים  60בתוך רשאי להגיש התנגדות ,  לחוק100סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 מחוז בנייהלמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול, תוניםיבע

                     :  טלפון84100ע  באר שב4התקוה , הדרום
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העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה . 08-6263795
 נתיבות 4שד ירושלים ,  נתיבותבנייהמקומית לתכנון ול

  08-9938735:  טלפון80200
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 

יהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון העובדות שעל
סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר  (בנייהוה

  .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו
  

  ערד:מרחב תכנון מקומי, דרום: מחוז
  'מסהודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 24 /03 /103 /16  
מציבורי מיוחד למגורים ייעוד שינוי : שם התכנית

  ערד, 1 ברחוב המגדל
 לחוק התכנון 89בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה

 כי במשרדי הועדה המחוזית ,1965-ה"התשכ, בנייהוה
 מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייהלתכנון ול

  'מס ערד מופקדת תכנית מפורטת בנייהלתכנון ול
 24 /03 /103 /16  

   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה
 תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה

  היתרים או הרשאות
  :המתייחסת לתכניות הבאות

  מספר התכנית  סוג היחס
  6/ 103/ 03/ 24  שינוי

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
   ערד    : יישוב

  ערד, גל' מגדל פינת רח' שטח התכנית נמצא ברח
  X  221350קואורדינאטה 
  Y  574100קואורדינאטה 

  :גבולות התכנית
  כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

  :גושים וחלקות
חלקי חלקות , 26חלקות בשלמות ,  מוסדר38214גוש 

68 ,70.  
  :מטרת התכנית

' יצירת מסגרת תכנונית להקמת מגרש מגורים ברח
  .ערד, המגדל

  :עיקרי הוראות התכנית
  .'קרקע מציבורי מיוחד לאזור מגורים אייעוד שינוי . 1
   ). 9(ד "קביעת מספר יח. 2
  .'זכויות והוראות בנייה לאזור מגורים א, קביעת שימושים. 3
  ).כמסומן בתשריט(קביעת קווי בנין . 4
  .בנייהקביעת תנאים למתן היתרי . 5
  .קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי. 6

  

בימים ובשעות , רשאי לעיין בתכניתמעוניין כל 
באתרוכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il ם הפנימשרדשלהאינטרנט
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה , בקרקעמעוניין 

וכן כל הזכאי לכך על פי , את עצמו נפגע על ידי התכנית
ימים  60בתוך רשאי להגיש התנגדות ,  לחוק100סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 מחוז בנייהלתכנון וללמשרדי הועדה המחוזית , תוניםיבע

               :  טלפון84100 באר שבע 4התקוה , הדרום
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה . 08-6263795

                     : טלפון,ערד,  ערדבנייהמקומית לתכנון ול
08-9951712  

  

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

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

  .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו
  

  רהט: מרחב תכנון מקומי, דרום: מחוז
  ' מסהודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

17 /03 /296 /7  
  רהט, 909מגרש , מסחר ומשרדים:שם התכנית

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

 מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייהלתכנון ול
  'מס רהט מופקדת תכנית מפורטת בנייהלתכנון ול

 17 /03 /296 /7  
   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה
 תכנית שמכוחה ניתן להוציא :רשאות וההיתרי בנייה

  היתרים או הרשאות
  :המתייחסת לתכניות הבאות

  מספר התכנית  סוג היחס
  296/ 03/ 7  שינוי
  1/ 296/ 03/ 17  שינוי

  402/ 02/ 17  כפיפות
  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם

  909' מרכז העיר רהט מגרש מס, רהט: יישוב
  X  X=177025קואורדינטה 
  Y  Y=589350 קואורדינטה

  :גבולות התכנית
  כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

  :גושים וחלקות
  .1חלקי חלקות ,  מוסדר100225גוש 

  :מטרת התכנית

קרקע מאזור מרכז אזרחי למסחר ייעוד הגדרת 
 ושינוי קווי בניין במגרש בנייההגדלת זכויות ,ומשרדים

  . במרכז רהט909' מס
  :עיקרי הוראות התכנית

 - ל110% - למסחר ומשרדים מבנייהכויות  הגדלת ז-א 
  .ושינוי קווי בניין כמסומן במצב מוצע, 153%

ים למטרות עיקריות מרבי הבנייה קביעת שטחי ה- -ב
  .ולשטחי שירות

שימושים וקביעת הנחיות ומוגבלות , קביעת תכליות- -ג
  .בנייה

  .בנייה קביעת תנאים למתן היתרי -ד 
  .ב אדרכלי קביעת הנחיות לבנוי ועצו-ה 
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בימים ובשעות שהמשרדים , כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית
משרדשלהאינטרנטבאתרוכן, האמורים פתוחים לקהל

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

הגיש רשאי ל,  לחוק100כל הזכאי לכך על פי סעיף 
 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 60התנגדות בתוך 

למשרדי הועדה , תוניםיהמאוחרת בין הפרסומים בע
 באר שבע 4התקוה , המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום

העתק ההתנגדות יומצא . 08-6263795 : טלפון84100
                   : טלפון,רהט, למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה רהט

08-9914874  
  

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  (בנייהוה
  .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו

  
  באר טוביה: קומימרחב תכנון מ, דרום: מחוז

  ' מסהודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
8 /03 /112 /19  

חלוקה של מגרש למגורים ומשקי עזר : שם התכנית
  לשני מגרשי מגורים בכפר ורבורג

 לחוק התכנון 117בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה
בדבר אישור תכנית מפורטת , 1965 –ה "התשכ, בנייהוה

  19/ 112/ 03/ 8' מס
   ללא איחוד וחלוקה: וחלוקהאיחוד

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה
  היתרים או הרשאות

  :המתייחסת לתכניות הבאות
  מספר התכנית  סוג היחס

  7/ 112/ 03/ 8  שינוי
  112/ 03/ 8  שינוי

  

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  .במושב כפר ורבורג, 119מגרש , כפר ורבורג: יישוב
  :ות התכניתגבול

  כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
  .קרית מלאכי: מרחבי תכנון גובלים

  :גושים וחלקות
  :מוסדר

 47, 45 - 22, 20 - 10, 6 - 3:  חלקות במלואן2745: גוש
- 54 ,56 - 58 ,63 ,67 - 69 ,71.  

  .55:  חלקי חלקות2745: גוש
 - 26, 24 - 23, 21 - 7, 5 - 2:  חלקות במלואן2746: גוש
32 ,35 ,37 - 38 ,42 ,46 ,48 - 98.  
, 43 - 21, 16 - 15, 9 - 3:  חלקות במלואן2748: גוש
48 ,51 - 55 ,58 - 188.  
  .49:  חלקי חלקות2748: גוש
  .40 - 4:  חלקות במלואן2749: גוש

  X: 174630קואורדינטה 
  Y: 624780קואורדינטה 

  :מטרת התכנית
 ומשקי מטרת התכנית חלוקת מגרש המיועד למגורים

קביעת זכויות . ' תאי שטח המיועדים למגורים א2 -עזר ל
  . להלן2.2 כמפורט בסעיף בנייהה

  :עיקרי הוראות התכנית
)  119' מגרש מס(מאזור מגורים ומשקי עזרייעוד שינוי . א

  ).204,205' תאי שטח מס(' לאזור מגורים א
תא שטח ( (פ לדרך משולבת"קרקע משצייעוד שינוי . ב

101 .(  
תא ('  המרביים באזור מגורים אבנייהקביעת שטחי ה. ג

 המהווים שטח 446ר מתוכם "  מ515-ל) 204' שטח מס
  .עיקרי

תא ('  המרביים באזור מגורים אבנייהקביעת שטחי ה. ד
ר המהווים " מ200ר מתוכם " מ260-ל) 205' שטח מס

  . שטחים עיקריים
  .יהבניקביעת הוראות לתשתיות ותנאים למתן היתרי . ה
  קביעת שלבי ביצוע התכנית. ו

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
עמוד , ב"התשע, 6419 ובילקוט הפרסומים 20/04/2012

  .21/05/2012בתאריך , 4201
  

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 84100 באר שבע 4התקוה ,  מחוז הדרוםבנייהלתכנון ול

ועדה מקומית לתכנון : וכן במשרדי. 08-6263795: טלפון
, 08-8503404:  טלפון,באר טוביה,  באר טוביהבנייהול

רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין וכל ה
ובאתר האינטרנט של משרד , האמורים פתוחים לקהל

.www.pnim.gov.ilהפנים 
  

  חבל אילות:מרחב תכנון מקומי, דרום: מחוז
  ' מסכנית מפורטת  תאישורהודעה בדבר 

  1009/ מפ/ 12
  וולטאי נאות סמדר-מתקן פוטו: שם התכנית

 לחוק התכנון 117בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה
 תכנית מפורטת בדבר אישור ,1965 –ה "התשכ, והבניה
  1009/ מפ/ 12: מספר

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

  תרים או הרשאותהי
  :המתיחסת לתכניות הבאות

  מספר התכנית  סוג היחס
  129/ 03/ 12  שינוי

  10/ ד/ 10/ תמא  פירוט
  3/ ב/ 34/ תמא  כפיפות
  4/ ב/ 34/ תמא  כפיפות
  22/ תמא  כפיפות
  א/ 14/ 4/ תממ  כפיפות
  141/ 03/ 12  כפיפות
  1004/ מפ/ 12  כפיפות
  35/ תמא  כפיפות
  14/ 4/ תממ  כפיפות
  23/ תמא  כפיפות
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  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  X  209,789קואורדינטה 
  Y  435,414קואורדינטה 

מצפון ,  על גבול ירדן90שטחים חקלאיים ממזרח לכביש 
  ללוטן
  נאות סמדר: ישוב

  :גבולות התכנית
  .כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

  :גושים וחלקות
  :מוסדר

  .13:  חלקי חלקות39105: גוש

  .בהסדר
  .39164: גושים בחלקיות

  X: 209789קואורדינטה 
  Y: 435414קואורדינטה 

  :ת התכניתמטר
הקמת מתקן פוטו וולטאיי בשטחים חקלאיים של קיבוץ 

  נאות סמדר בערבה
  :עיקרי הוראות התכנית

קביעת יעוד שטח לקרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים . א
למעבר ודרך גישה ביעוד קרקע חקלאית עם זיקת הנאה 

  .ברכב
וולטאי בהספק של -קביעת תנאים להקמת מתקן פוטו. ב
  .  מגה וואט8 -כ
  . קביעת השימושים המותרים. ג
  .קביעת הוראות בניה. ד
קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות . ה

  .ושירותים
  .קביעת הנחיות סביבתיות נופיות וחקלאיות. ו
  .קביעת השלבים וההתניות לביצוע. ז
  .עת התנאים למתן היתר בניה והתנאים בהיתרקבי. ח

  

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
עמוד , התשעב, 6421 ובילקוט הפרסומים 25/05/2012

  .24/05/2012בתאריך , 6249
  

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
 84100 באר שבע 4התקוה , לתכנון ולבניה מחוז הדרום

ועדה מקומית לתכנון  :וכן במשרדי. 08-6263795: טלפון
וכל , 08-6355819: אילות  טלפון,   ולבניה חבל אילות

ות שהמשרדים המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשע
משרדשלהאינטרנטבאתרו, האמורים פתוחים לקהל

.www.pnim.gov.il הפנים
  

  רמת נגב: מרחב תכנון מקומי, דרום: מחוז
  ' מסת תכנית מפורטת הודעה בדבר הפקד

20 /03 /306  
   צומת הנגב–יער פארק : שם התכנית
 לחוק התכנון 89בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה

 כי במשרדי הועדה המחוזית ,1965-ה"התשכ, בנייהוה
 מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייהלתכנון ול
' מס רמת נגב מופקדת תכנית מפורטת בנייהלתכנון ול

20 /03/ 306  

   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה
 תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה

  היתרים או הרשאות
  :המתייחסת לתכניות הבאות

  מספר התכנית  סוג היחס
  101/ 02/ 20  שינוי

  22/ תמא  פירוט
  7/ 1/ א/ 37  כפיפות
  3/ תמא  כפיפות
  14/ 4  כפיפות

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
  )13-פק(יער פארק קיים , 40 משני צידי כביש –צומת הנגב 

  22/   להוראות תמא5 לפי סעיף 4316בתחום יער 
  :גבולות התכנית

  כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
  :גושים וחלקות

  ,) חלק (1חלקה ) לא מוסדר (100171 

, ) חלק (5, ) חלק (4, ) חלק (1:  חלקות39072 

  ) .חלק (5, ) חלק (4, ) חלק (2:  חלקות39795 

  :מטרת התכנית
יצירת מסגרת תכנונית לקביעת גבולות מתחם יער פארק 

  להוראות 5 לפי סעיף 4316בתחום יער ) 13-פק(קיים 
  : שמטרתו , 22א "תמ

  .קביעת שטח ליער פארק קיים למטרות נופש וחניון.  א
  .קביעת סוגי נטיעות.  ב
  . ביצוע עבודות פיתוח.  ג
הנחיות , ביעודי הקרקע  וקביעת שימושיםשינוי . ד

   בתחום היערבנייהומגבלות 
  

בימים ובשעות , רשאי לעיין בתכניתמעוניין כל 
באתרוכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה , בקרקעמעוניין 

וכן כל הזכאי לכך על פי , התכניתאת עצמו נפגע על ידי 
 ימים 60בתוך רשאי להגיש התנגדות ,  לחוק100סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
 מחוז בנייהלמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול, תוניםיבע

             :  טלפון84100 באר שבע 4התקוה , הדרום
שרדי ועדה העתק ההתנגדות יומצא למ. 08-6263795

  08-6564129: טלפון,  רמת נגבבנייהמקומית לתכנון ול
  

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  (בנייהוה
  .1989 -ט "תשמ, )ודתווסדרי עב
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  שמעונים: מרחב תכנון מקומי, דרום: מחוז
  ' מסהודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מפורטת 

7 /02 /310 /19  
 , 8 נור שכונה -בית ספר מקיף אל: שם התכנית

  ערערה בנגב
 לחוק התכנון 89בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה

ת  כי במשרדי הועדה המחוזי,1965-ה"התשכ, בנייהוה
 מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייהלתכנון ול
  ' מס שמעונים מופקדת תכנית מפורטת בנייהלתכנון ול

7 /02 /310 /19  
   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה
 תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה

  היתרים או הרשאות
  :המתייחסת לתכניות הבאות

  מספר התכנית  סוג היחס
  3/ 310/ 02/ 7  וישינ

  176/ במ/ 7  שינוי
  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם

  8כונה ש, ערערה בנגב: יישוב
   X  200700קואורדינטה 
   Y  562120קואורדינטה 

  :גבולות התכנית
  כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

  :גושים וחלקות
  .1חלקי חלקות ,  מוסדר100083גוש 

  .15חלקי חלקות ,  בני שמעון66שומה 
  :מטרת התכנית

י "יצירת מסגרת תכנונית להגדלת שטח לבניני ציבור ע
לאזור ' של מגרשים סמוכים מאזור מגורים אייעוד שינוי 

    .בנייהקביעת הנחיות ומגבלות , בניני ציבור
  :עיקרי הוראות התכנית

 עד 289- ו279 עד 277'  של מגרשים  מסייעוד שינוי • 
  ייני ציבור לאזור בנ'  מאזור מגורים א294

 50% מתוכם 90% המרביים ל בנייהקביעת אחוזי ה•
  .המהווים שטחים עיקריים

  .השימושים והנחיות בנייה ,קביעת התכליות •
  .קביעת תנאים למתן היתר בנייה •

  

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

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

רשאי להגיש ,  לחוק100כל הזכאי לכך על פי סעיף 
ימים ממועד פרסומה של ההודעה  60התנגדות בתוך 

למשרדי הועדה , תוניםיהמאוחרת בין הפרסומים בע
 באר שבע 4התקוה ,  מחוז הדרוםהמחוזית לתכנון ולבנייה

העתק ההתנגדות יומצא . 08-6263795:  טלפון84100
 ,שדרות, למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה שמעונים

  08-6899696 :טלפון
  

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

מכת ובהתאם לתקנות התכנון העובדות שעליהן היא מסת

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

  
  שמעונים: מרחב תכנון מקומי, דרום: מחוז

  ' מסהודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
7 / 03 /326 /4  

  ערערה בנגב',  א4שכונה , 29מגרש מגורים : שם התכנית
 לחוק התכנון 89בהתאם לסעיף , עהנמסרת בזה הוד

 כי במשרדי הועדה המחוזית ,1965-ה"התשכ, בנייהוה
 מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייהלתכנון ול
  ' מס שמעונים מופקדת תכנית מפורטת בנייהלתכנון ול

7 /03 /326 /4  
   ללא איחוד וחלוקה:איחוד וחלוקה
 להוציא  תכנית שמכוחה ניתן: והרשאותהיתרי בנייה

  היתרים או הרשאות
  :המתייחסת לתכניות הבאות

  מספר התכנית  סוג היחס
  326/ 03/ 7  שינוי

  :השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
   ערערה בנגב29מגרש ' א4שכונה ,  ערערה בנגב:יישוב

  X  X=200962קואורדינטה 
  Y  Y=562950קואורדינטה 

  :גבולות התכנית
  כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

  :שים וחלקותגו
  .196חלקי חלקות ,  מוסדר100529גוש 
  .96חלקי חלקות , 73חלקות בשלמות ,  מוסדר100530גוש 

  :מטרת התכנית
 שכונה 29' מס'  במגרש מגורים אבנייההגדלת זכויות • 
  בישוב ערערה בנגב' א4
' מ3צדדי מערבי מ ',  מ2ל '  מ7שינוי קווי בניין קדמי מ • 
  .בחלק'  מ1ל 
  .מסחרית בצד הקדמי של המגרשחזית • 

  :עיקרי הוראות התכנית
לחזית מסחרית ' , למגורים אבנייההגדלת זכויות  . א

  .ושינוי קווי בנין
 86% מתוכם  100%ים ל מרבי הבנייהקביעת שטחי .ב

  .המהווים שטחים עיקרייים
  .ד במגרש" יח4קביעת .ג
  .קביעת השימושים המותרים והמגבלות.ד
  .בנייהמתן היתרי קביעת תנאים ל. ה
  .קביעת הנחיות לבנוי ועצוב אדרכלי.ו
  

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

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

רשאי להגיש ,  לחוק100כל הזכאי לכך על פי סעיף 
ימים ממועד פרסומה של ההודעה  60התנגדות בתוך 

למשרדי הועדה , תוניםיהמאוחרת בין הפרסומים בע
 באר שבע 4התקוה , המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום

העתק ההתנגדות יומצא . 08-6263795 : טלפון84100
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 ,שדרות,  ולבנייה שמעוניםלמשרדי ועדה מקומית לתכנון
  08-6899696 :טלפון

  

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  (בנייהוה
  .1989 -ט "תשמ, )וסדרי עבודתו

  
  שמעונים :מרחב תכנון מקומי, דרום: מחוז

  ' מסהודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 
7 /02 /464  

   הוד הבשור-אזור חקלאי :שם התכנית
 לחוק התכנון 117בהתאם לסעיף , נמסרת בזה הודעה

בדבר אישור תכנית מתאר , 1965 –ה "התשכ, בנייהוה
  464/ 02/ 7' מסמקומית 

  לא איחוד וחלוקה ל:איחוד וחלוקה
 תכנית שמכוחה ניתן להוציא : והרשאותהיתרי בנייה

  היתרים או הרשאות
  : המתייחסת לתכניות הבאות

  מספר התכנית  סוג היחס
  14/ 4/ תממ  כפיפות

  .:השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
מועצה אזורית , צאלים— אורים234' ממזרח לכביש מס

  מרחבים
  :גבולות התכנית
  .ט בקו כחול רצוףכמסומן בתשרי
  :גושים וחלקות

  .1:  חלקי חלקות100200: גוש
  .1:  חלקי חלקות100205: גוש

  .100205, 100200: גושים בחלקיות
  X: 157250קואורדינטה 
  Y: 569250קואורדינטה 

  :מטרת התכנית
מגבלות וזכויות , הנחיות, קביעת שימושים ותכליות. א

  .ולים בקרקע חקלאית לצורך הקמת חוות לבנייה
  .בנייהקביעת תנאים למתן היתר . ב
  .קביעת הנחיות נופיות. ג

  

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
עמוד , ב"התשע, 6354 ובילקוט הפרסומים 21/02/2012

  .05/01/2012בתאריך , 1839
  

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 84100 באר שבע 4התקוה ,  מחוז הדרוםבנייהלתכנון ול

ועדה מקומית לתכנון : וכן במשרדי. 08-6263795: טלפון
וכל , 08-6899696:  טלפון,שדרות,  שמעוניםבנייהול
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין ה

ובאתר האינטרנט של משרד , האמורים פתוחים לקהל
.www.pnim.gov.ilהפנים 

                      אבי הלר                                

  ר הועדה המחוזית "יו                                           

   הדרוםחוז מ לתכנון ולבניה                                        

  
 
הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 

בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

טלקוב חברה לבניה בע"מ
)ח"פ	51-243294-9(

)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	
86א,	 סוקולוב	 ברח'	 	,10.00 1.2.2013,	בשעה	 ביום	 הנ"ל	תתכנס	
חולון,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				בועז שמיר,	עו"ד,	מפרק

מ.ב. לנקי בע"מ
)ח"פ	51-431186-9(

)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	
כהן,	 עו"ד	 במשרד	 	,10.00 בשעה	 	,3.2.2013 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
קומה	 	,1 התאומים	 מגדל	 	,33 ז'בוטינסקי	 רח'	 ושות',	 סגלוב	
כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 גן,	 רמת	 	,5
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				גדעון כהן,	עו"ד,	מפרק

סאבא שרותים בישראל בע"מ
)ח"פ	51-051459-9(

)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	
רח'	 גבור,	 עו"ד	 במשרד	 	,10.00 בשעה	 	,3.2.2013 ביום	 תתכנס	
החשמונאים	100,	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 פיק,	מפרק

הפינה הירוקה גינון נוי ופיתוח בע"מ
)ח"פ	51-204348-0(

)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	
	,91 הרצל	 ברח'	 	,16.00 בשעה	 	,10.2.2012 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
בית	צרפתי,	ראשון	לציון,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרקת,	
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תתכנס	ביום	18.2.2013,	בשעה	10.00,	במשרד	"טופ	קפיטל",	רח'	
פינסקר	18,	נתניה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				מיכאל חיון,	מפרק

קשת מרפאות דיאטה בע"מ
)ח"פ	51-376430-8(

)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	19.2.2013,	בשעה	10.00,	במשרד	"טופ	קפיטל",	רח'	
פינסקר	18,	נתניה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				מיכאל חיון,	מפרק

שלב שרותים רפואיים בע"מ
)ח"פ	51-321426-2(

)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	20.2.2013,	בשעה	10.00,	במשרד	"טופ	קפיטל",	רח'	
פינסקר	18,	נתניה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				מיכאל חיון,	מפרק

טרהסי בע"מ
)ח"פ	51-347130-0(

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים

לפקודת	 323)א(	 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
של	 נושים	 אסיפת	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החברה	הנ"ל	תתכנס	ביום	18.2.2013,	בשעה	10.00,	במשרד	עו"ד	
מור	סוויל,	רח'	מנחם	בגין	12,	רמת	גן	52700,	פקס'	03-6122119.

יוגש	 לאסיפה	 החברה.	 של	 מרצון	 פירוק	 היום:	 סדר	 על	
דוח	מלא	על	מצב	עסקיה	של	החברה.	האסיפה	תהיה	רשאית	
להציע	אדם	שיהיה	מפרק	לעסקי	החברה	ולחלוקת	נכסיה,	וכן	

ועדת	ביקורת.

מור	 לעו"ד	 יגיש	 החברה,	 נושה	 שהוא	 הטוען	 אדם	 כל	
סוויל,	לפי	המען	הנ"ל,	את	תביעתו	בצירוף	הוכחת	חוב,	עד	24	

שעות	לפני	מועד	האסיפה.

																																				רן מרום,	מנהל

המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	
להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				טוני דמארי,	עו"ד,	מפרקת

זוננשיין ברדרס בע"מ
)ח"פ	51-277302-9(

)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	
בנין	 10.00,	אצל	המפרק,	 11.2.2013,	בשעה	 ביום	 הנ"ל	תתכנס	
דוח	 הגשת	 לשם	 	,84965 עומר	 	,3030 ת"ד	 תעשיה,	 פארק	 	,7A
נעשה	 ומה	 הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	
ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	

של	החברה.

																																				אלעזר זוננשיין,	מפרק

אי.טי.אס. ניהול תיירות בינלאומית בע"מ
)ח"פ	51-161652-6(

)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	
המפרק,	 במשרד	 	,10.00 בשעה	 	,16.2.2013 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
רח'	הקישון,	טבריה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				עמינדב יבור,	עו"ד,	מפרק

ג.רוזן - שיווק וטלמרקטינג בע"מ
)ח"פ	51-325081-1(

)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	17.2.2013,	בשעה	10.00,	במשרד	"טופ	קפיטל",	רח'	
פינסקר	18,	נתניה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				מיכאל חיון,	מפרק

הדיאטה המנצחת בע"מ
)ח"פ	51-374279-1(

)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	
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נצחיה ומיכאל וולף בע"מ
)ח"פ	51-398573-9(

)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	
תתכנס	ביום	26.2.2013,	בשעה	11.00,	בגן	הטכנולוגי,	בניין	1,	כניסה	
ג',	קומה	2,	מלחה,	ירושלים,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרקת,	
וכדי	 החברה,	 בנכסי	 נעשה	 ומה	 הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				נצחיה וולף,	מפרקת

עוד מנה בע"מ
)ח"פ	51-394867-9(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת	החברות	 	338 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
פרץ- צור,	 עו"ד	 במשרד	 	,13.00 28.2.2013,	בשעה	 ביום	 תתכנס	
שושן,	שד'	הגעתון	19,	נהריה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				מרדכי צור,	עו"ד,	מפרק

פסטה פאסטה בע"מ
)ח"פ	51-306351-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת	החברות	 	338 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
פרץ- צור,	 עו"ד	 במשרד	 	,10.00 28.2.2013,	בשעה	 ביום	 תתכנס	
שושן,	שד'	הגעתון	19,	נהריה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				מרדכי צור,	עו"ד,	מפרק

בן שבת נכסים והשקעות בע"מ
)ח"פ	51-210041-3(

)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	
ברהמס	 ברח'	 	,10.00 בשעה	 	,28.2.2013 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 אשדוד,	 	,7
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				דוד בן שבת,	מפרק

ס.ג.ד קונט בע"מ
)ח"פ	51-453629-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	ביום	18.2.2013,	בשעה	12.00,	ברח'	דרך	הים	16,	
חיפה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				אסף בשיא,	מפרק

ששון הובלות בע"מ
)ח"פ	51-106518-7(

)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	19.2.2013,	בשעה	10.00,	ברח'	רמז	25,	גדרה,	לשם	
כיצד	התנהל	הפירוק	 סופי	של	המפרקת,	המראה	 דוח	 הגשת	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.

																																				מיכל פוקס-חנינה,	עו"ד,	מפרקת

בי אמל בע"מ
)ח"פ	51-416959-8(

)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	19.2.2013,	בשעה	10.00,	בדרך	זכרון	יעקב-
של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 	,30500 בנימינה	 	,22 ת"ד	 בנימינה,	
בנכסי	 נעשה	 ומה	 הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרקת,	
של	 ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	

החברה.

																																				ענבל שילר-חפץ,	עו"ד,	מפרקת

אלול ג'י.או.אס בע"מ
)ח"פ	51-150248-6(

)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	20.2.2013,	בשעה	10.30,	במשרד	עו"ד	שניצר,	
גוטליב,	סאמט	ושות',	רח'	מנחם	בגין	7,	בית	גיבור	ספורט,	קומה	
גן,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	 27,	רמת	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				חיים סאמט,	עו"ד,	מפרק
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דפנה חברה לשירותים ומסחר 1964 בע"מ
)ח"פ	51-042474-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	6.12.2012,	התקבלה	החלטה	במניין	
מינצר- יפעת	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	 חוקי	
קול,	ת"ז	025441429,	מרח'	אנדרי	סחרוב	9,	חיפה	31015,	למפרקת	

החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו	
הודעה	זו,	למען	המפרקת	הנ"ל.	נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

	,17.3.2013 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	 של	 סופית	 אסיפה	
בשעה	10.00,	אצל	המפרקת,	בכתובת	הנ"ל,	לשם	הגשת	דוח	סופי	
בנכסי	 נעשה	 ומה	 הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרקת,	 של	
החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				יפעת מינצר-קול,	עו"ד,	מפרקת

יקירון בע"מ
)ח"פ	51-316131-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,10.12.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	אסף	אדורם,	מרח'	

הקונגרס	הציוני	3,	הרצליה,	למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו	
זו,	למען	המפרק	הנ"ל.	נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	 הודעה	

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

	,10.4.2013 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	 של	 סופית	 אסיפה	
דוח	 הגשת	 לשם	 הנ"ל,	 בכתובת	 המפרק,	 במשרדי	 	,8.00 בשעה	
סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	
החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				אסף אדורם,	מפרק

פרסום ריבלין בע"מ
)ח"פ	51-059343-7(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,12.12.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
אליעזר	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	 חוקי	 במניין	

ריבלין,	מרח'	הלל	10,	ירושלים,	טל'	02-6253525,	למפרק	החברה.

אמרי יואן בע"מ
)ח"פ	51-415064-8(

)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	28.2.2013,	בשעה	10.00,	ברח'	סמילנסקי	12,	
נתניה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				רפאל אמרי,	מפרק

סמיט דיאם
)ח"פ	51-116196-0(

)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	
רמת	 	,7 בגין	 ברח'	 	,12.00 בשעה	 	,3.3.2013 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 גן,	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				מניש מהטה,	מפרק

פיצות על גלגלים בע"מ
)ח"פ	51-305420-5(

)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	
	,59 11.00,	ברח'	הרברט	סמואל	 תתכנס	ביום	18.3.2013,	בשעה	
בנין	הפיאצה,	קומה	8,	חדרה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				אליהו עמר,	עו"ד,	מפרק

ס. ר. לילך )2006( בע"מ
)ח"פ	51-390289-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	ביום	20.3.2012,	בשעה	16.00,	במשרד	המפרק,	רח'	
הרב	ברוך	מרכוס	5,	חיפה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				אברהם פטר רנד,	עו"ד,	מפרק
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מנטור מניהול למנהיגות בע"מ
)ח"פ	51-312332-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,18.12.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	נמרוד	צח,	מרח'	

רבין	18/84,	קרית	אונו,	למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו	
זו,	למען	המפרק	הנ"ל.	נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	 הודעה	

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

	,18.4.2013 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	 של	 סופית	 אסיפה	
דוח	 הגשת	 לשם	 הנ"ל,	 בכתובת	 המפרק,	 במשרדי	 	,8.00 בשעה	
סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	
החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				נמרוד צח,	מפרק

חלקה 292 בגוש 6207 בר"ג בע"מ
)ח"פ	51-028651-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,17.12.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
גביש,	 אוהד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	 חוקי	 במניין	
משדרות	דוד	המלך	22,	תל	אביב	64954,	טל'	03-6952642,	למפרק	

החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו	
זו,	למען	המפרק	הנ"ל.	נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	 הודעה	

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

	,20.4.2013 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	 של	 סופית	 אסיפה	
דוח	 הגשת	 לשם	 הנ"ל,	 בכתובת	 המפרק,	 במשרדי	 	,9.00 בשעה	
סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	
החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				אוהד גביש,	עו"ד,	מפרק

סיריוס פיננסים בע"מ
)ח"פ	51-472035-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,12.12.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	רו"ח	קלי	מור,	

מרח'	מצפה	38,	נו"ש,	חיפה,	למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו	
זו,	למען	המפרק	הנ"ל.	נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	 הודעה	

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

	,14.4.2013 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	 של	 סופית	 אסיפה	
דוח	 הנ"ל,	לשם	הגשת	 בשעה	12.00,	במשרדי	המפרק,	בכתובת	
סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	
החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				אליעזר ריבלין,	עו"ד,	מפרק

כדיר )2000( בע"מ
)ח"פ	51-299058-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,12.12.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	נחמן	רבין	
	,3 קומה	 אלרוד,	 מרכז	 	,45 המלאכה	 מרח'	 	,24646 מ"ר	 ריחניאן,	

נתניה,	טל'	09-8858088,	פקס'	09-8858688,	למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו	
זו,	למען	המפרק	הנ"ל.	נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	 הודעה	

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

	,14.4.2013 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	 של	 סופית	 אסיפה	
דוח	 הנ"ל,	לשם	הגשת	 בשעה	10.00,	במשרדי	המפרק,	בכתובת	
סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	
החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				נחמן רבין ריחניאן,	עו"ד,	מפרק

אם וורלד ליין בע"מ
)ח"פ	51-399471-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,17.12.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	מעין	ברקאי,	ת"ז	

032825705,	מרח'	דולצ'ין	13,	תל	אביב,	למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו	
זו,	למען	המפרק	הנ"ל.	נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	 הודעה	

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

	,17.4.2013 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	 של	 סופית	 אסיפה	
בשעה	12.00,	במשרדי	עו"ד	רוית	)מעין(	רוה,	רח'	פרופסור	שור	7,	
תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	
לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	 נעשה	 ומה	 הפירוק	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				מעין ברקאי,	מפרק
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גבן פאוזי ובניו מובילי הגולן בע"מ
)ח"פ	51-454335-4(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	1.12.2012,	התקבלה	החלטה	במניין	
חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	טארק	גבן,	ת"ד	972,	כפר	

טורעאן	16950,	טל'	04-6418319,	למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו	
זו,	למען	המפרק	הנ"ל.	נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	 הודעה	

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	תתכנס	ביום	1.5.2013,	בשעה	
10.00,	במשרדי	המפרק,	בכתובת	הנ"ל,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	
המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	

וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				טארק גבן,	מפרק

אומה עמית ואוהד הרשברג בע"מ
)ח"פ	51-182046-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,18.12.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	אומה	הרשברג,	

מרח'	אנגל	6,	פתח	תקוה,	למפרקת	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו	
הודעה	זו,	למען	המפרקת	הנ"ל.	נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	תתכנס	ביום	1.5.2013,	בשעה	
9.30,	במשרדי	המפרקת,	בכתובת	הנ"ל,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	
המפרקת,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	

וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				אומה הרשברג,	מפרקת

אומה נכסים בע"מ
)ח"פ	51-185459-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,18.12.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	אומה	הרשברג,	

מרח'	אנגל	6,	פתח	תקוה,	למפרקת	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו	
זו,	למען	המפרק	הנ"ל.	נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	 הודעה	

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

	,20.2.2013 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	 של	 סופית	 אסיפה	
בשעה	10.00,	אצל	המפרק,	בכתובת	הנ"ל,	לשם	הגשת	דוח	סופי	
בנכסי	 נעשה	 ומה	 הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	
החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				קלי מור,	רו"ח,	מפרק

אדם אביאל ובניו החזקות בע"מ
)ח"פ	51-422000-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,13.12.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
אביאל,		 אדם	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	 חוקי	 במניין	
למפרק	 	,054-4762515 נייד	 	,47228 השרון	 רמת	 	,2 מוריה	 מרח'	

החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו	
זו,	למען	המפרק	הנ"ל.	נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	 הודעה	

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

	,22.4.2013 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	 של	 סופית	 אסיפה	
בשעה	16.00,	אצל	יעיש	צברי	עורכי	דין,	רח'	יגאל	אלון	53,	קומה	5,	
תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	
לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	 נעשה	 ומה	 הפירוק	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				אדם אביאל,	מפרק

המחסנים א.א. בע"מ
)ח"פ	51-200964-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,17.12.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
אפרת	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	 חוקי	 במניין	
ישראל,	ממשרד	sbs,	רח'	דניאל	פריש	3,	בניין	המגדל,	קומה	14,	תל	

אביב,	טל'	03-6088922,	למפרקת	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו	
הודעה	זו,	למען	המפרקת	הנ"ל.	נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	תתכנס	ביום	25.4.2013,	בשעה	
9.00,	במשרדי	המפרקת,	בכתובת	הנ"ל,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	
המפרקת,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	

וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				אפרת ישראל,	עו"ד,	מפרקת
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בינת וונצ'רס )2001( בע"מ
)ח"פ	51-311799-4(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,11.12.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	יהודה	זיסאפל,	
מרח'	ראול	וולנברג	24,	בניין	C,	קומה	10,	תל	אביב,	למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו	
זו,	למען	המפרק	הנ"ל.	נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	 הודעה	

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	תתכנס	ביום	1.5.2013,	בשעה	
12.00,	במשרדי	המפרק,	בכתובת	הנ"ל,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	
המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	

וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				יהודה זיסאפל,	מפרק

עם הספר מסחר אלקטרוני 2001 בע"מ
)ח"פ	51-310583-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,11.12.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	יהודה	זיסאפל,	
מרח'	ראול	וולנברג	24,	בניין	C,	קומה	10,	תל	אביב,	למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו	
זו,	למען	המפרק	הנ"ל.	נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	 הודעה	

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	תתכנס	ביום	1.5.2013,	בשעה	
11.00,	במשרדי	המפרק,	בכתובת	הנ"ל,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	
המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	

וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				יהודה זיסאפל,	מפרק

הגב טיים בע"מ
)ח"פ	51-389840-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,12.12.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	אבנית	אשתר	גור,	
ת"ז	058478629,	מרח'	יוני	נתניהו	22,	גבעת	שמואל,	למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו	
הודעה	זו,	למען	המפרקת	הנ"ל.	נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	תתכנס	ביום	1.5.2013,	בשעה	
9.30,	במשרדי	המפרקת,	בכתובת	הנ"ל,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	
המפרקת,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	

וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				אומה הרשברג,	מפרקת

סיני קריאייטיב בע"מ
)ח"פ	51-385314-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,16.12.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	יקיר	יעקב	חגג,	
ת"ז	036540557,	מרח'	כוכב	הדרום	7/3,	ת"ד	14174,	אשדוד	77041,	

טל'	052-6591005,	למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו	
זו,	למען	המפרק	הנ"ל.	נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	 הודעה	

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	תתכנס	ביום	1.5.2013,	בשעה	
	,716 מס'	 יוניטרייד,	 בית	 	,1 הרצל	 שד'	 המפרק,	 במשרדי	 	,12.00
אשדוד,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	
לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	 נעשה	 ומה	 הפירוק	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				יקיר יעקב חגג,	מפרק

ר.א.נ. - רד השקעות )1992( בע"מ
)ח"פ	51-174160-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,11.12.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	יעל	לנגר,	
מרח'	ראול	ולנברג	24,	בניין	C,	קומה	10,	תל	אביב,	טל'	03-6455540,	

למפרקת	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו	
הודעה	זו,	למען	המפרקת	הנ"ל.	נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	תתכנס	ביום	1.5.2013,	בשעה	
דוח	סופי	של	 10.00,	אצל	המפרקת,	בכתובת	הנ"ל,	לשם	הגשת	
המפרקת,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	

וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				יעל לנגר,	עו"ד,	מפרקת
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לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	טל	בריקמן,	ת"ז	24498453,	
מרח'	היסעור	5,	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.

טל בריקמן,	מפרק

צבי כהן אנרגיה ירוקה בע"מ
)ח"פ	51-457506-7(

)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	10.12.2012,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	בני	רגב,	מרח'	דרך	
הים	2,	ת"ד	16,	חבצלת	השרון	42937,	טל'	09-8900700,	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.

בני רגב,	עו"ד,	מפרק

י.הלוי אחזקות וניהול )1998( בע"מ
)ח"פ	51-264674-6(

)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	10.12.2012,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד,	רו"ח,	עלאא	עוייד,	

מרח'	אעבלין,	למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	45 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.

עלאא עוייד,	עו"ד,	רו"ח,	מפרק

גינת ל.ס. שיווק פרויקטים בע"מ
)ח"פ	51-260782-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

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	11.12.2012,	התקבלה	החלטה	

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו	
זו,	למען	המפרק	הנ"ל.	נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	 הודעה	

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

	,12.5.2013 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	 של	 סופית	 אסיפה	
בשעה	10.00,	אצל	עו"ד	מאיר	שמחון,	רח'	בן	צבי	10,	באר	שבע,	
לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	
בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 בנכסי	החברה,	 נעשה	 ומה	

ובניירות	של	החברה.

																																				אשתר גור אבנית,	מפרק

ב. לוריא )1941( בע"מ
)ח"פ	51-000993-9(

)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	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	16.10.2012,	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	רו"ח	אלי	רואש,	

מרח'	המגינים	56,	חיפה,	למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 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.

אלי רואש,	רו"ח,	מפרק

סולד סוכנות לביטוח )2001( בע"מ
)ח"פ	51-317836-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	2.12.2012,	התקבלה	החלטה	
מרח'	 מוטס,	 חיה	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	
	,050-3517233 נייד	 	,03-9012496 טלפקס'	 העין,	 ראש	 	,2 אדיר	

למפרקת	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.

חיה מוטס,	עו"ד,	מפרקת

שמ–רב שירותי ניהול בע"מ
)ח"פ	51-329553-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	9.12.2012,	התקבלה	החלטה	
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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.

סטיבן קנטור,	עו"ד,	מפרק

פוגל נקר ייזום בע"מ
)ח"פ	51-268141-2(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	13.12.2012,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	מירב	נקר	פוגל,	מרח'	צור	5,	

הוד	השרון,	למפרקת	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.

מירב נקר פוגל,	מפרקת

מעלות הכרך בע"מ
)ח"פ	51-031959-3(

)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	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	13.12.2012,	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	דרור	שלו,	
ת"ז	029611514,	אצל	משרד	עו"ד	שלו,	סטוקהולם-כהן,	ושות',	

רח'	מונטיפיורי	27,	תל	אביב	65793,	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.

דרור שלו,	עו"ד,	מפרק

מעונות חלקה 38 בגוש 6905 בע"מ
)ח"פ	51-023943-7(

)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	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	13.12.2012,	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	דרור	שלו,	
ת"ז	029611514,	אצל	משרד	עו"ד	שלו,	סטוקהולם-כהן,	ושות',	

רח'	מונטיפיורי	27,	תל	אביב	65793,	למפרק	החברה.

לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	לימור	גינת-מצליח,	מרח'	
מקדונלד	7,	רמת	גן,	למפרקת	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.

לימור גינת-מצליח,	מפרקת

תקוע אגרו - טכנולוגיה בע"מ
)ח"פ	51-183886-4(

)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	11.12.2012,	התקבלה	החלטה	
דיסנצ'יק,	 אריאל	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

מרח'	מנחם	בגין	7,	רמת	גן,	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.

אריאל דיסנצ'יק,	עו"ד,	מפרק

פיצוחי דור בע"מ
)ח"פ	51-309242-9(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

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	12.12.2012,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	דר	מיש,	מרח'	עולי	

הגרדום	59,	ראשון	לציון,	למפרקת	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.

דר מיש,	עו"ד,	מפרקת

דה גאפס בע"מ
)ח"פ	51-463588-7(

)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	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	12.12.2012,	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	סטיבן	קנטור,	

מרח'	נחושת	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.

אורי אלדובי,	מפרק

ברדור מיגון אלקטרוניקה בע"מ
)ח"פ	51-345281-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	13.12.2012,	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	יפה	חביב,	מרח'	

חומה	ומגדל	12,	חולון,	למפרקת	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.

יפה חביב,	מפרקת

ביטשר בע"מ
)ח"פ	51-260179-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	13.12.2012,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	יבגני	פלדשר,	מרח'	הל"ה	

4,	רעננה,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

יבגני פלדשר,	מפרק

לירם י.א. בע"מ
)ח"פ	51-355391-7(

)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	13.12.2012,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	יורם	בנישתי,	מרח'	הגדוד	

העברי	10,	אשקלון,	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.

דרור שלו,	עו"ד,	מפרק

הלמן-אלדובי קרנות נאמנות בע"מ
)ח"פ	51-378549-3(

)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	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	13.12.2012,	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	אורי	אלדובי,	ת"ז	

022013569,	מרח'	בן	גוריון	2,	רמת	גן	52573,	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.

אורי אלדובי,	מפרק

הלמן-אלדובי אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ	51-359034-9(

)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	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	13.12.2012,	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	אורי	אלדובי,	ת"ז	

022013569,	מרח'	בן	גוריון	2,	רמת	גן	52573,	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.

אורי אלדובי,	מפרק

הלמן-אלדובי פיתוח עסקי בע"מ
)ח"פ	51-374942-4(

)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	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	13.12.2012,	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	אורי	אלדובי,	ת"ז	

022013569,	מרח'	בן	גוריון	2,	רמת	גן	52573,	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.

דוד חכמה,	מפרק

אמ.אס.קיוב בע"מ
)ח"פ	51-272372-7(

)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	16.12.2012,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	אלי	גרוס,	ת"ז	51579936,	

מרח'	יגאל	ידין	18,	כפר	סבא,	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.

אלי גרוס,	מפרק

שדרית אחזקות בע"מ
)ח"פ	51-239557-5(

)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	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	18.12.2012,	התקבלה	
סובול,	 עמיחי	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	 החלטה	

מרח'	ההרדופים	2,	אבן	יהודה	40500,	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.

עמיחי סובול,	מפרק

נ.י. סחר ושווק - פרסומית )ישראל( בע"מ
)ח"פ	51-182291-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
לאחר	 	,16.12.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	 של	 המניין	
ויתרו	על	זכותם	לקבל	הודעה	מוקדמת	של	21	 שכל	החברים	
ימים	מראש,	התקבלה	החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	
את	נירה	רובין	)אורנשטיין(,	ת"ז	50437938,	מרח'	יהודה	גור	18,	

חיפה,	למפרקת	החברה.
נירה רובין )אורנשטיין(,	מפרקת

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.

יורם בנישתי,	מפרק

סיימן יבוא ושיווק )1998( בע"מ
)ח"פ	51-258624-9(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	13.12.2012,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	נני	מזל	סאימן,	מרח'	נחשון	

5,	הרצליה,	למפרקת	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.

נני מזל סאימן,	מפרקת

בעדוי בע"מ
)ח"פ	51-194340-9(

)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	16.12.2012,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	יהונתן	ליפקין,	ת"ז	
033570557,	מ"ר	49084,	מרח'	פנקס	23,	תל	אביב	62662,	למפרק	

החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 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.

יהונתן ליפקין,	עו"ד,	מפרק

די.אייץ.או יבוא וסחר בע"מ
)ח"פ	51-463991-3(

)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	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	16.12.2012,	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	דוד	חכמה,	מרח'	

מצפה	אביב	85,	משגב	20187,	למפרק	החברה.
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חלב בשר ודבש בע"מ
)ח"פ	51-255909-7(

)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	
שכל	 לאחר	 	,13.12.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	 של	
החברים	ויתרו	על	זכותם	לקבל	הודעה	מוקדמת	של	21	ימים	
מראש,	התקבלה	החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	
רו"ח	גדעון	אריאלי,	ת"ז	055658330,	מרח'	הפינגווין	1,	שבי	ציון,	

למפרק	החברה.

גדעון אריאלי,	רו"ח,	מפרק

ספסל על בע"מ
)ח"פ	51-310198-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	16.12.2012,	לאחר	שכל	החברים	
מראש,	 ימים	 	21 של	 מוקדמת	 הודעה	 לקבל	 זכותם	 על	 ויתרו	
יחזקאל	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	 החלטה	 התקבלה	

רובין,	ת"ז	41571076,	מרח'	יהודה	גור	18,	חיפה,	למפרק	החברה.

יחזקאל רובין,	מפרק

שלמה בן זכריה ובניו חברה קבלנית לעבודות בנין בע"מ
)ח"פ	51-057541-8(

)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	
שכל	 לאחר	 	,16.12.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	 של	
החברים	ויתרו	על	זכותם	לקבל	הודעה	מוקדמת	של	21	ימים	
מראש,	התקבלה	החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	
זכריהו	בן	זכריה,	ת"ז	22241541,	מרח'	פתח	תקוה	62/3,	נתניה,	

למפרק	החברה.

זכריהו בן זכריה,	מפרק

ירושלים בשרון בניה והשקעות בע"מ
)ח"פ	51-370964-2(

)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	16.12.2012,	לאחר	שכל	החברים	
מראש,	 ימים	 	21 של	 מוקדמת	 הודעה	 לקבל	 זכותם	 על	 ויתרו	
התקבלה	החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	יצחק	לוי,	

ת"ז	000288159,	מרח'	בית	הערבה	30,	ירושלים,	למפרק	החברה.

יצחק לוי,	מפרק

כושר אישי בע"מ
)ח"פ	51-346211-9(

)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	16.12.2012,	לאחר	שכל	החברים	
מראש,	 ימים	 	21 של	 מוקדמת	 הודעה	 לקבל	 זכותם	 על	 ויתרו	
יחזקאל	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	 החלטה	 התקבלה	

רובין,	ת"ז	41571076,	מרח'	יהודה	גור	18,	חיפה,	למפרק	החברה.

יחזקאל רובין,	מפרק

מובילי ג. סבע מג'דאלכרום בע"מ
)ח"פ	51-204916-4(

)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	13.12.2012,	לאחר	שכל	החברים	
מראש,	 ימים	 	21 של	 מוקדמת	 הודעה	 לקבל	 זכותם	 על	 ויתרו	
התקבלה	החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	ג'מאל	סבע,	

ת"ז	57638744,	מבית	1337,	מג'ד	אל–כרום,	למפרק	החברה.

ג'מאל סבע,	מפרק

טי.אם.אל.אס לוגיסטיקה 2010 בע"מ
)ח"פ	51-443422-4(

)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	
שכל	 לאחר	 	,13.12.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	 של	
החברים	ויתרו	על	זכותם	לקבל	הודעה	מוקדמת	של	21	ימים	
מראש,	התקבלה	החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	
אהוד	גבריאלי,	ת"ז	050454313,	מרח'	טרומן	1,	כפר	סבא,	למפרק	

החברה.

אהוד גבריאלי,	מפרק

נעם מרכז לגישור בע"מ
)ח"פ	51-288960-1(

)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	
שכל	 לאחר	 	,13.12.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	 של	
החברים	ויתרו	על	זכותם	לקבל	הודעה	מוקדמת	של	21	ימים	
מראש,	התקבלה	החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	
רו"ח	גדעון	אריאלי,	ת"ז	055658330,	מרח'	הפינגווין	1,	שבי	ציון,	

למפרק	החברה.

גדעון אריאלי,	רו"ח,	מפרק
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מראש,	התקבלה	החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	
יוסף	חייט,	ת"ז	022920185,	מרח'	בן	אליעזר	44/4,	נתניה,	למפרק	

החברה.

יוסף חייט,	מפרק

טכניון פתוח מקרקעין בע"מ
)ח"פ	51-169434-1(

)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	
שכל	 לאחר	 	,13.12.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	 של	
החברים	ויתרו	על	זכותם	לקבל	הודעה	מוקדמת	של	21	ימים	
מראש,	התקבלה	החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	
חיפה,	 	,9 סנה	 משה	 מרח'	 	,003074838 ת"ז	 רובינוביץ,	 מיכאל	

למפרק	החברה.

מיכאל רובינוביץ,	מפרק

הזהר הצפוני בע"מ
)ח"פ	51-413150-7(

)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	
שכל	 לאחר	 	,13.12.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	 של	
החברים	ויתרו	על	זכותם	לקבל	הודעה	מוקדמת	של	21	ימים	
מראש,	התקבלה	החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	
עו"ד	ערן	צור,	ת"ז	22111157,	מ"ר	19844,	מרח'	ועידת	קטוביץ	

13,	תל	אביב	62304,	למפרק	החברה.

ערן צור,	עו"ד,	מפרק

בלו פמפקין סופטוויר ישראל בע"מ
)ח"פ	51-311354-4(

)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	4.12.2012,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	זיו	לוי,	ת"ז	23539299,	אצל	
	,46733 פיתוח	 הרצליה	 	,33 משכית	 רח'	 בע"מ,	 מערכות	 ורינט	

למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	14 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.

זיו לוי,	מפרק

יאיא מובייל בע"מ
)ח"פ	51-472567-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
שכל	 לאחר	 	,16.12.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	 של	
החברים	ויתרו	על	זכותם	לקבל	הודעה	מוקדמת	של	21	ימים	
מראש,	התקבלה	החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	
רבקה	לויסמן,	ת"ז	024470080,	מרח'	הקרן	10,	רעננה,	למפרקת	

החברה.

רבקה לויסמן,	מפרקת

י.ר. מקרו השקעות בע"מ
)ח"פ	51-345927-1(

)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	
שכל	 לאחר	 	,16.12.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	 של	
החברים	ויתרו	על	זכותם	לקבל	הודעה	מוקדמת	של	21	ימים	
מראש,	התקבלה	החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	
יחזקאל	רובין,	ת"ז	41571076,	מרח'	יהודה	גור	18,	חיפה,	למפרק	

החברה.

יחזקאל רובין,	מפרק

ש.ג. שרותי גז אוטומוטיביים )2003( בע"מ
)ח"פ	51-348371-9(

)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	
שכל	 לאחר	 	,11.12.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	 של	
החברים	ויתרו	על	זכותם	לקבל	הודעה	מוקדמת	של	21	ימים	
מראש,	התקבלה	החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	
לציון,	 ראשון	 	,17 זולא	 אמיל	 מרח'	 	,68952936 ת"ז	 גולן,	 יעקב	

למפרק	החברה.

יעקב גולן,	מפרק

יוסי חייט יהלומים בע"מ
)ח"פ	51-409098-4(

)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	
שכל	 לאחר	 	,13.12.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	 של	
החברים	ויתרו	על	זכותם	לקבל	הודעה	מוקדמת	של	21	ימים	
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את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו	
זו,	למען	המפרק	הנ"ל.	נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	 הודעה	

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

	,28.2.2013 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	 של	 סופית	 אסיפה	
בשעה	9.00,	אצל	המפרק,	בכתובת	הנ"ל,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	
המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	

וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				בן ציון )בנצי( אדירי,	מפרק

רותם השקעות ומאפים בע"מ
)ח"פ	51-349693-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,11.12.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	תמר	פלג,	ת"ז	

52255643,	מרח'	רקנטי	12,	תל	אביב,	למפרקת	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו	
הודעה	זו,	למען	המפרקת	הנ"ל.	נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

	,28.2.2013 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	 של	 סופית	 אסיפה	
בשעה	9.00,	אצל	המפרקת,	בכתובת	הנ"ל,	לשם	הגשת	דוח	סופי	
בנכסי	 נעשה	 ומה	 הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרקת,	 של	
החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				תמר פלג,	מפרקת

ש.ר. אלומה )1987( בע"מ
)ח"פ	51-116847-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,11.12.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	שמעון	מוניטה,	

ת"ז	002962850,	מרח'	אנדרסן	4,	תל	אביב,	למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו	
זו,	למען	המפרק	הנ"ל.	נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	 הודעה	

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

	,28.2.2013 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	 של	 סופית	 אסיפה	
בשעה	9.00,	אצל	המפרק,	בכתובת	הנ"ל,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	
המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	

וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				שמעון מוניטה,	מפרק

ברוש מטבחים בע"מ
)ח"פ	51-093778-2(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	31.7.2012,	התקבלה	החלטה	במניין	
חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	מצליח	ברקת,	ממשק	20,	

מושב	שדה	דוד	79320,	למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו	
זו,	למען	המפרק	הנ"ל.	נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	 הודעה	

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

	,31.1.2013 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	 של	 סופית	 אסיפה	
בשעה	10.00,	אצל	המפרק,	בכתובת	הנ"ל,	לשם	הגשת	דוח	סופי	
בנכסי	 נעשה	 ומה	 הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	
החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				מצליח ברקת,	מפרק

מרכז בריאות הרמה בע"מ
)ח"פ	51-285923-2(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,18.12.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	עדו	נחום,	
ת"ז	39267349,	מרח'	נרבתה	11,	ירושלים,	טל'	072-2345342,	למפרק	

החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו	
זו,	למען	המפרק	הנ"ל.	נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	 הודעה	

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

	,17.2.2012 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	 של	 סופית	 אסיפה	
דוח	 הנ"ל,	לשם	הגשת	 בשעה	17.00,	במשרדי	המפרק,	בכתובת	
סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	
החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				עדו נחום,	עו"ד,	מפרק

בנצי אדירי שירותי ניהול בע"מ
)ח"פ	51-458379-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,19.12.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
)בנצי(	 במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	בן	ציון	
אדירי,	ת"ז	022837876,	מרח'	לב	השכונה	14,	הוד	השרון,	למפרק	

החברה.
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את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו	
זו,	למען	המפרק	הנ"ל.	נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	 הודעה	

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	תתכנס	ביום	1.3.2013,	בשעה	
12.00,	במשרד	המפרק,	בכתובת	הנ"ל,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	
המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	

וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				מורשד סרור,	מפרק

בידן יצור ושיווק מוצרי הגיינה בע"מ
)ח"פ	51-296795-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,27.11.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	רחל	אוזן,	מרח'	

דב	פרידמן	10,	רמת	גן,	למפרקת	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו	
הודעה	זו,	למען	המפרקת	הנ"ל.	נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	תתכנס	ביום	1.3.2013,	בשעה	
דוח	סופי	של	 10.00,	אצל	המפרקת,	בכתובת	הנ"ל,	לשם	הגשת	
המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	

וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				רחל אוזן,	מפרקת

ח.כ. יעוץ עסקי בע"מ
)ח"פ	51-324291-7(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,13.12.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	חביבה	כהן,	ת"ז	
074303736,	מרח'	מבוא	דובדבן	5,	מבשרת	ציון,	למפרקת	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו	
הודעה	זו,	למען	המפרקת	הנ"ל.	נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	תתכנס	ביום	3.3.2013,	בשעה	
של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 הנ"ל,	 בכתובת	 המפרקת,	 אצל	 	,9.00
המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	

וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				חביבה כהן,	מפרקת

ממוראן בע"מ
)ח"פ	51-234029-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	5.12.2012,	התקבלה	החלטה	במניין	
ת"ז	 אליהו,	 אריאל	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	 חוקי	

9116203,	מרח'	הרב	קוסובסקי	42,	תל	אביב,	למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו	
זו,	למען	המפרק	הנ"ל.	נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	 הודעה	

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

	,28.2.2013 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	 של	 סופית	 אסיפה	
בשעה	9.00,	אצל	המפרק,	בכתובת	הנ"ל,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	
המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	

וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				אליהו אריאל,	מפרק

יוסי שופן אחזקות והשקעות בע"מ
)ח"פ	51-381111-7(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,17.12.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	יוסי	שופן,	ת"ז	

022395677,	מרח'	משה	קול	11,	תל	אביב,	למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו	
זו,	למען	המפרק	הנ"ל.	נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	 הודעה	

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

	,28.2.2013 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	 של	 סופית	 אסיפה	
בשעה	9.00,	אצל	המפרק,	בכתובת	הנ"ל,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	
המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	

וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				יוסי שופן,	מפרק

מיני מרקט אלערין בע"מ
)ח"פ	51-162893-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,15.11.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
סרור,	 מורשד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	 חוקי	 במניין	

מכפר	עילבון,	נייד	054-4850027,	למפרק	החברה.
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את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו	
הודעה	זו,	למען	המפרקת	הנ"ל.	נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	תתכנס	ביום	25.3.2013,	בשעה	
10.00,	במשרד	עו"ד	ונוטריון	שנהב	ושות',	רח'	הנחושת	4,	מגדלי	
אור,	בניין	B,	קומה	11,	תל	אביב	69710,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	
המפרקת,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	

וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				עופרה ברק,	מפרקת

החברה הירושלמית לפינוי בינוי בקעה בע"מ
)ח"פ	51-416666-9(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	6.12.2012,	התקבלה	החלטה	במניין	
חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	שמואל	פיינגולד,	

מרח'	הרטום	16,	ירושלים,	טל'	02-5713552,	למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו	
זו,	למען	המפרק	הנ"ל.	נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	 הודעה	

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	תתכנס	ביום	6.4.2013,	בשעה	
9.00,	במשרדי	המפרק,	בכתובת	הנ"ל,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	
המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	

וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				שמואל פיינגולד,	עו"ד,	מפרק

נו.קל סטייל בע"מ
)ח"פ	51-223343-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,13.12.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	טל	נוביק,	מרח'	

אז"ר	15,	רמת	השרון,	למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו	
זו,	למען	המפרק	הנ"ל.	נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	 הודעה	

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

	,14.4.2013 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	 של	 סופית	 אסיפה	
דוח	 הנ"ל,	לשם	הגשת	 בשעה	10.00,	במשרדי	המפרק,	בכתובת	
סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	
החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				טל נוביק,	מפרק

יסוד: קבוצת יעוץ אסטרטגי בנושא העם היהודי 
בע"מ

)ח"פ	51-401404-2(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,16.12.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
גדעון	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	 חוקי	 במניין	
כהן,	מרח'	ז'בוטינסקי	33,	רמת	גן	52511,	טל'	03-6134244,	למפרק	

החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו	
זו,	למען	המפרק	הנ"ל.	נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	 הודעה	

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	תתכנס	ביום	3.3.2013,	בשעה	
10.00,	במשרדי	המפרק,	בכתובת	הנ"ל,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	
המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	

וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				גדעון כהן,	עו"ד,	מפרק

סמארט קומפיוטר סרביסס בע"מ
)ח"פ	51-397845-2(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,31.10.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	דן	לאלו,	
מרח'	הוברמן	22,	תל	אביב	64075,	טל'	03-6201444,	למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו	
זו,	למען	המפרק	הנ"ל.	נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	 הודעה	

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

	,24.3.2013 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	 של	 סופית	 אסיפה	
דוח	 הנ"ל,	לשם	הגשת	 בשעה	13.00,	במשרדי	המפרק,	בכתובת	
סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	
החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				דן לאלו,	עו"ד,	מפרק

שיא-ברק בע"מ
)ח"פ	51-318893-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,12.12.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
ברק,	 עופרה	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	 חוקי	 במניין	

מכפר	מונש	42875,	למפרקת	החברה.
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את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו	
זו,	למען	המפרק	הנ"ל.	נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	 הודעה	

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	תתכנס	ביום	14.4.2013,	בשעה	
13.00,	במשרדי	ברקה	א.מ	בע"מ,	בכתובת	הנ"ל,	לשם	הגשת	דוח	
סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	
החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				איתן מומן,	מפרק

יקב ססלוב בגליל בע"מ
)ח"פ	51-392538-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,16.12.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	נילי	ססלוב,	אצל	
עו"ד	רונן	פריד,	רח'	המדע	1,	רחובות,	טל'	08-9477080,	למפרקת	

החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו	
הודעה	זו,	למען	המפרקת	הנ"ל.	נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	תתכנס	ביום	16.4.2013,	בשעה	
12.00,	אצל	עו"ד	רונן	פריד,	בכתובת	הנ"ל,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	
המפרקת,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	

וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				נילי ססלוב,	מפרקת

אי אס אל רשת המזגן בע"מ
)ח"פ	51-169795-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,16.12.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	אילן	סייג,	מרח'	

הפטמן	3,	רמת	גן,	טל'	052-2576225,	למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו	
זו,	למען	המפרק	הנ"ל.	נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	 הודעה	

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

	,16.4.2013 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	 של	 סופית	 אסיפה	
בשעה	10.00,	במשרדי	המפרק,	רח'	כצנלסון	130,	גבעתיים,	לשם	
הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	
בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 בנכסי	החברה,	 נעשה	 ומה	

ובניירות	של	החברה.

																																				אילן סייג,	מפרק

פונסאל בע"מ
)ח"פ	51-258212-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,10.12.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	אמיר	טנא,	

מרח'	סוקולוב	10,	רחובות,	טל'	077-5516505,	למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו	
זו,	למען	המפרק	הנ"ל.	נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	 הודעה	

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

	,14.4.2013 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	 של	 סופית	 אסיפה	
דוח	 הנ"ל,	לשם	הגשת	 בשעה	10.00,	במשרדי	המפרק,	בכתובת	
סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	
החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				אמיר טנא,	עו"ד,	מפרק

מיתר א.ג.מ בע"מ
)ח"פ	51-432293-2(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,13.12.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	איתן	מומן,	מרח'	

מונטיפיורי	42,	תל	אביב,	טל'	054-7484600,	למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו	
זו,	למען	המפרק	הנ"ל.	נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	 הודעה	

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	תתכנס	ביום	14.4.2013,	בשעה	
14.00,	במשרדי	ברקה	א.מ	בע"מ,	בכתובת	הנ"ל,	לשם	הגשת	דוח	
סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	
החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				איתן מומן,	מפרק

אי.סי. קפה בע"מ
)ח"פ	51-364512-7(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,13.12.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	איתן	מומן,	מרח'	

מונטיפיורי	42,	תל	אביב,	טל'	054-7484600,	למפרק	החברה.
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את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו	
זו,	למען	המפרק	הנ"ל.	נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	 הודעה	

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

	,22.4.2013 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	 של	 סופית	 אסיפה	
דוח	 הנ"ל,	לשם	הגשת	 בשעה	13.00,	במשרדי	המפרק,	בכתובת	
סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	
החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				יואל פרץ,	עו"ד,	מפרק

רוניטק הנדסה )1998( בע"מ
)ח"פ	51-263407-2(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,12.12.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	חדוה	גרין-

רויטנברג,	ת"ד	1173,	חיפה,	טל'	04-8622111,	למפרקת	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו	
הודעה	זו,	למען	המפרקת	הנ"ל.	נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	תתכנס	ביום	30.4.2013,	בשעה	
12.00,	במשרדי	המפרקת,	בכתובת	הנ"ל,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	
המפרקת,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	

וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

חדוה גרין-רויטנברג,	עו"ד,	מפרקת

__________

תיקוני טעויות
בהודעה	על	באי	כוח	הסיעות	וממלאי	מקומם	שפורסמה	 	.1

בילקוט	הפרסומים	6510,	התשע"ג,	עמ'	1494	-

וונדי"	 ישראל	 "הוא	חבר	הכנסת	 )1(,	במקום	 בפסקה	 	)1(
צריך	להיות	"הוא	ישראל	וונדי";

"י"פ	 להיות	 צריך	 בסופה,	 	,1 מס'	 שוליים	 בהערת	 	)2(
התשס"ט,	עמ'	3890".

בהודעה	על	שינוי	בהרכב	הסיעתי	של	הכנסת	שפורסמה	 	.2
בי"פ	6510,	התשע"ג,	עמ'	1496	-

"הכנסת	התשע	עשרה"	צריך	להיות	 בפתיח,	במקום	 	)1(
"הכנסת	השמונה	עשרה";

בהערת	שוליים	מס'	1,	במקום	"התשכ"ה"	צריך	להיות	 	)2(
"התשכ"ח";

בהערת	שוליים	מס'	2	- 	)3(

במקום	"התשנ"ב"	צריך	להיות	"התשנ"ד"; )א(	

במקום	"התשס"ב"	צריך	להיות	"התשס"ד". )ב(	

)חמ	3-16-ה2(

אלינדן מדיה ליין בע"מ
)ח"פ	51-434882-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,17.12.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
ויליאם	בדוק,	 ולמנות	את	 במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	

מרח'	בלפור	10,	דירה	1,	נתניה,	למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו	
זו,	למען	המפרק	הנ"ל.	נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	 הודעה	

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

	,18.4.2013 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	 של	 סופית	 אסיפה	
בשעה	11.00,	אצל	עו"ד	איל	אורטל,	שד'	ויצמן	24,	ת"ד	819,	נתניה,	
לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	
בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 בנכסי	החברה,	 נעשה	 ומה	

ובניירות	של	החברה.

																																				ויליאם בדוק,	מפרק

נתנאל הכהן בע"מ
)ח"פ	51-333568-7(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,20.12.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	מיכאל	לויט,	
מרח'	הבונים	2,	קומה	1,	רמת	גן,	טל'	050-5261316,	למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו	
זו,	למען	המפרק	הנ"ל.	נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	 הודעה	

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

	,21.4.2013 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	 של	 סופית	 אסיפה	
דוח	 הנ"ל,	לשם	הגשת	 בשעה	17.00,	במשרדי	המפרק,	בכתובת	
סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	
החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				מיכאל לויט,	עו"ד,	מפרק

גן בושם ת.י.פ בע"מ
)ח"פ	51-359902-7(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,17.12.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	יואל	פרץ,	

מרח'	העצמאות	61,	חיפה,	טל'	04-853353,	למפרק	החברה.




