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הסמכת מנהל נמל לפטור קברניט אנייה מגזזת 
מחובת ניתוב

לפי תקנות הנמלים, התשל"א-1971

הנמלים,  לתקנות  47)ב(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
והנמלים,  הספנות  רשות  המלצת  פי  על  התשל"א-11971, 
מתבצע   )L.N.G. )אניית  מגזזת  אנייה  ריתוק  שתהליך  ומאחר 
והידע  האמצעים  עומדים  ולצוותה  לאנייה  כאשר  ים  בלב 
רואה  שאני  ומאחר  בבטחה,  הריתוק  פעולת  לביצוע  הנדרש 
אני  בנמל,  השיט  בבטיחות  פוגע  שאינו  תפעולי  צורך  בכך 
מסמיך את מנהל נמל חדרה לפטור קברניט אנייה מגזזת בעת 
ריתוקה למצוף הגז, כהגדרתו בצו הנמלים )הכרזת נמל חדרה(, 

התשע"ג-22012, מחובת ניתוב, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

האנייה  כי  הנמל  מנהל  לפני  הצהיר  האנייה  חובל  רב   )1(
עומדת בכל התנאים הנדרשים לתפעולה התקין והבטוח;

תנאי מזג האוויר מאפשרים את ביצוע הפעולה המבוקשת.  )2(

תוקפה של הסמכה זו לשנתיים מיום חתימתה.

י"ד בטבת התשע"ג )31 בדצמבר 2012(
)חמ 3-1510(

                                                     ישראל כ"ץ
                                      שר התחבורה התשתיות הלאומיות

__________                                 והבטיחות בדרכים
1  ק"ת התשל"א, עמ' 306; התשס"ט, עמ' 813.

2  ק"ת התשע"ג, עמ' 443.

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

אני מכריז, לפי סעיף 8)ה( לחוק התקנים, התשי"ג-11953, 
כי מכון התקנים הישראלי החליף, באישורי, את התקן הרשמי 

הזה: 

ת"י 191- שמן זית, ממרס 1998.

במקומו יבוא:

ת"י 191- שמן זית, מנובמבר 2012.

התקן יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר הפקדת 
תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים 5998, התשס"ט, 

עמ' 5765.

תחילתה של אכרזה זו  90 ימים מיום פרסומה.

כ"א בכסלו התשע"ג )5 בדצמבר 2012(
שלום שמחון  

__________                     שר התעשייה המסחר והתעסוקה
1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשנ"ח, עמ' 52.

הודעה על מינוי חברה למועצה המייעצת
לפי חוק הנפט, התשי"ב-1952

הנפט,  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
בנובמבר   11( התשע"ג  בחשוון  כ"ו  ביום  מיניתי  התשי"ב-11952, 
מדעי  מחקר  תחום  מנהלת  ת"ז 025554171,  מגל,  עינת  את   ,)2012
האדמה והים במשרד האנרגיה והמים, לחברה במועצה המייעצת.

__________
1  ס"ח התשי"ב, עמ' 322; התשע"ב, עמ' 526.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ"ו בחשוון התשע"ג )1 בנובמבר 2012(
)חמ 3-2220(

           עוזי לנדאו
                    שר האנרגיה והמים 

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 יהודה גליק, דיין בית הדין 
הרבני  הדין  בבית  דין  בית  לאב  תקוה,  בפתח  האזורי  הרבני 
בספטמבר   3( באלול התשע"ב  ט"ז  מיום  בפתח תקוה,  האזורי 

2012( לתקופה של ארבע שנים.

ט"ז באלול התשע"ב )3 בספטמבר 2012(
)חמ 3-403(

                שלמה משה עמאר
                                ראשון לציון הרב הראשי לישראל

___________          נשיא בית הדין הרבני הגדול 
1  ס"ח התשט"ו, עמ' 68.

הסמכת מפקחים
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  257א  סעיף  לפי  הפנים  שר  סמכות  בתוקף 
והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, שנאצלה לי2, ולאחר 
אני  לחוק,  257א)א(  בסעיף  כאמור  מתאימה,  הכשרה  שעברו 
ביצוע  לצורך  למפקחים  להלן  המנויים  האנשים  את  מסמיך 

החוק והתקנות לפיו.
תחום הסמכה      
)מרחב תכנון( שם    מס' זהות    

מחוז הצפון

קצרין   056242308 מרדכי בן צור  

הגלבוע   023141658 מחמוד זועבי 

נצרת עילית   319439261 איגור טרחובסקי 

טבריה   059502344 רביעה גועיה 

מינהלת הכנרת   031175888 ארז מאיר נוימן 

מינהלת הכנרת   021541230 יהונתן דותן 

קרית שמונה   305862112 דוד טלביץ'  

נצרת   040753410  יוסף עבד אלחלים 
חסן

גבעת אלונים   039382890 סאמר מגאמסה 

עכו   054122577 בנימין ברדוגו 

מחוז חיפה

אלונה-מנשה   046240701 עמיר להב  

חיפה   316888841 פיוטר ניימן  

 __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשנ"ה, עמ' 450.

2  י"פ התשנ"ו, עמ' 3072.
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תחום הסמכה      
)מרחב תכנון( שם    מס' זהות    

חיפה   025694514 בועז ליאור  

קריות   015604960 אלישע חיינברג 

מחוז המרכז

פתח תקוה   055713382 דניאל כהן  

פתח תקוה   319248738 נריי צ'ולפייב 

רמלה   031522626 הילה סעדון 

רמלה   048079636 רועי דוד  

רעננה   021788815 עזרא יוסף  

גבעת שמואל   032044935 דרור בחור  

הוד השרון   028873123 ירון הלפגוט 

הוד השרון   304729106 אלכסנדר רוזנקרנץ 

שרונים   027886464 ירון מלכה  

לוד   304311665 תמיר טרקיין גטצ'או 

מודיעין   043416445 אסף בנימין לוי 

רחובות   035747252 אביחי צעידי 

רחובות   063747174 משה יאיר ואזאנא 

גזר   032085813 אורית מנשה 

עמק חפר   031721608 דרור פריידין 

מחוז תל אביב

בת ים    059632042 אברהם חזי  

בת ים    032849424 קרן נועה עמיאל 

בת ים   306557117 משה חי ששון 

בת ים   025386145 דוד יצחקי  

תל אביב   026355016 טום דרע  

תל אביב   308913151 מקסים כהן  

הרצליה   061207445 עודד חזקיהו 

הרצליה   039606827 מוסטפא חסדיה 

הרצליה   034450791 יוני יונאי  

רמת גן   061224291 ליאן נחאיסי 

מחוז ירושלים

מטה יהודה   303637268 רות אביטון-דירוורסט 

בית שמש   029344959 צבי נוי  

בית שמש   312671761 אירינה רצ'וטין 

ירושלים   022701015 שלמה שוקרון 

ירושלים   040002750 שלומי אמסלם 

ירושלים   051735868 מיכאל רוזנבאום 

מחוז הדרום

שדרות   038289757 יוסף אוחיון  

אשדוד   317744332 נאצר נצאר  

אשדוד   027390848 יהודה מזרחי 

תחום הסמכה      
)מרחב תכנון( שם    מס' זהות    

אשדוד   322169095 דמיטרי שנדיבין 

להבים    040185084 הדר כהן  

אשקלון   043121227 ניסים סלוק  

אשקלון   039614847 עינת קקון  

אשקלון   036218949 שלומית עמרם 

אשקלון   024176752 ענת ידעי אלימלח 

דימונה   308770437 גלינה שיפרין 

מיתר   028835866 הלה שחר  

באר שבע   039182977 ציון אליהו כהן 

בני שמעון   022166789 פרידה בן דוד 

בני שמעון   054637624 דבורה גד ששון 

בני שמעון   028819977 איריס יוסף  

אילת   024668188 סיגל תור  

אילת   021692900 סיון מלול  

אילת   056191877 קלמי שרביט 

תוקף ההסמכה רק כל עוד המפקח משמש במשרתו.

מינויים קודמים של המפקחים האמורים - בטלים.

י"א בכסלו התשע"ג )25 בנובמבר 2012(
)חמ 3-2160(

עמרם קלעג'י  
המנהל הכללי של משרד הפנים  

הודעה בדבר סכום תביעה בתביעות קטנות
לפי צו בתי המשפט )שינוי סכום התביעה בתביעות קטנות(, 

התשס"ח-2008

)שינוי  המשפט  בתי  לצו  2)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
סכום התביעה בתביעות קטנות(, התשס"ח-12008, אני מודיע 
כי עקב שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר 2012 לעומד המדד 
שפורסם בחודש דצמבר 2011, סמכות בית המשפט לתביעות 
קטנות תוגדל, החל ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(, 

ל–33,200 שקלים חדשים.

י"ג בטבת התשע"ג )26 בדצמבר 2012(
)חמ 3-1062(

מיכאל שפיצר  
__________  מנהל בתי משפט

י"פ  ;552 עמ'  1424; התש"ע,  ועמ'   1228 עמ'  ק"ת התשס"ח,   1 

התשע"ב, עמ' 1779.

הודעה על אצילת סמכויות
לפי חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 20)ב( לחוק שיקים 
לעובדי  אצלתי  החוק(,   - )להלן  התשמ"א-11981  כיסוי,  ללא 
3א,  בנק ישראל, המפורטים להלן, את סמכויותי לפי סעיפים 

3ב ו–8 לחוק: עודדה פרץ, עינב הכט-עמיר וציפורה מזרחי.

__________
1  ס"ח התשמ"א, עמ' 136; התשנ"ב, עמ' 94.
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אצילת סמכויות שהודעה עליה פורסמה ביום כ"ח בכסלו 
התש"ע )15 בדצמבר 2009(2 - בטלה.

תחילתה של אצילה זו ביום כ' בטבת התשע"ג )2 בינואר 2013(.

ד' בטבת התשע"ג )17 בדצמבר 2012(
)חמ 3-1412(

דוד זקן  
המפקח על הבנקים  __________

2  י"פ התש"ע, עמ' 946.

הודעה בדבר הארכת תוקפה של זכות נפט
לפי חוק הנפט, התשי"ב-1952

אני מודיע, בהתאם לסעיף 65 לחוק הנפט, התשי"ב-11952 
 11( התשע"ב  באלול  כ"ד  ביום  הארכתי  כי  החוק(,   - )להלן 
בספטמבר 2012( את תוקפו של הרישיון 386/"יהל" עד יום י"ד 
באדר א' התשע"ד )14 בפברואר 2014( לפי סעיף 18)ב()1( לחוק.

כ"ה באלול התשע"ב )12 בספטמבר 2012(
)חמ 3-629(

אלכסנדר וורשבסקי  
__________  הממונה על ענייני הנפט

1  ס"ח התשי"ב, עמ' 322.

הודעה בדבר הארכת תוקפה של זכות נפט
לפי חוק הנפט, התשי"ב-1952

אני מודיע, בהתאם לסעיף 65 לחוק הנפט, התשי"ב-11952 
באוקטובר   25( התשע"ג  בחשוון  ט'  ביום  כי  החוק(,   - )להלן 
ה'  יום  עד  330/"מכבי"2  רישיון  2012( הארכתי את תוקפו של 

באייר התשע"ג )15 באפריל 2013( לפי סעיף 18)ב()1( לחוק.

י"ט בחשוון התשע"ג )4 בנובמבר 2012(
)חמ 3-629(

אלכסנדר וורשבסקי  
__________  הממונה על ענייני הנפט

1  ס"ח התשי"ב, עמ' 322.

2  י"פ התשס"ו, עמ' 4141; התשע"ב, עמ' 1730.

הודעה בדבר הארכת תוקף של זכויות נפט
לפי חוק הנפט, התשי"ב-1952

אני מודיע, בהתאם לסעיף 65 לחוק הנפט, התשי"ב-11952 
בתשרי  כ"ח  ביום  הארכתי  כי  מודיע  אני  החוק(,   - )להלן 
הרישיונות  של  תוקפם  את   )2012 באוקטובר   14( התשע"ג 
י' בחשוון התשע"ד  379/"פלמחים"2 ו–382/"בר-אור"3, עד יום 

)14 באוקטובר 2013( לפי סעיף 18)ב()1( לחוק.

ל' בתשרי התשע"ג )16 באוקטובר 2012(
)חמ 3-629(

אלכסנדר וורשבסקי  
__________  הממונה על ענייני הנפט

1  ס"ח התשי"ב, עמ' 322.

2  י"פ התש"ע, עמ' 518.

3  י"פ התש"ע, עמ' 519.

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

אני מודיעה כי בהתאם לסעיף 22)א( לחוק זכות מטפחים של זני 
צמחים, התשל"ג-11973 )להלן - החוק(, החלטתי להעביר למועצה 

לזכויות מטפחים את הבקשות לרישום זכות מטפחים שלהלן:

מבקשה מס' 4403/12 עד בקשה מס' 4405/12 
שם המבקש: Syngenta Crop Protection AG, שוויץ )על ידי 

ריינהולד כהן ושות', תל אביב(
שם המטפח: Luis Ortega, ספרד

שם הגידול: עגבנייה 
תאריך הבקשות: 07.08.2012

מספר הבקשה: 4403/12
SENG 9155 :השם המוצע לזן

סוג צימוח - בלתי מסיים; עלה:  ותכונותיו: צמח:  הזן  תיאור 
 - ניתוק  רקמת  עוקץ:  פעמיים;  מנוצה   - הטרף  חלוקת 
מעט   - אורכי  בחתך  צורה  בינוני,   - גודל  פרי:  קיימת; 
פחוס, צילוע בצד העוקץ - חלש, מספר מגורות - שלוש 
או ארבע, כתף ירוקה )לפני הבשלה( - קיימת, צבע בזמן 

הבשלה - נוטה לחום, מוצקות - מוצק. 
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4404/12
SENG 9156 :השם המוצע לזן

סוג צימוח - בלתי מסיים; עלה:  ותכונותיו: צמח:  הזן  תיאור 
 - ניתוק  רקמת  עוקץ:  פעמיים;  מנוצה   - הטרף  חלוקת 
קיימת; פרי: גודל - קטן עד בינוני, צורה בחתך אורכי - 
עגול, צילוע בצד העוקץ - לא קיים או חלש מאוד, מספר 
מגורות - שתיים או שלוש, כתף ירוקה )לפני הבשלה( - 
קיימת, צבע בזמן הבשלה - נוטה לחום, מוצקות - מוצק 

מאוד. 
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4405/12
SENG 9088 :השם המוצע לזן

סוג צימוח - בלתי מסיים; עלה:  ותכונותיו: צמח:  הזן  תיאור 
 - ניתוק  רקמת  עוקץ:  פעמיים;  מנוצה   - הטרף  חלוקת 
עגול,   - אורכי  בחתך  צורה  בינוני,   - גודל  פרי:  קיימת; 
או  שתיים   - מגורות  מספר  חלש,   - העוקץ  בצד  צילוע 
בזמן  צבע  קיימת,   - הבשלה(  )לפני  ירוקה  כתף  שלוש, 

הבשלה - נוטה לחום, מוצקות - מוצק. 
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4407/12
)על  שם המבקש: Sun World International, LLC, ארה"ב 

ידי ריינהולד כוהן ושות', תל אביב(
שם המטפח: Terry A. Bacon, ארה"ב

שם הגידול: שזיף יפני
תאריך הבקשה: 13/09/2012

 SUPLUMFORTYONE :השם המוצע לזן
של  בסיס  צבע  בינוני,   - גודל  פרי:  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
כחול   - נראה, צבע משני של הקליפה  בלתי   - הקליפה 
כהה, צבע ציפה - אדום בינוני; מועד תחילת פריחה - 
מוקדם מאוד; מועד תחילת הבשלת פרי - מוקדם מאוד. 

ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

__________
1  ס"ח התשל"ג, עמ' 272; התשמ"ד, עמ' 23; התשנ"ו, עמ' 92.
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מספר הבקשה: 4408/12
סורוקר-אגמון,  ידי  )על  .Nunhems B.V, הולנד  שם המבקש: 

משרד עורכי דין ופטנטים, הרצליה פיתוח(
שם המטפח: Vecchio Franco, איטליה

שם הגידול: עגבנייה  
תאריך הבקשה: 17.10.2012

NUN 3362 TO :השם המוצע לזן
סוג צימוח - בלתי מסיים; עלה:  ותכונותיו: צמח:  הזן  תיאור 
 - פריחה  מועד  פריחה:  פעמיים;  מנוצה   - הטרף  חלוקת 
בינוני,   - גודל  פרי:  קיימת;   - ניתוק  רקמת  עוקץ:  בינוני; 
 - מגורות  מספר  גרם,   100-120  - משקל  אובלי,   - צורה 
שלוש או ארבע, מוצקות - מוצק, מועד הבשלה - בינוני. 

ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4411/12
)על  שם המבקש: Sun World International, LLC, ארה"ב 

ידי ריינהולד כוהן ושות', תל אביב(
שם המטפח: David W. Cain; Terry A. Bacon, ארה"ב

שם הגידול: שזיף יפני
תאריך הבקשה: 29/10/2012

 SUPLUMFORTYFOUR :השם המוצע לזן
תיאור הזן ותכונותיו: פרי: גודל - גדול מאוד, צבע בסיס של 
הקליפה - ירוק-צהבהב, צבע משני של הקליפה - צהוב, 
צבע ציפה - צהוב; מועד תחילת פריחה - מוקדם; מועד 

תחילת הבשלת פרי - בינוני. 
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4412/12
שם המבקש: Nils Klemm, גרמניה )על ידי מנחם בורנשטיין, 

חולון(
שם המטפח: Nils Klemm; Martin Glawe, גרמניה

שם הגידול: פלרגוניום
תאריך הבקשה: 30/10/2012

KLEPZ12316 :השם המוצע לזן
תיאור הזן ותכונותיו: טרף עלה: גיוון - אין, צבע עיקרי )בלא 
האזור  בולטות  כהה,  ירוק  עד  בינוני  ירוק   - כהה(  אזור 
אנתוציאנין  גוון  פטוטרת:  מאוד;  חלשה  או  אין   - הכהה 
בשליש האמצעי - אין או חלש מאוד; פרח: סוג - מלא; 
עלה כותרת עליון: בולטות סימנים - אין או חלשה מאוד; 
 RHS 155 - עלה כותרת תחתון: צבע באמצע הצד העליון

D, לבן.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4417/12
)על  שם המבקש: Sun World International, LLC, ארה"ב 

ידי ריינהולד כוהן ושות', תל אביב(
 ,Terry A. Bacon רחובות;   ,Michael Striem המטפח:  שם 

ארה"ב 
שם הגידול: גפן  

תאריך הבקשה: 05/11/2012
SUGRATHIRTYSIX :השם המוצע לזן

פתוח   - האמיר  צורת  צעירה:  זמורה  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
למחצה; עלה צעיר: צבע צד עליון של הטרף - ירוק, צפיפות 
שערות שרועות בין עורקים ראשיים בצד התחתון של הטרף 
- לא קיים או דליל; פרח: אברי מין - אבקנים מפותחים, 
אברי מין נקביים מפותחים; עלה בוגר: מספר אונות - חמש; 
ענבה: מועד תחילת הבשלה - מוקדם, צורה בחתך אורכי 

אפור-אדום,   - שעווה  בלא  קליפה  צבע  רחב,  אליפטי   -
צבע אנטוציאן בציפה - אין או חלש מאוד, טעם ייחודי - 

מוסקט, היווצרות חרצנים - שאריתי.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה 4420/12 
שם המבקש: הזרע ג'נטיקס בע"מ, ברורים

שם המטפח: עמוס ניר, אשקלון
שם הגידול: חסה 

תאריך הבקשה: 07/11/2012
)TOMER( השם המוצע לזן: תומר

כינוי הזן: 15070
תיאור הזן ותכונותיו: אופי צימוח - חסה רומית; זרע: צבע - 
שחור; עלה: צבע עלים חיצוניים במועד האסיף - ירוק-

אפור, צבע אנטוציאנין - אין; מועד תחילת הפרגה בתנאי 
יום ארוך - בינוני; עמידות לכשותית החסה - אין.

ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף 23 לחוק, יגיש את 
התנגדותו לידי ציפי רצבי במשרד המועצה לזכויות מטפחים, 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250. 

לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר מסירת 
מסמכי ההתנגדות בהתאם לתקנה 12 לתקנות זכות מטפחים, 

התשל"ד-21974.

י"ט בכסלו התשע"ג )3 בדצמבר 2012(
)חמ 3-361-ה1(

מיכל גולדמן  
רשמת זכויות מטפחים  __________

2  ק"ת התשל"ד, עמ' 713.

מינוי מנהל הארנונה
לפי פקודת הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

2 לחוק הרשויות  כי בהתאם לסעיף  נמסרת בזה הודעה, 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
מיום   ,41 מס'  בישיבתה  אליכין,  המקומית  המועצה  מינתה 
כ"ח בחשוון התשע"ג )13 בנובמבר 2012(, את עמית קידר, ת"ז 

022240527, למנהל הארנונה, לעניין החוק האמור.

כ"ח בחשוון התשע"ג )13 בנובמבר 2012(
מרדכי )מוטי( חי  

ראש המועצה המקומית אליכין  __________
1  ס"ח התשל"ו, עמ' 252.

הודעה על מינוי זמני של מנהל ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

2 לחוק הרשויות  כי בהתאם לסעיף  נמסרת בזה הודעה, 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
מינתה מועצת עיריית טירה בישיבתה מיום ו' בכסלו התשע"ג 
 ,059903963 ת"ז  עבדאלחי,  סופיאן  את   ,)2012 בנובמבר   20(

למנהל הארנונה למגורים לעניין החוק האמור.

__________
1  ס"ח התשל"ו, עמ' 252.
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תוקף המינוי למשך תקופת היעדרותו של מנהל הארנונה 
למגורים, יוסף קאסם, לתקופה של שלושה חודשים.

כ"ה בכסלו התשע"ג )9 בדצמבר 2012(
)חמ 3-265-ה2(

מאמון עבדאלחי  
ראש עיריית טירה  

הודעה על מינוי ממלאת מקום מנהלת ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

2 לחוק הרשויות  כי בהתאם לסעיף  נמסרת בזה הודעה, 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
בחשוון  י"ט  מיום  בישיבתה  חולון  עיריית  מועצת  מינתה 
 ,25583139 ת"ז  לוי,  אושרית  את   ,)2012 בנובמבר   4( התשע"ג 
לממלאת מקום מנהלת הארנונה לעניין החוק האמור, במקום 

שושנה שפר2.

כ"ב בכסלו התשע"ג )6 בדצמבר 2012(
)חמ 3-265(

מוטי ששון  
ראש עיריית חולון  __________

1  ס"ח התשל"ו, עמ' 252.

2  י"פ התשמ"ח, עמ' 129.

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

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

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

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

שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

מס' התיק: תש"ג/13/12.

פרטי הרישום הקיים:

העיר: ירושלים.

שטח החלקה: לא ידוע.

הגבולות:

צפון: דרך;

דרום: דרך;

מזרח: גרשון בורים;

מערב: אברהם.

זיהוי: ספר 1015, דף 2513.

זיהוי נוסף: גוש שומה 30086, חלקה 178.

המספר הישן של החלקה: 24/29 ירושלים )מ(.

מס' השטר: כמפורט בנסח הרישום.

הבעלים: 

מאיר כהן, ת"ז 024677916

רחל סלמנוביץ, ת"ז 036344349

נחמן סלמנוביץ, ת"ז 033656034

נתנאל אפרים לפק, ת"ז 309647998

שרה לפק, ת"ז 066258559

נתן גלינסקי, ת"ז 032318834

שינדל גלינסקי, ת"ז 033721473

נפתלי הרץ זאבי, ת"ז 301746996

שמחה רות זאבי, ת"ז 301053088

נחמן פורת, ת"ז 300778636

אסתר פורת, ת"ז 301211579

התיקון המבוקש:

המען: ירושלים.

שטח החלקה: 251 מ"ר.

הגבולות:

צפון: דרך חלקה 266/7;  

דרום: חלקה 177 ודרך חלקה 266/16;  

מזרח: חלקה 179;  

מערב: חלקה 176 וחלקה 177.  

ומתייחסת   379/11 מס'  תצ"ר  על  מתבססת  הבקשה  הערה: 
לקביעת שטח לחלקה וקביעת גבולותיה המעודכנים. במסגרת 

הבקשה מבוקש לקבוע את שטח החלקה הרשום.

י"ד בטבת התשע"ג )27 בדצמבר 2012(

י' ענתבי-שרון  
מפקחת על רישום המקרקעין  

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

התשכ"ט-1969

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

בתאריך ב' בשבט התשע"ג )13 בינואר 2013(.

תיאור המקרקעין

מס'  עד   20539 ממס'  רישום  בגושי  הנכללים  המקרקעין 
20542/עין אל סהלה )השטח הבנוי של כפר עין אל סהלה(.

י"ז בטבת התשע"ג )30 בדצמבר 2012(
עדנאן זידאן  

פקיד הסדר מקרקעין  
אזור הסדר חדרה  

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

התשכ"ט-1969

/11678 מס'  רישום  גוש  של  הזכויות  לוח  כי  מודיע  אני 
הוצג  חיפה,  נפת  10834/חיפה(,  מס'  שומה  מגוש  )חלק  חיפה 
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המקרקעין  הסדר  פקיד  בלשכת  לעיון  ימים,   30 למשך  היום, 
אזור הסדר חיפה, רח' פל-ים 15א, קריית הממשלה, קומה 14, 
חיפה, בעיריית חיפה ובלשכת הממונה על מחוז חיפה, קריית 

הממשלה, חיפה.

י' בטבת התשע"ג )23 בדצמבר 2012(
חיים לרדו  

פקיד הסדר מקרקעין  
אזור הסדר חיפה  

 הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז-1957

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 30.11.2012 
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:

מספר הרישום.1.

תאריך החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תקופת תוקפו.8.

.17046/2012

.228.6.2012

מרכז שלטון מקומי3.

שלוש הערים הגדולות

מרכז המועצות האזוריות,

הסתדרות המורים
חינוך4.
מנהלי המחלקות בחינוך5.
התאמת מבנה השכר של מנהלי מחלקות בחינוך6.
.713.11.2012
28.6.2012 - לתקופה בלתי מסויימת8.

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 30.11.2012
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:

מספר הרישום.1.

תאריך החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תקופת תוקפו.8.

.1258/2012

.227.9.2012

בנק ערבי ישראלי בע"מ,3.
הסתדרות הפקידים

בנקאות4.

כאמור בנספח 5.

העסקה זמנית6.

.719.11.2012

27.9.2012 - לתקופה בלתי מסויימת 8.

.1259/2012

.228.10.2012

בנק לאומי למשכנתאות בע"מ,3.
הסתדרות הפקידים

בנקאות4.

כאמור בנספח 5.

העסקה זמנית6.

.719.11.2012

28.10.2012 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1260/2012
223.10.2012
אחוזת הירש תשנ"ד בע"מ,3.

וועד עובדי מנהלה במעריב
הוצאת מודיעין

הסתדרות החדשה
איגוד עובדי הדפוס והתקשורת 

ארגון העיתונאים
ועד המערכת במערכת מעריב

ועד עובדי דפוס ב. א לוין אפשטיין
דפוס4.
כלל העובדים 5.
תנאי העסקה של עובדים הנקלטים אצל הרוכשת 6.
.719.11.2012
23.10.2012 - לתקופה בלתי מסויימת 8.

.1261/2012

.21.11.2012

פניציה אמריקה - ישראל )זכוכית שטוחה( בע"מ,3.
הסתדרות העובדים הכללית נצרת עלית

תעשיית מינרלים4.

עובדים חדשים שאינם בחוזים אישיים5.

תנאי עבודה חדשים אצל רוכש החברה6.

.719.11.2012

1.11.2012 - לתקופה בלתי מסויימת 8.

1262/2012
.221.10.2012
בסט ג’וב משאבי אנוש בע"מ,3.

הסתדרות העובדים הלאומית
כוח אדם4.
כלל העובדים 5.
תנאי עבודה6.
.713.11.2012
21.10.2012 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1263/2012

.229.10.2012

1( החברה העירונית ראשון לציון לביטחון ולסדר 3.
ציבורי בע"מ

2( החברה העירונית ראשון לציון לתרבות וספורט 
ונופש בע"מ,

פעילויות תרבות4.

כלל עובדי המעסיקים5.

תנאי עבודה6.
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.713.11.2012

29.10.2012 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1264/2012
. 27.11.2012
 UTI לוגיסטיקה ישראל בע"מ,3.

הסתדרות החדשה
פעילות עסקית 4.
כלל העובדים5.
צמצומים והתייעלות6.
.719.11.2012
7.11.2012 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1265/2012

.21.7.2012

לי רוז בע"מ,3.
מרחב מרכז גליל

שירותי בריאות 4.

כלל העובדים5.

דמי חבר ודמי טיפול מקצועי ארגוני6.

.75.11.2012

1.7.2012 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1266/2012

.22.9.2012

מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ,3.
הסתדרות המעו"ף מחוז חיפה והצפון ארגון העובדים 

המנהליים בטכניון
חינוך4.
עובדים ארעיים או זמניים מינהלים5.
תנאי העסקה6.
.721.11.2012
2.9.2012 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1267/2012

.224.9.2012

מפעלי אגמו ורגוס בע"מ אזור תעשייה צפון נהריה,3.
הסתדרות החדשה מרחב גליל מערבי, ת"ד 66, נהריה

תעשיית מינרליים4.

כלל העובדים5.

תנאי עבודה6.

.713.11.2012

.831.3.2015 - 1.4.2012

.1268/2012

.223.9.2012

עיריית בית שמש,3.
הסתדרות המעו"ף

רשויות מקומיות4.

עובדי ניקיון אבות בית ומזכירות בית הספר5.

העסקה ישירה6.

.719.11.2012

23.9.2012 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1269/2012

.210.7.2012

רשות שדות התעופה,3.
הסתדרות החדשה

הובלה אווירית4.

כלל העובדים5.

תנאי עבודה6.

.75.11.2012

.831.3.2015 - 10.7.2012

.1270/2012

.212.8.2012

מעדני בשר “טיב" טירת צבי 3,2000.
מועצת הפועלים מרחב העמקים

תעשיית מזון4.

כלל העובדים5.

תוספות שכר פרמיות6.

.71.11.2012

.81.4.2014 - 1.4.2012

.1271/2012

.227.9.2012

 Senmine - sci system tel aviv ltd  סנמינה,3.
הסתדרות החדשה 

הסתדרות עובדי המתכת החשמל והאלקטרוניקה
תעשיית תקשורת ואלקטרוניקה4.
עובדים בלוד 5265.
סגירת המפעל בלוד ותנאי סיום עבודה של העובדים6.
.713.11.2012
27.9.2012 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1272/2012

.29.11.2012

התעשיה הצבאית לישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

תעשיית מתכת 4.

כלל העובדים5.

תיקון להסכם מיום 2.8.2012 מקדמה על חשבון תוספת 6.
שכר בשיעור 5%

.726.11.2012

9.11.2012 - לתקופה בלתי מסויימת 8.

.1273/2012

.228.10.2012

ברמ"ד אגש"ח אגודה שיתופית חקלאית מקיבוץ עברון 3.
ד.נ.ע אשרת,

הסתדרות הכללית החדשה / מרחב גליל מערבי
תעשיית פלסטיק4.
כלל העובדים5.
תנאי עבודה6.
.713.11.2012
.831.1.2015 - 31.1.2012

ה' בטבת התשע"ג )18 בדצמבר 2012(  
שלמה יצחקי  

הממונה הראשי על יחסי עבודה  
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למגורים בנייה להאצת הבנייה הליכי תכנון והודעות לפי 
 חוק התכנון ובניה,ולפי )הוראות שעה( 

 1965 –התשכ"ה 
 

 מרכזמחוז 
 

 ראש העין מחוז:  מרכז, מרחב תכנון מקומי:
 /א275רנ/  מס'הודעה בדבר אישור תכנית לדיור לאומי 

 הקמת שכונת מגורים.  Dשם התכנית: שכונה 
לחוק הליכי  24, בהתאם לסעיף נמסרת בזה הודעה

למגורים )הוראות שעה( בנייה להאצת הבנייה תכנון ו
 מס' , בדבר אישור תכנית לדיור לאומי 2011–התשע"א

 ./ א275רנ/ 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 Dשכונה , יישוב: ראש העין
 גושים וחלקות:

 .2חלקי חלקות:  5499גוש: 
 .6חלקי חלקות:  5503גוש: 
 .3 - 2חלקי חלקות:  5504: גוש

 .1חלקי חלקות:  5505גוש: 
 מטרת התכנית:

. יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים חדשה 1
יח"ד, על ידי יצירת שינוי  1,718-בעיר ראש העין בת כ

קרקע חקלאית, חלוקת מגרשים וקביעת הנחיות, ייעוד 
 זכויות ומגבלות בנייה.

גורים, מגורים משולב מסחר . קביעת  יעודים כדלקמן: מ2
ומשרדים, מבני ציבור, מסחר, שטחים ציבוריים פתוחים 

 ודרכים.
. הקצאת יחידות דיור נגישות והסדרת נגישות לאנשים 3

 עם מוגבלות בסביבה הבנויה.
 ותנאים למתן היתר בניה.בנייה . קביעת הוראות 4

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך: 
, על גבי שלטים בתחום התכנית בתאריך:  07/09/2007

ובאתר האינטרנט של משרד הפנים בתאריך: 
12/08/2007. 

 

 -ועדה לדיור לאומי ה התכנית האמורה נמצאת במשרדי
 טלפון: 72430רמלה  91מחוז מרכז, שד הרצל 

מקומית לתכנון הועדה ה וכן במשרדי, 08-9788409
 טלפון: 48036ראש העין  21ראש העין, שילה בנייה ול

ובאתר באינטרנט של משרד הפנים: , 03-9007289
www.pnim.gov.il ,רשאי לעיין בה בימים מעוניין וכל ה

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ובאתרי 
 האינטרנט.

 סףרות יו                                                    

 יו"ר הועדה המחוזית                                             

  המרכז חוזמ לתכנון ולבניה                                        
 

 ירושליםמחוז 
 

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

   / א11172: מספר מפורטת
 4 -תוספת קומה והרחבת יחידות דיור ב: ם התכניתש

 מבנים ברח' מבוא הקידה , שכ' גילה
לחוק התכנון  89נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

הועדה המחוזית כי במשרדי , 1965-התשנ"הוהבניה, 
הועדה המקומית  ובמשרדי מחוז ירושליםבנייה לתכנון ל

מקומית  תכנית מתארמופקדת  ירושליםבנייה לתכנון ול
 / א11172מספר:  ברמה מפורטת
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

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

 לתכניות הבאות: המתייחסת
 מספר התכנית סוג היחס

 5/ 28/ 13תרשצ/  שינוי
 / ב2570 ביטול
 / א2570 ביטול
 62 ביטול

 ב /5166 כפיפות
 5/ 28/ 13תרשצ/  כפיפות
 5022 כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .  2,4,6,8ירושלים רחוב: מבוא קידה יישוב: 
 שכונת גילה, 8, 6, 4, 2רח' הקידה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.
 X: 217850קואורדינטה 
 Y: 627350קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .41חלקי חלקות: מוסדר,  29910גוש: 

 :מטרת התכנית
מבנים  4תוספת קומה והרחבת יחידות דיור עליונות ב 

 בגילה. 8, 6, 4, 2ברח' הקידה 
 עיקרי הוראות התכנית:

 מיוחד לאזור מגורים א'. 2מאזור מגורים ייעוד . שינוי 1
 . קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן:2

+, לשם הרחבת 0.00סה בקומת כניבנייה א. תוספת 
 .8, 6, 4, 2קומת הכניסה בדירות העליונות בבניינים 

+( מעל הבניין הקיים לשם 6.00ב. תוספת קומה )מפלס 
הרחבת יחידות הדיור הקיימות בקומה שמתחתיה 

 , כמפורט בנספח בינוי.8, 6, 4, 2בבניינים 
 . קביעת קווי בניין לתוספות הבניה.3
וקביעתם ל  8, 6, 4, 2בניינים בבנייה . הגדלת שטחי ה4

 מ"ר. 2,830.16
 קומות. 6קומות ל  5. הגדלת מספר קומות מ 5
 . קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבניה.6
 . קביעת הוראות בינוי לקביעת תנאים למתן היתר בניה.7
 . קביעת הוראות בגין פרגולות להריסה.8
 . קביעת הוראות לשימור עצים.9

 

ות י לעיין בתכנית, בימים ובשערשאמעוניין 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 

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

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה הועדה המחוזית לתכנון ל תונים, למשרדייבע

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

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

 
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

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

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

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה 
למגורים )הוראת שעה(, התשע"א-2011, ולפי חוק 

התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
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 מי: ירושלים  מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקו
תכנית מתאר מקומית מספר:  הודעה בדבר הפקדת

13847 
קומות מעל בנין קיים עבור  2שם התכנית: תוספת 

 יח"ד חדשות , בבית חנינה 2תוספת 
לחוק התכנון  89נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 1965-התשנ"הוהבניה, 
שרדי הועדה המקומית מחוז ירושלים ובמבנייה לתכנון ל

ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
 13847מספר: 

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

 להוציא היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 / א3458במ/  שינוי

 62 ביטול
 / ב5166 יפותכפ

 / א5022מק/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכ' בית חנינה,, ירושליםיישוב: 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 X: 221975קואורדינטה 
 Y: 637510קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .268חלקות במלואן: לא מוסדר,  30610גוש: 

 מטרת התכנית:
 יח"ד. 2קומות עבור תוספת  2ינוי לתוספת קביעת ב

 עיקרי הוראות התכנית:
 .מיוחד למגורים ב' 1מאזור מגורים של קרקע ייעוד שינוי  -
 קביעת הוראות בינוי ופיתוח. -
 קביעת קווי בנין מירביים חדשים . -
קומות על הבנין הקיים, לשם  2קביעת בינוי לתוספת  -

 ספח הבינוי.יח"ד, בהתאם למפורט בנ 2הוספת 
 קומות . 5 -קומות ל 3 -הגדלת מס' הקומות מ -
 -המירביים לסה"כ הבנין לבנייה קביעת שטחי ה -

 -מ"ר שטח עיקרי ו 868.78מ"ר שטח מתוכם  944.26
 שטח שרות . 75.48

 קביעת הוראות בגין חניה עילית . -
 קביעת הוראות בגין עצים לשימור / עקירה/ והעתקה . -
 ות בגין גדרות ומבנה מדרגות להריסה.קביעת הורא -
 בשטח .בנייה קביעת תנאים למתן היתר  -
 

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 

גע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי את עצמו נפ
ימים  60לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  100סעיף 

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

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

ירושלים   1ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית 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 

והל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר )סדרי נבנייה וה
 .1989 -וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

 / א9802מפורטת מספר: 
לשני בניינים בנייה שם התכנית: תוספת  זכויות 

 קיימת והקמת בנין חדש בשכונת בית צפאפא
לחוק התכנון  117זה הודעה, בהתאם לסעיף נמסרת ב

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 / א9802מקומית ברמה מפורטת מספר: 

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

 להוציא היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 תכניתמספר ה סוג היחס
 62 ביטול
 3365 ביטול

 / ב5166 כפיפות
 5022 כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 בית צפאפא ,, ירושליםיישוב: 
 Y 628/450קואורדינטה מערב מזרח 

 X 218/750קואורדינטה דרום צפון 
 הכל על פי הגבולות המסומנים  בתרשיט בקו כחול.

 גושים וחלקות:
 .4חלקות במלואן: מוסדר,  30277גוש: 

 מטרת התכנית:
עבור שני בניינים בנייה יצירת מסגרת תכנונית לתוספת 

 קיימים והקמת  בנין חדש למגורים בשטח.
 עיקרי הוראות התכנית:

 .לאזור מגורים ב' ולמגורים ג' 5ם מאזור מגוריייעוד שינוי  -
מ"ר  4371-בשטח וקביעתם לבנייה הגדלת שטחי ה -

 שטחי שירות(. 1178-שטחים עיקריים ומ"ר  3193)מתוכם 
 יחידות דיור . 24 -ל 10 -הגדלת מס' יחידות דיור מ -
קומות מעל  4 -ל 1קביעת מס' קומות בתא שטח מס'  -

קומות מעל קומת  6-ל 2קומת מרתף, ובתא שטח מס' 
 חניה תת קרקעית .

 קביעת שלבי ביצוע להקמת בנין חדש . -
בנייה תנאים למתן היתר  קביעת הוראות בינוי וקביעת -

 ופיתוח שטח.
 קביעת הוראות בגין מבנים וגדרות להריסה. -
 קביעת הוראות בגין עצים לעקירה / לשימור / להעתקה -

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
 'א, עמ", התשע6298ובילקוט הפרסומים  28/09/2011

 .26/09/2011, בתאריך 6735
 

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

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

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

 .www.pnim.gov.il ם הפני משרד של האינטרנט



2129 ילקוט הפרסומים 6528, כ"ה בטבת התשע"ג, 7.1.2013

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

 12952מפורטת מספר: 
 ריח"ד , צור באח 5ת בינוי ותוספת שם התכנית: תוספ

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

 12952מקומית ברמה מפורטת מספר: 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

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

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / א2302 שינוי
 62 ביטול

 / ב5166 כפיפות
 / א5022מק/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 שכונת צור באחר , ירושליםיישוב: 
 X 222/375קואורדינטה 
 Y 627/450קואורדינטה 

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

 , לא מוסדר.30786גושים בחלקיות: 
 מטרת התכנית:

 יח"ד . 8-ח"ד לי 3 -תוספת בינוי והגדלת מס' יח"ד מ
 עיקרי הוראות התכנית:

 ם ב'מיוחד למגורי 4של קרקע מאזור מגורים ייעוד שינוי  -
 יח"ד . 8יח"ד לסה"כ  5תוספת  -
קומות מעל קומת  4-למרבי קביעת מספר הקומות ה -

 מרתף.
 . 0.00מטר מעל  19.78 -למרבי קביעת גובה  -
 -המירביים לסה"כ הבנין לבנייה קביעת שטחי ה -

 -מ"ר שטחים עיקריים ו 1159.91מ"ר )מתוכם  1648.93
 מ"ר שטחי שירות (. 489.02

 קביעת קווי בנין מירביים חדשים . -
 קביעת הוראות בגין חניה תת קרקעית. -
 קביעת הוראות בינוי ופיתוח . -
 קביעת הוראות בגין הריסה -
 קביעת הוראות בגין עצים לשימור . -
 היתר בניה.קביעת הוראות להוצאת  -
 קביעת הוראות בגין הרחבת דרך . -
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
ב, עמוד ", התשע6450ובילקוט הפרסומים  06/07/2012

 .26/07/2012, בתאריך 5447
 

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

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

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

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

 :ירושליםמחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מספר: 

14074 
שם התכנית: יצירת מסחרת תכנונית לתוספת קומות 

 צור באהר -ולהכשרת בינוי קיים 
לחוק התכנון  117נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 14074מקומית מספר: 
 איחוד וחלוקה ללא איחוד וחלוקה:

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

 המתייחסת לתכניות הבאות: 
 מספר התכנית סוג היחס

 / א2302 שינוי
 62 ביטול

 5022 כפיפות
 / ב5166 כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 שכונת צור באהר ,, ירושליםיישוב: 
 י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.הכל על פ

 גושים וחלקות:
 .30792גושים בחלקיות: 

 X: 222625קואורדינטה 
 Y: 627125קואורדינטה 

 מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית לתוספת קומות ולתוספת יחידות 

 דיור.
 עיקרי הוראות התכנית:

 א. שינוי במערך יעודי הקרקע כמפורט להלן :
 מיוחד לאזור מגורים ב' . 5אזור מגורים שינוי שטח מ -

ב. קביעת בינוי להקמת בנין מגורים, הכל בהתאם 
 לנספחי הבינוי והפיתוח .

קומות מעל קומת  4 -למרבי ג. קביעת מספר הקומות ה
 . 1חניה תת קרקעית , הכל בהתאם לנספח הבינוי מס' 

 , כאמור .בנייה ד. קביעת קווי בנין ל
 1876.49 -בשטח וקביעתם לה בנייה. הגדלת שטחי ה

 130.05מ"ר  שטחים עיקריים    1746.44מ"ר )מהם 
 מ"ר שטחי שירות(.

 כאמור .בנייה ו. קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות ה
בנייה ז. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 

 בשטח .
 ח. קביעת הוראות בענין הריסה.

ונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעית
, התשעב, עמוד 6429ובילקוט הפרסומים  11/05/2012

 .10/06/2012, בתאריך 4610
 

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

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

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

 .www.pnim.gov.il ם הפני משרד של האינטרנט
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 מחוז:  ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
הודעה בדבר דחיית תכנית מתאר מקומית ברמה 

 / ג2257מפורטת מספר: 
למבנה מוסד קיים ברח' בנייה ם התכנית: תוספת ש

 / א , בית וגן99בית וגן 
לחוק התכנון  117נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

,בדבר דחיית תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
/ ג שהודעה על 2257מקומית ברמה מפורטת מספר: 

 29/07/2011דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים בתאריך 
, 6243, עמוד ", התשע6288ומים ובילקוט הפרס

 .31/08/2011בתאריך 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

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

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 1042 ביטול
 2257 ביטול
 62 ביטול

 / ב5166 כפיפות
 5022 כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

שכונת בית וגן , א 99ירושלים רחוב: בית וגן יישוב: 
חלקה הנמצאת על סמטה המקשרת בין רחוב בית וגן 

 וככר שמחת הכהן.
 X 217/875קואורדינטה 
 Y 630/250קואורדינטה 

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

 .79מלואן: ר, מוסד 30341גוש: 
 מטרת התכנית:

 למבנה מוסד קיים בנייה יצירת מסגרת תכנונית  לתוספת 
 עיקרי הוראות התכנית:

משטח למוסד לשטח למבנים ומוסדות ייעוד . שינוי 1
 ציבור לחינוך .

 . קביעת קווי בנין חדשים לתוספת .2
. קביעת הוראות לתוספת בינוי בעמודות בשני אגפים , 3

במפלסים הקיימים , ותוספת שתי קומות  צפוני ודרומי
 חדשות , הכל לשם הרחבת מוסד קיים .

 1894.335 -בשטח וקביעתם לבנייה . הגדלת שטחי ה4
מ"ר  152.006 -מ"ר עיקרי ו 1742.329מ"ר מתוכם 

 שרות .
 כאמור .בנייה . קביעת שלבי ביצוע לתוספת ה5
ייה בנ. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 6

 בשטח.
 בשטח החלקה.בנייה . קביעת תנאים להריסת 7
 . 6 -ל 4 -. הגדלת מספר הקומות מ8
 

הועדה המחוזית  התכנית האמורה נמצאת במשרדי:
ירושלים  1מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל

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

רשאי לעיין בתכנית, מעוניין כל , 02-6296811טלפון: 
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

 .www.pnim.gov.il ם הפני משרד של האינטרנט באתר
 
 
 
 

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

 / א4133מפורטת מספר: 
שם התכנית: בניית מדרגות מהדירה בקומה העליונה 

 . 8אל הגג , רח' שופן 
לחוק התכנון  117נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

,בדבר דחיית תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
/ א שהודעה על 4133מקומית ברמה מפורטת מספר: 

 02/10/2009דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים בתאריך 
, בתאריך 191, התשע, עמוד 6008הפרסומים ובילקוט 

22/10/2009. 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

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

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 4133 שינוי
 5022 כפיפות
 5166 כפיפות

 
 ומקומם: השטחים הכלולים בתכנית

 שכונת קרית שמואל ,,8ירושלים רחוב: שופן יישוב: 
 630/635קואורדינטה 
 220/400קואורדינטה 

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

 .20חלקות במלואן: מוסדר,  30059גוש: 
 מטרת התכנית:

ללא  -לאזור מגורים ב'  2מאזור מגורים ייעוד שינוי 
 .בנייה של יח"ד או שינוי בזכויות ההוספה 

 בניית מדרגות מהדירה בקומה עליונה אל הגג .
 עיקרי הוראות התכנית:

 . קביעת הוראות בינוי.1
 . קביעת תנאים להוצאות היתרי בניה.2
 

הועדה המחוזית  התכנית האמורה נמצאת במשרדי:
ירושלים  1יון צמחוז ירושלים, שלומבנייה לתכנון ל

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

רשאי לעיין בתכנית, מעוניין כל , 02-6296811טלפון: 
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט באתר
 
 

 י:  ירושליםמחוז:  ירושלים, מרחב תכנון מקומ
הודעה בדבר דחיית תכנית מתאר מקומית מספר: 

 / א5041
שם התכנית: הקמת אגף חדש לבית האבות הקיים 

 ק. מטרסדורף 1"נווה שמחה" רח' סורוצקין 
לחוק התכנון  117נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

,בדבר דחיית תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
ה על דבר הפקדתה / א שהודע5041מקומית מספר: 

ובילקוט  05/03/2010פורסמה בעיתונים בתאריך 
, בתאריך 2146, התשע, עמוד 6068הפרסומים 
07/03/2010. 

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

תכנית שמכוחה ניתן  והרשאות:בנייה  היתרי בנייה
 אותלהוציא היתרים או הרש

 



2131 ילקוט הפרסומים 6528, כ"ה בטבת התשע"ג, 7.1.2013

 המתייחסת לתכניות הבאות: 
 מספר התכנית סוג היחס

 2719 פירוט
 / א1477 פירוט
 1144 פירוט

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 קרית מטרסדורף , 1ירושלים רחוב: סורוצקין יישוב: 
 Y 633/700קואורדינטה מערב מזרח 

 X 219/300קואורדינטה דרום צפון 
 ים בתשריט בקו כחול.הכל על פי הגבולות המסומנ

 גושים וחלקות:
 .1חלקי חלקות: מוסדר,  30234גוש: 
 .111, 109, 103חלקות במלואן: מוסדר,  30236גוש: 
 .110, 72חלקי חלקות: מוסדר,  30236גוש: 

 מגרשים:
 2719בהתאם לתכנית  7

 1144בהתאם לתכנית  138
 / א1477בהתאם לתכנית  6

 מטרת התכנית:
ת האבות הקיים "נוה שמחה" עבור הקמת אגף חדש לבי 
 מחלקות סיעודיות. 5

 עיקרי הוראות התכנית:
 . שינוי במערך ייעודי הקרקע הבאים :1

א. משטח ציבורי פתוח לשטח למבנים ומוסדות ציבור 
 ולשטח לדרך.

 לשטח ציבורי פתוח ולמתקן הנדסי . 2ב. מאזור מגורים 
דרך , לשטח ל 6ג. משטח לשמורת טבע לאזור מגורים 

 ולשטח לטיפול נופי.
לשטח לשמורת טבע, לשטח לדרך  6ד. מאזור מגורים 

 ולשטח לטיפול נופי.
 . קביעת הבינוי הבא בשטח:2

בשטח למבנים ומוסדות ציבור יוקם מבנה חדש, לשם 
הוספת אגף למחלקות סיעודיות . כל האמור לעיל 

 בהתאם לנספח הבינוי.
נים ולמוסדות בשטח  למבבנייה . קביעת תוספת שטחי 3

מ"ר שטחים  7.600מ"ר מהם  11.200ציבור בהיקף של 
 מ"ר שטחי שירות. 3.600 -עיקריים ו

 מ"ר למתקן הנדסי קיים 50בהיקף בנייה . קביעת שטח 4
 כאמור.בנייה . קביעת קווי בנין חדשים  ל5
בנייה למרבי ומספר קומות בנייה . קביעת גובה 6

 קומת שירות.קומות מעל קומת  חניה ו 6המוצעת 
 .בנייה . קביעת תנאים למתן היתר 7
. קביעת הוראות בגין סככה , מדרגות , גדרות להריסה 8

 ועצים לעקירה .
 . איחוד וחלוקה מחדש בהסכמה .9
 

הועדה המחוזית  התכנית האמורה נמצאת במשרדי:
ירושלים  1מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל

כן במשרדי: ועדה ו, 02-6290263טלפון:  91010
ירושלים   1ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

רשאי לעיין בתכנית, מעוניין כל , 02-6296811טלפון: 
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט באתר
 
 
 

 מחוז:  ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
ודעה בדבר דחיית תכנית מתאר מקומית ברמה ה

 / א6393מפורטת מספר: 
שם התכנית: תוספת קומה חמישית לשם הרחבת 

 , שכ' מורשה 18יח"ד קיימות , רח' שבטי ישראל 
לחוק התכנון  117נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

,בדבר דחיית תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
/ א שהודעה על 6393 מקומית ברמה מפורטת מספר:

 09/09/2011דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים בתאריך 
, בתאריך 321, התשעב, עמוד 6314ובילקוט הפרסומים 

03/11/2011. 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

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

 המתייחסת לתכניות הבאות: 
 מספר התכנית סוג היחס

 6393 שינוי
 62 ביטול

 / ב5166 כפיפות
 5022 כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 שכונת מורשה ,, 18ירושלים רחוב: שבטי ישראל יישוב: 
 X 221/379קואורדינטה 
 Y 632/089קואורדינטה 

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

 .30חלקות במלואן: מוסדר,  30053גוש: 
 מטרת התכנית:

תוספת קומה חמישית בחלקו המערבי של הבנין , לצורך 
 ( . 4ודירה  3יחידות דיור )דירה  2הרחבת 

 עיקרי הוראות התכנית:
שטח מאזור מגורים מיוחד לאזור מגורים ייעוד . שינוי 1

 ומסחר.
. קביעת בינוי לתוספת קומה חמישית לשם הרחבת 2

דיור קיימות בקומה שמתחתיה , הכל בהתאם  יחידות
 לנספח בינוי .

 -העיקרי בשטח החלקה מבנייה . הגדלת שטח ה3
 מ"ר . 1258.22 -מ"ר ל 1170.08

 קומות . 5 -קומות ל 4 -ממרבי . הגדלת מספר קומות 4
בנייה . קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 5

 בשטח.
בקומת קרקע ומגורים  . קביעת השימושים עבור מסחר6

 ביתר הקומות .
 

הועדה המחוזית  התכנית האמורה נמצאת במשרדי:
ירושלים  1מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל

כן במשרדי: ועדה , ו02-6290263טלפון:  91010
ירושלים   1ירושלים, ככר ספרא בנייה מקומית לתכנון ול

ן בתכנית, רשאי לעיימעוניין כל , 02-6296811טלפון: 
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט באתר
 
 



ילקוט הפרסומים 6528, כ"ה בטבת התשע"ג, 7.1.2013 2132

 מחוז:  ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
הודעה בדבר דחיית תכנית מתאר מקומית מספר: 

 / ג6976
למגורים מיוחד,  1ממגורים ייעוד שם התכנית: שינוי 

 16לפיות, בית הערבה יח"ד , ת 13
לחוק התכנון  117נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

,בדבר דחיית תכנית מתאר מקומית 1965–והבניה, התשכ"ה
/ ג שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה 6976מספר: 

, 5523ובילקוט הפרסומים  31/03/2006בעיתונים בתאריך 
 .30/04/2006, בתאריך 3041ו, עמוד "התשס

 ניות הבאות:המתייחסת לתכ
 מספר התכנית סוג היחס

 / ב6976 שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת תלפיות,, 16ירושלים רחוב: בית הערבה יישוב: 

 קואורדינטות עפ"י רשת ישראל החדשה
 221/075 - 221/025אורך בין 
 628/675 - 628/600רוחב בין 

 ל.הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחו
 גושים וחלקות:

 .111חלקות במלואן:  30116גוש: 
 מטרת התכנית:

 1שטח מאזור מגורים ייעוד . מהות התכנית : שינוי 1
 לאזור מגורים מיוחד.

 כמפורט להלן:בנייה . קביעת בינוי לתוספת 2
לשם  3.06-א. קביעת בינוי לתוספת חניה במפלס 

 תוספת מקומות חניה.
בקומות: קרקע במפלס יה בניב. קביעת בינוי לתוספת 

 +.6.30+, ב' במפלס 3.15+, א' במפלס 0.00
ד' במפלסים  -קומות חדשות ג' ו 2ג. קביעת בינוי לתוספת 

 + כל האמור לעיל בהתאם לנספח.12.60+,  9.45
  698.31בבניין בהיקף של בנייה . קביעת תוספת שטחי 3

מ"ר  5.82-מ"ר שטחים עיקריים ו 704.13מ"ר, מהם 
 שרות.שטחי 

. שינוי קווי בניין וקביעת קווי בניין חדשים לתוספת 4
 כאמור.בנייה ה
 . קביעת שימושים במגרש למגורים.5
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.6
 בשטח.בנייה . קביעת תנאים למתן היתר 7
 

הועדה המחוזית  התכנית האמורה נמצאת במשרדי:
ירושלים  1מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל

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

רשאי לעיין בתכנית, מעוניין כל , 02-6296811טלפון: 
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

 .www.pnim.gov.il ם הפני משרד של האינטרנט באתר
 
 

 שלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושליםמחוז:  ירו
הודעה בדבר דחיית תכנית מתאר מקומית ברמה 

 13429מפורטת מספר: 
שם התכנית: הכשרת עבירת בניה, רח' משעול 

 שכ' רמות 20_18הקורטם 
לחוק התכנון  117נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

,בדבר דחיית תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
שהודעה על דבר  13429ורטת מספר: מקומית ברמה מפ

 09/09/2011הפקדתה פורסמה בעיתונים בתאריך 
, בתאריך 331 'ב, עמ", התשע6314ובילקוט הפרסומים 

03/11/2011. 

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

 להוציא היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית וג היחסס
 62 ביטול
 / א3096 ביטול

 / ב5166 כפיפות
 5022 כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 רמות ארזים,, 18, 20ירושלים רחוב: משעול הקורטם יישוב: 
 X 219/275קואורדינטה 
 Y 635/280קואורדינטה 

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 ות:גושים וחלק

 .29חלקות במלואן:  30731גוש: 
 מטרת התכנית:

 הרחבת שתי יח"ד קיימות .
 עיקרי הוראות התכנית:

מיוחד  5א. שינוי במערך יעודי קרקע מאזור מגורים 
 לאזור מגורים א' .

מ"ר  521.21-בשטח וקביעתם לבנייה ב. הגדלת שטחי ה
 מ"ר שטחי שירות(. 88.86-מ"ר עיקריים ו 432.35)מתוכם 

, והריסת בנייה קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות  ה ג.
 בשטח.בנייה חריגות ה

בנייה ד. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 
 בשטח.

 ה. קביעת הוראות בגין עצים לשימור .
 

הועדה המחוזית  התכנית האמורה נמצאת במשרדי:
ירושלים  1מחוז ירושלים, שלומציון בנייה לתכנון ל

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

רשאי לעיין בתכנית, מעוניין כל , 02-6296811טלפון: 
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט באתר
 
 

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

 11710מפורטת מספר: 
 שם התכנית: כביש אורה משואה

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

 11710מקומית ברמה מפורטת מספר: 
 וחלוקהללא איחוד  איחוד וחלוקה:

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

 המתייחסת לתכניות הבאות: 
 מספר התכנית סוג היחס

 8000 שינוי
 200מי/  שינוי
 777מי/ במ/  שינוי
 1035 שינוי
 5/ 67/ 1 שינוי
 1633 שינוי

 62 ביטול
 



2133 ילקוט הפרסומים 6528, כ"ה בטבת התשע"ג, 7.1.2013

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 רחוב: הסיפן ,ירושלים: יישוב

 רחוב: אורה    . ,אורהיישוב: 
 גבעת משואה , עיר גנים  .

 , רח' הנרייטה סאלד 16, כביש  59כביש משואה , כביש 
 מושב אורה בחלקו .

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

 .8חלקי חלקות: מוסדר,  29946גוש: 
 .18 - 17לקי חלקות: חמוסדר,  30422גוש: 
 .18חלקי חלקות: מוסדר,  30423גוש: 

 בהסדר:
 .30834גושים בשלמות: 

 .15חלקות במלואן:  29946גוש: 
 .28 - 27, 25 - 24, 17 - 16, 14חלקי חלקות:  29946גוש: 
 .106חלקי חלקות:  30394גוש: 
 .16 - 14חלקות במלואן:  30422גוש: 
 .26, 22חלקי חלקות:  30422גוש: 
 .12חלקות במלואן:  30423גוש: 
 .16 - 15חלקי חלקות:  30423גוש: 
 .113חלקות במלואן:  30435גוש: 
 .91, 86חלקי חלקות:  30435גוש: 
 .109 - 108חלקי חלקות:  30438גוש: 

 X: 215500קואורדינטה 
 Y: 629125קואורדינטה 

 מטרת התכנית:
מורדות יית כביש עורקי המחבר בין צומת אורה לוא. התו

משואה, עוקף קרית מנחם ועיר גנים תוך פגיעה 
 מאלית בערכי נוף בעמק לבן .ימינ

 עיקרי הוראות התכנית:
 ויית דרך חדשה .וא. הת

 משטח חקלאי לדרך חדשה .ייעוד ב. שינוי 
 משצ"פ לדרך חדשה ו/או טיפול נופי .ייעוד ג. שינוי 
 ופי .מעיצוב נופי לדרך / ו/או טיפול נייעוד ד. שינוי 

ה. שיקום הפגיעה הנופית כתוצאה מסלילת הכביש 
 בשולי הדרך .

ו. פיתוח טיילת ופארק רובעי בשטח הכלוא בין הכביש 
 לשכונה.

 ז. הסדרת הדרך ברח' הסייפן .
 ח. מתן פתרונות על מיגוון אקוסטי .
 ט. קביעת עקרונות לפיתוח הנופי .

 י. קביעת שלבי ביצוע התכנית .
 למתן היתר בניה. יא. קביעת תנאים

 יב. קביעת הנחיות סביבתיות .
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
א, עמוד ", התשע6203ובילקוט הפרסומים  14/01/2011

 .23/02/2011, בתאריך 2680
 

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

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

מטה בנייה ועדה מקומית לתכנון ול, 02-6296811טלפון: 
רשאי לעיין מעוניין , וכל ה02-9900888יהודה, טלפון: 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 
 .www.pnim.gov.il ם הפני דמשר של האינטרנט ובאתר

 דלית זילבר      

 יו"ר הועדה המחוזית                            

  חוז ירושליםמ לתכנון ולבניה                           
 

 תל אביבמחוז 
 

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

 3887תא/ מפורטת מספר:
 שם התכנית:מתחם יצחק שדה

לחוק התכנון  89נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 1965-התשנ"הוהבניה, 
מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
תל אביב מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 3887ברמה מפורטת מספר: תא/ 
 ללא איחוד וחלוקה וקה:איחוד וחל

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

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 3319תא/  שינוי
 3886תא/ מק/  ביטול
 תא/ ג ביטול

 2/ 4תמא/  כפיפות
 1תא/ ע/  כפיפות
 4/ ב/ 34תמא/  כפיפות

 
 ים בתכנית ומקומם:השטחים הכלול

 .  8יפו רחוב: יצחק שדה -תל אביביישוב: 
 .  37יפו רחוב: המסגר -תל אביביישוב: 

 גבולות התכנית:
  - 47גבולות חלקה 

מצפון: רח' יצחק שדה, ממזרח: רח' המסגר, ממערב: 
 50ומדרום: חלקה  46, 45חלקות 

 גושים וחלקות:
 .47חלקות במלואן:  7077גוש: 

 מטרת התכנית:
התחדשות עירונית במתחם יצחק שדה, על ידי שינוי 

ותוספת זכויות  3319הוראות הבינוי של תכנית מס' תא/ 
 בניה.

 עיקרי הוראות התכנית:
 א. שינוי קווי בניין.

קומות בסיס +  4 -במגרש לבנייה ב. קביעת מס' קומות 
קומת מתקנים טכניים גבוהה/כפולה  1קומות מגדל +  28

 (.קומות 33)סה"כ 
 + מ'.140.50קביעת גובה מבנה יחסי מקסימלי של עד 

מ'  3.8 -מ' ל 3.2 -ג. שינוי גובה קומת מגדל טיפוסית מ
מ' ברוטו עבור קומת  3.6 -ברוטו עבור קומת משרדים ו

 מגורים.
 ד. קביעת גובה קומת מרתף.

מ"ר )עיקרי(  25,500ה. קביעת זכויות בנייה בסך 
מ"ר )חניה +  13,376 -מ"ר )שירות עילי( ו 10,200

 שירות תת קרקעי(.
ו. ניתן להמיר שטחים בין תעסוקה למגורים, כך שעד 

מהשטח העיקרי הבנוי המיועד לתעסוקה יומר  20%
מתוך השטח העיקרי המומר למגורים  10%למגורים. 

יוקצה לצרכי ציבור וימוקם במפלס קומת הקרקע של 
 המבנה.

מגרש המיועד ז. הוספת שימוש עבור אכסון מלונאי ב
 למגורים מסחר ותעסוקה. 

ח. אין בתכנית זו לשנות מהוראות התכנית הראשית תא/ 
, פרט לעניינים שתכנית זו מתייחסת אליהם 3319

 במפורש.
 וביטולה.  3886ט. הטמעת הוראות תכנית תא/ מק/ 

 י. שינוי גיאומטרי בגבולות השפ"פ ללא שינוי בשטחו.
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ת, בימים ובשעות שהמשרדים רשאי לעיין בתכנימעוניין 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 התנגדות  011כל הזכאי לכך על פי סעיף 
של ההודעה המאוחרת בין ימים ממועד פרסומה  21תוך 

תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון יהפרסומים בע
 23102יפו -ביבתל א 021מחוז תל אביב, דרך בגין בנייה ול

קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים , 10-3202142טלפון6 
העתק ההתנגדות , 00611 -00611א', ג', ה' בין השעות 

תל אביב, שד בן ייה בניומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ול
 10-1203022יפו  טלפון6 -תל אביב 24גוריון 

 
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 בנייה וה
 .1989 -בודתו(, תשמ"ט וסדרי ע

 
 

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

 401מפורטת מספר:קא/ 
 שם התכנית:הקמת בנין מגורים רח' הרצל פינת רח' המרי

לחוק התכנון  117נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כנית מתאר , בדבר אישור ת1965 –והבניה, התשכ"ה 

 401מקומית ברמה מפורטת מספר: קא/ 
איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל  איחוד וחלוקה:

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

 להוציא היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 153תממ/  שינוי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
בכניסה מכביש בר , 12קרית אונו רחוב: הרצל יישוב: 

 רח' הרצל פינת תנועת המרי אילן לקריית אונו הותיקה:
 גבולות התכנית:

צומת רחובות הרצל והמרי ממזרח ודרום גבולות חלקה 
 מצפון ומערב 271

 גושים וחלקות:
 .284, 271חלקות במלואן:  6494גוש: 
 .425, 312, 283חלקי חלקות:  6494גוש: 

 מטרת התכנית:
הקמת בנין מגורים במקום המבנה המסחרי הישן הקיים 

 ופיתוח הצומת לאחר הריסת המקלט הקיים.
 עיקרי הוראות התכנית:

 א. איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים.
 ממסחר למגורים ג'.ייעוד ב. שינוי 

הסדרת התנועה ממסחר לדרך לצורך ייעוד ג. שינוי 
 בצומת הרחובות הרצל ותנועת המרי.

 259ד. מתן זיקת הנאה למעבר להולכי רגל למגרש 
 כמסומן בתשריט.

 מדרך למגורים וביטול דרך כמסומן בתשריט.ייעוד ה. שינוי 
 קרקעי.-ו. הריסת המקלט הציבורי התת

קומות מעל הקרקע + קומת  4ז. קביעת מס' קומות. 
 חדרים על הגג. 

 יח"ד. 16ביעת מספר יח"ד. סה"כ ח. ק
ט. קביעת שטחי בניה, הוראות בדבר בינוי ועיצוב 

 אדריכלי ותנאים למתן היתר בניה.
 י. קביעת קווי בניין כמסומן בתשריט.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
ב, עמוד ", התשע6368ובילקוט הפרסומים  16/12/2011

 .26/01/2012, בתאריך 2295
 

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

. וכן במשרדי: ועדה 03-7632588: טלפון ,67012יפו 
קרית אונו, קרית אונו, וכל בנייה ולמקומית לתכנון 

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

 .www.pnim.gov.il הפנים
 
 

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

 25/ ג/ 340רג/  מפורטת מספר:
 סגירות חורף-שם התכנית:הצבת סוככים לבתי אוכל

לחוק התכנון  117נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –כ"ה והבניה, התש

 25/ ג/ 340מקומית ברמה מפורטת מספר: רג/ 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

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

 המתייחסת לתכניות הבאות: 
 מספר התכנית סוג היחס

 340רג/  כפיפות
 29/ ג/ 340רג/  כפיפות
 4/ א/ 23תמא/  כפיפות
 23תמא/  כפיפות
 22תמא/  כפיפות
 3תמא/  כפיפות
 19תתל/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 גן.-כל תחום שיפוטה של העיר רמת
 מטרת התכנית:

לקבוע הוראות ותנאים על מנת לאפשר הצבת סוככים 
ה עונתיים לעונת החורף לבתי אוכל על מנת לאפשר ישיב

במקומות, בהם ניתן היתר תקף להעמדת שולחנות 
 וכסאות בהתאם לחוק עזר רמת גן, בתנאים.

 עיקרי הוראות התכנית:
הצבת סוככים עונתיים בעונת . קביעת הוראות ותנאים ל1

 החורף
 . קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי לסוככים העונתיים.2
 ים עונתיים.. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה להקמת סוככ3
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
א, עמוד ", התשע6278ובילקוט הפרסומים  01/07/2011

התכנית האמורה נמצאת , 10/08/2011, בתאריך 5972
מחוז תל אביב, דרך בנייה במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

. וכן 03-7632588טלפון:  67012יפו -תל אביב 125בגין 
 26רמת גן, המעגל בנייה שרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבמ

רשאי לעיין בה מעוניין , וכל ה03-6753515רמת גן  טלפון: 
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il ם הפני משרד של האינטרנט

 גילה אורון                                             

 יו"ר הועדה המחוזית                                      

  תל אביבחוז מ לתכנון ולבניה                               
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 חיפהחוז מ
 

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

 1/ ג/ 408מספר: ק/ 
 ארעית שינוי מיקום בריכה -שם התכנית: כורדני 

 למי נגר
לחוק התכנון  117נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 1/ ג/ 408ברמה מפורטת מספר: ק/ 

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

 להוציא היתרים או הרשאות
 באות:המתייחסת לתכניות ה

 מספר התכנית סוג היחס
 / ג408ק/  שינוי

 408ק/  כפיפות
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 מחנה כורדני, צפון קרית מוצקין, קרית מוצקיןיישוב: 
 גושים וחלקות:

 .6חלקי חלקות:  10420גוש: 
 .291, 239 - 225חלקות במלואן:  10421גוש: 
 .222, 64, 11חלקי חלקות:  10421גוש: 
 .161 - 73, 62, 60חלקות במלואן:  10423גוש: 
 .50, 41, 34חלקי חלקות:  10423גוש: 
, 642 - 608, 606 - 593חלקות במלואן:  10426גוש: 
644 ,646 - 669 ,673 ,675 - 676. 
 .562, 353חלקי חלקות:  10426גוש: 

 מטרת התכנית:
 שינוי מיקום בריכת איגום ארעית למי נגר.

 התכנית:עיקרי הוראות 
שינוי מיקום בריכת איגום ארעית למי נגר ממגרש  -

 הסדרת מצב קיים. - 2למגרש מ.צ. 1מ.צ.
 / ג בהתאם לכך.408שינוי נספח ניקוז של תכנית ק/  -
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
ב, עמוד ", התשע6404פרסומים ובילקוט ה 02/03/2012

 .24/04/2012בתאריך  ,3521
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
טלפון6 , 00151חיפה  01ז חיפה, שד הפלי"ם מחובנייה ול

בנייה . וכן במשרדי6 ועדה מקומית לתכנון ול10-4200011
-10טלפון6 , 22000קרית מוצקין  0הגדוד העברי קריות, 

רשאי לעיין בה בימים ובשעות מעוניין , וכל ה4301250
 של האינטרנט דים האמורים פתוחים לקהל, ובאתרשהמשר

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד
 יוסף משלב                                                    

 יו"ר הועדה המחוזית                                              

  חיפהוז חמ לתכנון ולבניה                                          
 
 

 מרכזמחוז 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:אלעד
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

 12/ 3/ 195מספר:אל/ 
 למרכז מסחריבנייה שם התכנית: תוספת זכויות 

לחוק התכנון  89נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 1965-התשנ"הוהבניה, 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית  בנייהלתכנון ול

אלעד מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול
 12/ 3/ 195אל/ מספר: 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 195גז/ במ/  שינוי
 10/ 3/ 195אל/ מק/  כפיפות
 3/ 195גז/ במ/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 Aרובע  -אלעד , 10, 8: שמעון בן שטח 'ד רחאלעיישוב: 
 גושים וחלקות:

 .29חלקות במלואן:  5761גוש: 
 גושים ישנים:

 .5659גוש ישן:   - 5761גוש נוכחי: 
 מגרשים:

 10/ 3/ 195בהתאם לתכנית אל/ מק/  201
 מטרת התכנית:

 לשימוש לתעסוקה ומשרדים.בנייה תוספת זכויות 
 עיקרי הוראות התכנית:

מ"ר לשטח עיקרי על  1086של בנייה זכויות  תוספת
מ"ר שטח  6535 -קרקעי, סה"כ )כולל זכויות בתוקף(

מ"ר שטח  301של בנייה עיקרי על קרקעי. תוספת זכויות 
מ"ר  1890 -שירות על קרקעי, סה"כ )כולל זכויות בתוקף(

 שטח שירות על קרקעי.
 

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

.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  60לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  100סעיף 

הפרסומים  ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
מחוז בנייה בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

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

אלעד  1אלעד, רבנו ניסים גאון בנייה מקומית לתכנון ול
 .03-9078102טלפון:  40800

 
א תתקבל ולא תידון אלא אם כן התנגדות לתכנית ל 

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

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

 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:כפר סבא
תכנית מתאר מקומית  הודעה בדבר הפקדת
 2/ ה/ 26/ 1מספר:כס/ 

 שם התכנית: תחמ"ש עתיר ידע
לחוק התכנון  89נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 1965-התשנ"הוהבניה, 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
כפר סבא מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 2/ ה/ 26/ 1כס/  מספר:
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 / שבצ1/ 1כס/  פירוט
 / א26/ 1כס/ מק/  פירוט
 1/ 1כס/  פירוט
 26/ 1כס/  פירוט
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 מספר התכנית סוג היחס
 / ג1/ 1כס/  פירוט
 / י25/ 1כס/ מק/  פירוט

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

זור התעשיה א, 26, 24רחוב: עתירי ידע  ,כפר סבאיישוב: 
 עתיר ידע

 גושים וחלקות:
 .10חלקי חלקות:  9078גוש: 

 מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית שתאפשר הקמת תחנת משנה 

 של חברת חשמל באזור התעשיה עתיר ידע.
 עיקרי הוראות התכנית:

 משב"צ למתקנים הנדסיים עבור תחמ"ש.ייעוד שינוי 
 קביעת מגבלות והנחיות סביבתיות.

 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות ניין מעוכל 

 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  60לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  100סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע
                     טלפון:  72430רמלה  91המרכז, שד הרצל 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 08-9788409
כפר סבא  135כפר סבא, ויצמן בנייה מקומית לתכנון ול

 09-7649175טלפון:  44100
 

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 בנייה וה
 .1989 -וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 ב תכנון מקומי:כפר סבאמחוז: מרכז, מרח
 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מספר:

 / ב32/ 1כס/ 
 71רח' משה דיין  שם התכנית:

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

 / ב32/ 1מקומית מספר: כס/ 
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 32/ 1כס/  שינוי
 / א32/ 1כס/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 שכונה : כיסופים, 71כפר סבא רחוב: דיין משה יישוב: 
 סבא.-מזרח כפר-צפון

 גושים וחלקות:
 .634חלקי חלקות:  6434גוש: 

 מגרשים:
 / א32/ 1בהתאם לתכנית כס/  4001

 מטרת התכנית:
יח"ד צמודות  4 -ועיצוב אדריכלי לבנייה קביעת זכויות 

 קרקע.

 עיקרי הוראות התכנית:
מ' )כמסומן  5.4 -מ' ל 6 -. שינוי קו בניין אחורי מערבי מ1

 בתשריט(.
מ' לפי המלצה  8.5 -מ' ל 3 -. שינוי קו בנין צדדי צפוני מ2

 יחידה האזורית לאיכות סביבה רעננה.
 . קביעת בינוי ועיצוב אדריכלי.3
 ביעת זכויות בניה.. ק4
 .4 -ל 2 -. תוספת יח"ד מ5

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
א, עמוד ", התשע6250ובילקוט הפרסומים  06/05/2011

 .14/06/2011, בתאריך 4783
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 72430רמלה  91מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון 08-9788409ן: טלפו
טלפון:  44100כפר סבא  135כפר סבא, ויצמן בנייה ול

רשאי לעיין בה בימים מעוניין , וכל ה09-7649175
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 ניהמחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: נת
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מספר: 

 2/ 32/ א/ 600נת/ 
 שם התכנית: תוספת שטחים לבניין מגורים.

לחוק התכנון  89נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 1965-התשנ"הוהבניה, 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
יה מופקדת תכנית מתאר מקומית נתנבנייה לתכנון ול

 2/ 32/ א/ 600מספר: נת/ 
 ללא איחוד וחלוקה. איחוד וחלוקה:

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

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 7/ 400נת/  שינוי
 1/ 32/ א/ 600נת/ מק/  שינוי
 32/ א/ 600 נת/ שינוי
 / א600נת/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 נתניה רחוב: בני בנימין.יישוב: 
 גושים וחלקות:

 .117חלקות במלואן:  8568גוש: 
 מטרת התכנית:

 א. תוספת שטח למרפסות.
ב. שינוי הוראות לבניית חדרים על הגג ללא נסיגה מקו 

 המבנה.
 עיקרי הוראות התכנית:

 מ"ר שטח עיקרי למרפסות מקורות. 216ת א. תוספ
ב. שינוי בהוראות בניית חדרים על הגג עם נסיגה מקו 

 המבנה לחדרים על הגג ללא נסיגה מקו המבנה.
 

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 ין מעוני

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

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול
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                  טלפון:  72430לה רמ 91המרכז, שד הרצל 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 08-9788409

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

 
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 בנייה וה

 .1989 -וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: נתניה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מספר: 

 1/ 41/ א/ 600נת/ 
שם התכנית: איחוד חלקות לשם הקמת בניין מגורים 

 רחוב בני בנימין, מערב נתניה. –ומות ק 19בן 
לחוק התכנון  89נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 1965-התשנ"הוהבניה, 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
נתניה מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 1/ 41/ א/ 600מספר: נת/ 
 יות הבאות:המתייחסת לתכנ

 מספר התכנית סוג היחס
 7/ 400נת/  שינוי
 / ב96/ 7/ 400נת/ מק/  שינוי
 / א600נת/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 נתניה רחוב: בני בנימין.יישוב: 
 דרומית לבית גולדמינץ. -בצדו המזרחי של רח' בנימין 

 גושים וחלקות:
 .116 - 115חלקות במלואן:  8568גוש: 
 .139 - 138חלקי חלקות:  8568גוש: 

 מטרת התכנית:
 קומות. 19א. איחוד חלקות להקמת בניין בן 

 ב. הגדלת זכויות בניה.
 עיקרי הוראות התכנית:

 א. איחוד חלקות.
 מאזור מגורים מיוחד לאזור מגורים ד'.ייעוד ב. שינוי 

 יח"ד.  35 -ל 22 -ג. הגדלת מספר יח"ד מ
 ד. שינוי לבינוי.

  7,170 -מ"ר ל 2,585 -הגדלת שטחים עיקריים מ ה.
 מ"ר ושטחי שירות.

 5ו. שינוי משני בניינים מעל מרתף, קומת קרקע+ 
ק' מרתף+ ק"ק כפולה   2קומות+ גג לבניין אחד בן 

 קומות. 19חלקית וגלריה +
 ז. קביעת הוראות ומגבלות בניה.

 ח. שינוי קווי בניין.
 

, בימים ובשעות רשאי לעיין בתכניתמעוניין 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  60לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  100סעיף 

ל ההודעה המאוחרת בין הפרסומים ממועד פרסומה ש
מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

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

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

 
לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן  התנגדות לתכנית

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

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

 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: מצפה אפק
פקדת תכנית מתאר מקומית מספר: הודעה בדבר ה

 1/ 53/ 534ממ/ 
 סביון 11שם התכנית: רחוב השלווה 

לחוק התכנון  89נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 1965-התשנ"הוהבניה, 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול

מצפה אפק מופקדת תכנית מתאר בנייה לתכנון ול
 1/ 53/ 534קומית מספר: ממ/ מ

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 4031ממ/  שינוי
 53/ 534ממ/  כפיפות
 1/ ג/ 23/ 534ממ/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .11סביון רחוב: השלווה יישוב: 
 -מצפון  117חלקה  -רח' השלווה, ממזרח  -גבולות: מדרום 

 .6725בגוש  115חלקה  -, ממערב 118 -ו 114חלקות 
 גושים וחלקות:

 .116חלקות במלואן:  6725גוש: 
 מטרת התכנית:
מ"ר שטח עיקרי למטרת  100של בנייה תוספת זכויות 

השלמת קומה שניה בחלקו האחורי של המבנה וקביעת 
 מ' בהתאם לבנוי בפועל. 8.5גובה למבנה 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר שטח עיקרי לסך השטחים המותר  100. תוספת של 1

, זאת לשם 55072מס' בנייה והקיים במגרש ע"פ היתר 
 השלמת בנית קומה שניה בחלקו האחורי של המבנה. 

מ'  8.5. קביעת גובה המבנה בהתאם לבנוי בפועל 2
 מ' כמאושר בתכניות חלות. 7.0במקום 

 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות מעוניין כל 

 באתר ים האמורים פתוחים לקהל, וכןשהמשרד
.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  60לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  100סעיף 
הפרסומים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין 
מחוז בנייה בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול

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

פתח תקוה  9מצפה אפק, גליס בנייה מקומית לתכנון ול
 03-9302051טלפון:  49277

 
ולא תידון אלא אם כן התנגדות לתכנית לא תתקבל 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר בנייה וה
 .1989 -וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
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 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:עמק חפר

 אר מקומית מספר:הודעה בדבר אישור תכנית מת
 1/ 9/ 23עח/ 

החלפת יעודי קרקע בין מגרשי  -שם התכנית:אחיטוב 
 מגורים ומבנים ומוסדות ציבור.

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

 1/ 9/ 23מקומית מספר: עח/ 
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 ר התכניתמספ סוג היחס
 156עח/ במ/  שינוי
 200עח/  שינוי
 17משמ/  שינוי
 5/ 23עח/  שינוי
 2/ 850/ 4תרשצ/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 אחיטוב    .יישוב: 
 גושים וחלקות:

 .49חלקי חלקות:  8226גוש: 
 .19חלקות במלואן:  9067גוש: 

 מגרשים:
 5/ 23בהתאם לתכנית עח/  5א

 156התאם לתכנית עח/ במ/ ב 272
 מטרת התכנית:

משטח המיועד למגורים לשטח למבנים ייעוד שינוי 
 ומוסדות ציבור ומשטח למבנים ומוסדות ציבור למגורים.

 עיקרי הוראות התכנית:
משטח המיועד למגורים לשטח למבנים ייעוד . שינוי 1

( ומשטח למבנים 30%ומוסדות ציבור )סה"כ שטח עיקרי 
 מ"ר(. 220יח"ד, שטח עיקרי  1יבור למגורים )ומוסדות צ

. חלוקה בהסכמת בעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק 2
 . 1965 -התשכ"הבנייה התכנון וה

 בשטח התכנית.בנייה . קביעת הוראות והגבלות 3
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
א, עמוד ", התשע6278ובילקוט הפרסומים  29/07/2011

 .10/08/2011, בתאריך 5986
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 72430רמלה  91מחוז המרכז, שד הרצל בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון 08-9788409טלפון: 
-09טלפון:  40250עמק חפר,   מדרשת רופין בנייה ול

עות רשאי לעיין בה בימים ובשמעוניין , וכל ה8981556
 האינטרנט שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של
 
 

 מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:שרונים
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מספר:

 345/ 1/ 4הצ/ 
 קרוי קל לבריכה. -קדימה  -שם התכנית:משפחת שיפר 

התכנון  לחוק 89נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 1965-התשנ"הוהבניה, 
מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
שרונים מופקדת תכנית מתאר מקומית בנייה לתכנון ול

 345/ 1/ 4מספר: הצ/ 
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 / ז130/ 1/ 4הצ/ מק/  שינוי
 / א199/ 1/ 4הצ/  שינוי

 מספר התכנית סוג היחס
 / ג130/ 1/ 4הצ/  שינוי
 199/ 1/ 4הצ/  שינוי
 SR/ 15 שינוי
 15/ 1/ 4הצ/  שינוי
 200/ 1/ 4הצ/  שינוי
 / א0/ 1/ 4הצ/  שינוי
 130הצ/  שינוי
 / א100/ 1/ 4הצ/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .  55צורן קדימה רחוב: רמז יישוב: 
בחלקו הצפוני מערבי של החלקה שבתשריט נמצאת 

 הישוב קדימה בשרון
 גושים וחלקות:

 .196חלקות במלואן:  8036גוש: 
 מטרת התכנית:

הגדלת השטח המותר למטרות עיקריות והתכסית עפ"י 
הקיים לאפשר רישוי קרוי גג בריכה טיפולית קל קיים 

 החורג מתקנות של תוכניות קודמות.
 עיקרי הוראות התכנית:

מ: בנייה למטרות עיקריות  המותר ל. הגדלת השטח 1
לקרוי קל ולמתקני בריכת  22%ועוד  28%ל:  28%

 . 2247/1שחיה, במגרש 
 . 2247/1במגרש  42%ל:  20%. הגדלת התכסית מ': 2
מ' עבור  2.20מ' ל:  3.00. שינוי קו בניין צפון מזרחי מ': 3

 סככה לקרוי קל של בריכת שחיה.
מ'  1.80מ' ל:  4.50מ':  . שינוי קו בניין צפון מערבי4

 עבור סככה לקרוי קל של בריכת שחיה.
 בתחום התכנית.בנייה . קביעת זכויות והוראות 5
 

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  60לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  100סעיף 

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

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

  42504נתניה  4שרונים, הצורן בנייה מקומית 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 

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

 רות יוסף                                                    

 יו"ר הועדה המחוזית                                             

  המרכז חוזמ לתכנון ולבניה                                        
 
 



2139 ילקוט הפרסומים 6528, כ"ה בטבת התשע"ג, 7.1.2013

 צפוןמחוז 
 

 וז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גבעות אלוניםמח
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 19576מספר: ג/ 
 שפרעם -שם התכנית: שינוי אופי הבינוי בשכונה מערבית 

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

 19576ר: ג/ ברמה מפורטת מספ
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

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

 המתייחסת לתכניות הבאות: 
 מספר התכנית סוג היחס

 10567ג/  שינוי
 9262ג/  שינוי
 9915ג/  שינוי
 17399ג/  שינוי
 274ג/ במ/  שינוי
 10502ג/  שינוי

 7025ג/  ינויש
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שפרעם.יישוב: 

 גושים וחלקות:
 .29, 19חלקי חלקות:  10265גוש: 

 X: 214850קואורדינטה 
 Y: 746950קואורדינטה 

 מטרת התכנית:
שינוי אופי הבינוי ושינוי מערכת הדרכים בשכונה 

 המערבית בשפרעם.
 עיקרי הוראות התכנית:

 המרביים בתוכנית.בנייה  א. קביעת זכויות
 ועיצוב אדריכלי.בנייה ב. שינוי באופי הבינוי וקביעת הנחיות ל

 ג. קביעת התכליות והשימושים.
 ד. שינוי במערכת הדרכים.

 ה. קביעת התנאים למתן היתרי בניה.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
עמוד ב, ", התשע6446ובילקוט הפרסומים  01/06/2012

 .16/07/2012, בתאריך 5322
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 04-6508555 טלפון: 17511עילית 
טלפון:  ,גבעות אלונים, שפרעםבנייה מקומית לתכנון ול

ה בימים רשאי לעיין במעוניין , וכל ה04-9502017
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il ם הפני משרד של האינטרנט
 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:הגליל העליון
 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מספר:

 19751ג/ 
 שם התכנית:מושב מרגליות

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

 19751מקומית מספר: ג/ 
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 15542ג/  שינוי
 6540ג/  שינוי

 מספר התכנית סוג היחס
 10/ ד/ 10תמא/  כפיפות
 4/ ב/ 34תמא/  כפיפות
 9/ 2תממ/  כפיפות
 35תמא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 מרגליות    .ב: יישו
 גושים וחלקות:

 .23 - 17חלקי חלקות:  14015גוש: 
 .6, 3חלקות במלואן:  14016גוש: 
 .5חלקי חלקות:  14016גוש: 
 .3חלקות במלואן:  14017גוש: 
 .4חלקי חלקות:  14017גוש: 
 .7 - 5, 3 - 1חלקות במלואן:  14018גוש: 
 .4חלקי חלקות:  14018גוש: 
 .10 - 9קות: חלקי חל 14019גוש: 
 .17, 8 - 2חלקות במלואן:  14022גוש: 
 .19 - 18, 16, 11 - 9, 1חלקי חלקות:  14022גוש: 
 .35, 30 - 29, 27 - 24חלקות במלואן:  14023גוש: 
 .32 - 31, 28חלקי חלקות:  14023גוש: 
 .9 - 1חלקות במלואן:  14026גוש: 
 .10, 4חלקות במלואן:  14027גוש: 
 .9קי חלקות: חל 14027גוש: 
 .21 - 20, 18חלקות במלואן:  14029גוש: 
 .19, 17 - 16, 14, 9חלקי חלקות:  14029גוש: 
 .6 - 1חלקות במלואן:  14030גוש: 

 X: 251125קואורדינטה 
 Y: 790875קואורדינטה 

 מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת חוות לולי הטלה במטרה 

 ף ההטלה שתאפשר:ליישם את עקרונות הרפורמה בענ
א. בניית חוות לולים חדישות לאיכלוס מטילות תוך קביעת 
הוראות בהתייחס לשימושי קרקע רגישים שמירת המרחב 

 הפתוח לשיפור התנאים הסביבתיים בישוב
 ב. פירוק מבוקר של לולים ישנים על מטרדיהם

ג. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית או לביטולה / 
 פקיעת תוקפה

יעת מנגנון לפקיעת תוקפה של התכנית ומתן ד. קב
 אפשרות לפיתוח מושכל ורגיש לסביבה

 3א "ה. קבלת הקלה מתמ
 עיקרי הוראות התכנית:

 קרקע כלקמן:ייעוד א. קביעת 
. לשטחים למבני משק בהם תותר הקמת לולי הטלה, 1

 על מתקניהם
 ב. חלוקת תחום התכנית לתאי שטח.

והתכליות והשימושים ה בנייג. קביעת זכויות והוראות 
 המותרים בכל תא שטח

ד. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי להקמת לולי 
 הטלה בכל תא שטח תשתיות הנדסיות ודרכים

 ה. קביעת הוראות נופיות וסביבתיות בתחום התכנית. 
ו. קביעת הוראות לפיתוח תאי השטח כולל תשתיות 

 הנדסיות דרכים , ביוב, ניקוז וכיוצ"ב.
 . קביעת הוראות להריסה ולפינוי לולים ישנים קיימיםז

 בתחום התכנית בנייה ח. קביעת תנאים להוצאת היתרי 
 ט. קביעת שלבים והתניות לביצוע התכנית.

 
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

ב, עמוד ", התשע6456ובילקוט הפרסומים  18/05/2012
 .06/08/2012, בתאריך 5692
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נית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית התכ
מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה 04-6508555 טלפון: 17511עילית 
 12100הגליל העליון, ראש פינה בנייה מקומית לתכנון ול

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

 .www.pnim.gov.il ם הפני
 
 

 מבוא העמקים מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת 

 18628ג/  מספר:
 שם התכנית:מתחם תעסוקה ותיירות בכניסה לריינה

לחוק התכנון  89נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 1965-התשנ"הוהבניה, 
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מבוא העמקים מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 18628ברמה מפורטת מספר: ג/ 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

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

 ת לתכניות הבאות:המתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 8993ג/  שינוי
 7837ג/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 ריינה.יישוב: 
 X: 230800קואורדינטה 
 Y: 737100קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .62חלקות במלואן:  17529גוש: 
 .67, 65חלקי חלקות:  17529גוש: 
 .82חלקי חלקות:  17530גוש: 
 .55, 36 - 35חלקות במלואן:  17518גוש: 
 .34חלקי חלקות:  17518גוש: 
 .60, 3 - 1חלקי חלקות:  17529גוש: 
 .77חלקות במלואן:  17530גוש: 

 מטרת התכנית:
 תכנון מתחם לתעסוקה, ומסחר.

 עיקרי הוראות התכנית:
 משטח חקלאי ל:ייעוד שינוי  -
 שטח למסחר ותעסוקה. -
 שטח ציבורי פתוח -
 דרך מוצעת וחניון -
-ו 10קביעת הסדרי תנועה וקווי בניין ביחס לדרכים מס' -

6400 
 

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 
מו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי את עצ
ימים  60לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  100סעיף 

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

טלפון:  17511הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 
גדות יומצא למשרדי ועדה . העתק ההתנ04-6508555

נצרת  5מבוא העמקים, ציפורן בנייה מקומית לתכנון ול
 04-6468585טלפון:  17000עילית 

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 נובנייה וה
 .1989 -וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי:מרום הגליל
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר:

 17954ג/ 
קרקע למתקנים הנדסיים, שינוי ייעוד שם התכנית:

 קיבוץ פרוד
לחוק התכנון  89נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 1965-התשנ"ה והבניה,
מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
מרום הגליל מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול
 17954מספר: ג/ 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 49משצ  שינוי
 / ג11/ 3תמא/  כפיפות
 35תמא/  כפיפות
 4/ ב/ 34 תמא/ כפיפות
 3/ ב/ 34תמא/  כפיפות
 9/ 2תממ/  כפיפות
 5/ ב/ 34תמא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 פרוד.יישוב: 
 X: 238875קואורדינטה 
 Y: 758125קואורדינטה 

 גושים וחלקות:
 .21חלקי חלקות:  15635גוש: 
 .62חלקי חלקות:  18182גוש: 
 .12 - 9, 6חלקי חלקות:  15635גוש: 

 מטרת התכנית:
לאשפר הסדרת מצבו והרחבתו של מבנה למתקנים 

 הנדסיים קיים.
-מ' ל 80-מ 806לאפשר הקלה בקו בנין של דרך אזורית 

 מ' מצירה לחיבור המוצע של זכות מעבר. 25
 עיקרי הוראות התכנית:

 קרקע לשטח למתקנים הנדסייםייעוד שינוי 
 ישה לאתרמתן זיקות הנאה למעבר ברכב ע"מ לאפשר ג

 קביעת הוראות בניה
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  60לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  100סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

מחוז בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע
טלפון:  17511הצפון, דרך קרית הממשלה  נצרת עילית 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 04-6508555
טלפון:  13910גליל, מירון מרום הבנייה מקומית לתכנון ול

04-6919806 
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון 

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

 יוסף ברון   

 יו"ר הועדה המחוזית                                            

  הצפוןחוז מ לתכנון ולבניה                                         
 

 
 דרוםמחוז 

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אופקים

 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מספר:
23 /02 /101 /23 

 ית: תחנת תדלוק בני יוסףשם התכנ
לחוק התכנון  117נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 23/ 101/ 02/ 23מקומית מספר: 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

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

 יות הבאות:המתייחסת לתכנ
 מספר התכנית סוג היחס

 2/ 101/ 02/ 23 שינוי
 4/ 18תמא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 אופקים    .יישוב: 
 סמוך )ממזרח( לכניסה המערבית החדשה לאופקים

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 גושים וחלקות:
 , לא מוסדר.100212גושים בחלקיות: 

 X: 162500קואורדינטה 
 Y: 580725קואורדינטה 

 מטרת התכנית:
 התכנית מייעדת מגרש להקמת תחנת תידלוק.

 עיקרי הוראות התכנית:
הקרקע משטח חקלאי לתחנת תידלוק ייעוד . שינוי 1

 ודרך מוצעת. 
 . קביעת זכויות בניה. 2
 . קביעת מגבלות בניה. 3
 . קביעת תנאים למתן היתרי בניה. 4
 

עה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך הוד
עמוד א, ", התשע6203ובילקוט הפרסומים  21/01/2011

 .23/02/2011, בתאריך 2706
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 84100באר שבע  4מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון 08-6263795טלפון: 
-08טלפון:  80300אופקים  1אופקים, שד הרצל בנייה לו

רשאי לעיין בה בימים ובשעות מעוניין , וכל ה9928542
 האינטרנט שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אילת
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר:

 2 /03 /214 /9 
שכונת  382שם התכנית: מבנה צמוד קרקע במגרש 

 , אילת6שחמון רובע 
לחוק התכנון  89נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 1965-התשנ"הוהבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
 אילת מופקדת תכנית מפורטת מספר:בנייה לתכנון ול

 2 /03 /214 /9 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

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

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 417/ מק/ 2 שינוי
 214/ 03/ 2 שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 אילת, 6דרך הבשמים ,שחמון , אילתיישוב: 
 X 193440קואורדינטה 
 Y 383680קואורדינטה 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 גושים וחלקות:
 .3, מוסדר, חלק בשלמות 40127גוש 

 מטרת התכנית:
 קביעת זכויות ומגבלות בניה.

 עיקרי הוראות התכנית:
מ' ,  1 -. שינוי קו בניין לבריכה בגבול עם מגרש שכן ל1

 'מ 2מותר 
מ"ר לשטח עיקרי. מותר  170של בנייה . תוספת זכויות 2

 מ"ר. 350מ"ר, מוצע  180
 . בניית קומת מרתף 3
 0. מרפסת ומצללה מעל החניה המקורה עד קו בניין 4
 מ"ר מעבר לשטח המותר. 30. תוספת מצללה 5
 

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

.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  60לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  100סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מחוז בנייה הועדה המחוזית לתכנון ול תונים, למשרדייבע

                      טלפון: 84100באר שבע  4הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 08-6263795

אילת   1אילת, חטיבת הנגב בנייה מקומית לתכנון ו
 08-6367114טלפון: 

 
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 

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

)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר בנייה וה
 .1989 -וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
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 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אשדוד
 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר:

3 /03 /102 /97 
התכנית: תוספת שטח עיקרי להקמת בית מלון  שם

 במגרש סמוך לפארק אלישבע ברובע א'
לחוק התכנון  117נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 97/ 102/ 03/ 3מספר: 

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

 להוציא היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 2009/ מק/ 3 שינוי
 93/ 102/ 03/ 3 שינוי

 62/ 101/ 02/ 3 כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
מגרש סמוך לפארק אלישבע, רובע א', , אשדודיישוב: 

 מול החוף הצפוני, אשדוד
 גבולות התכנית:

 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
 גושים וחלקות:

 .141חלקות במלואן: מוסדר,  2061גוש: 
 .143חלקות: מוסדר, חלקי  2061גוש: 

 X: 635350קואורדינטה 
 Y: 165975קואורדינטה 

 מטרת התכנית:
יחידות  113תוספת שטח עיקרי להקמת בית מלון בן 

  Lease Back-לשווק בשיטת ה
 ית:עיקרי הוראות התכנ

מ"ר שטחי  600מ"ר שטח עיקרי והפחתת 600תוספת  
בנייה שירות,ללא שינוי בסך השטחים המותרים ל

מ"ר שטח עיקרי  594ובנוסף עיגון תוספת  במגרש,
 62/101/02/3המותרים בנוסף למניין השטחים ע"פ תכ' 

תכליתיים שאושרו בהיתרי בניה, -בעבור ממ"קים דו
ית פ אותה תכנ+ מ"ר שטח שירות שאושרו ע"2128

 לבניית קומה נוספת של מרתף חניה תת קרקעי.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
עמוד ב, ", התשע6471ובילקוט הפרסומים  10/08/2012

 .11/09/2012, בתאריך 6396
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 84100 באר שבע 4מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון 08-6263795טלפון: 
טלפון:  77100אשדוד  10אשדוד, הגדוד העברי בנייה ול

רשאי לעיין בה בימים מעוניין , וכל ה08-8545304
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 ון מקומי: באר שבעמחוז: דרום, מרחב תכנ
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר/ מפורטת מספר :

5 /02 /102 /208 
 שם התכנית: מנחת מסוקים של בית חולים סורוקה

לחוק התכנון  89נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המחוזית , 1965-התשנ"הוהבניה, 
 מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומיתבנייה לתכנון ול
באר שבע מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 208/ 102/ 02/ 5  מספר:

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

 להוציא היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 102/ 02/ 5 שינוי
 / א33/ 102/ 02/ 5 שינוי
 176/ 102/ 02/ 5 שינוי
 2110/ מק/ 5 שינוי
 / א1/ 158/ 03/ 5 שינוי
 / ב1/ 158/ 03/ 5 שינוי
 14/ 169/ 02/ 5 שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

בתחום בית החולים סורוקה באר שבע , באר שבעיישוב: 
 שכונות ב' וג' וסביבותיו

 180961.45 קואורדינטה 
 574297.20 קואורדינטה 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 גושים וחלקות:
מספר 

 גוש
מספרי חלקות 

 בשלמותן
מספרי חלקות 

 בחלקן
38020  3 

38026 51-58,62-63 49-50,59-61, 
64,65,87,93, 

38027 

1-4,8-12,14-
21,33-35,47-
48,50-51,53,57-
58,66-68, 

5,7,13, 22-25, 27 
,36-37, 45, 49, 
52,59,61-62,64-
65, 69, 

38066  1 

38070 2-4,10-15,19-
22,28-29,77-78,86 

1,5,6,9,16,18,23,
26-27 ,30 ,36 ,71 
76,79-84,99-
100,113 

38071 

1-7, 12-22, 
25-36, 42-44, 
52-53, 101-105 
,126 

8-11, 23-24, 
39-41, 45-51, 54, 
100 ,106, 125 

38075 

3, 7-12,14-36, 49 
,50, 59-60, 65, 
69-72,74-76, 79, 
82-83 ,91, 93, 97, 

1, 5-6,41-42, 
45-48, 51, 57, 78, 
84 ,86-87, 95-96, 
98-99, 101-102 

38076  ,52 
38084  1-2,48-49,54,60 

38085 47,58 29,32,38,46,55,5
7,61,63 

38113  2,10,12,21-22 
38114 2 1 
38126 4-5, 8-9 7 
38127 13 12,15,17,21-22 

 
 מטרת התכנית:

יצירת מסגרת תכנונית למנחת מסוקים במרכז רפואי סורוקה 
 באר שבע . המנחת ישמש את צרכי בית החולים בלבד.

 עיקרי הוראות התכנית:
. הוספת שימוש קרקע למנחת מסוקים קיים המיועד 1

לנחיתה והמראה של מסוקים צבאיים ואזרחיים בתוך 
 תחום שטח בית חולים סורוקה
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לגובה והוראות בנייה עת הוראות להגבלות . קבי2
לשמירה על בטיחות הטיסה במנחת המסוקים, בדרכי 
הגישה האוירית אליו ובמרחב האוירי הדרוש לתפעולו 

 היעיל הבטוח והשוטף של מנחת המסוקים.
בתחום גבולות בנייה . קביעת תנאים להוצאת היתרי 3

 התכנית.
 

ובשעות  רשאי לעיין בתכנית, בימיםמעוניין 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 60לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  100סעיף 

ה המאוחרת בין הפרסומים ממועד פרסומה של ההודע
מחוז בנייה תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון וליבע

                    טלפון: 84100באר שבע  4הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 08-6263795

באר  2באר שבע, בגין מנחם בנייה מקומית לתכנון ול
 08-6463807טלפון:  ,שבע

 
ית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן התנגדות לתכנ

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

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

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:באר שבע
ישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת הודעה בדבר א

 113/ 115/ 03/ 5 מספר:
 14ברחוב אלחריזי  85שם התכנית: מגורים במגרש 

 נאות לון באר שבע
לחוק התכנון  117נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 113/ 115/ 03/ 5ברמה מפורטת מספר: 

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

 להוציא היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 82/ במ/ 5 שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 .  14באר שבע רחוב: אלחריזי יישוב: 
, 14י שטח התכנית נמצא בשכונת נאות לון, רח' אלחריז

 באר שבע
 גבולות התכנית:

 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
 גושים וחלקות:

 .15חלקות במלואן: מוסדר,  38327גוש: 
 .41, 5חלקי חלקות: מוסדר,  38327גוש: 

 X: 177540קואורדינטה 
 Y: 573440קואורדינטה 

 מטרת התכנית:
ברחוב  85למבנה מגורים במגרש בנייה הגדלת זכויות 

 , נאות לון באר שבע.14אלחריזי 
 עיקרי הוראות התכנית:

מ''ר  176.4 -למטרה עיקרית מבנייה א. הגדלת זכויות 
המ''ר המוצעים מיועדים לסככה  32.89מ''ר.  209.29 -ל

 בלבד. 

מ''ר  75.70 -למטרות שירות בנייה ב. קביעת זכויות 
מ'''ר,  5.25מ''ר, גגון כניסה  8מ''ר, ממ''ד  8)מחסן 

 מ''ר(.  39.45מ''ר ומרתף  15סככת רכב 
 . 55 % -ג. הגדלת תכסית ל

ד. קביעת קוי בניין עבור מחסן, סככת חניה, גגון כניסה 
 וסככה בחצר הקדמי.

 
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

עמוד ב, ", התשע6447ובילקוט הפרסומים  24/05/2012
 /19/07/2012, בתאריך 5382

 
מצאת במשרדי הועדה המחוזית התכנית האמורה נ

 84100באר שבע  4מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול
. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון 08-6263795טלפון: 

-08באר שבע  טלפון:  2באר שבע, בגין מנחם בנייה ול
רשאי לעיין בה בימים ובשעות מעוניין , וכל ה6463807

 האינטרנט רשהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאת
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:באר שבע, בני שמעון
 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מספר:

7 /02 /305 /69 
 שם התכנית: פארק פנאי חצרים

לחוק התכנון  117נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
נית מתאר , בדבר אישור תכ1965 –והבניה, התשכ"ה 

 69/ 305/ 02/ 7מקומית מספר: 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

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

 המתייחסת לתכניות הבאות: 
 מספר התכנית סוג היחס

 234/ 02/ 11 שינוי
 493/ 03/ 7 שינוי

 53/ 305/ 02/ 7 ביטול
 2/ 305/ 02/ 7 פירוט

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 באר שבע    .יישוב: 
 Y 574950 –קואורדינאטה מערב מזרח 

 X 173000 –קואורדינאטה דרום צפון 
ממערב לבאר שבע, בשטח מועצה אזורית בני שמעון, 

 , בתחום שטח פארק חצרים. 25מדרום לכביש 
 ר שבע.רשוית מקומיות: מועצה אזורית בני שמעון, עירית בא

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 גושים וחלקות:
 .68, 6מוסדר, חלקי חלקות  100215/1גוש 
, 11, 13-15, 17מוסדר, חלקי חלקות  100257/2גוש 
10 ,2-8. 

 .1מוסדר, חלקי חלקות  100257/4גוש 
 .1מוסדר, חלקי חלקות  100268/4גוש 
 .5 מוסדר, חלקי חלקות 100269/1גוש 
, 6, 9, 19, 22מוסדר, חלקות בשלמות  100274/1גוש 

, 8, 10-12, 20, 21, 23, 28-30, 41-43חלקי חלקות  5
7 ,4 ,3. 

 .1מוסדר, חלקי חלקות  400055גוש 
 בהסדר:
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, רשומה 37בני שמעון גוש  – 1חלק מחלקה , 100268גוש 
. )המידע נמסר מפקיד ההסדר במשרד 81ב"ש דף  9בספר 

 המשפטים(.
. אין רשום בגוש שומה. 37בני שמעון גוש  – 2חלק מחלקה 

 )המידע נמסר מפקיד ההסדר במשרד המשפטים(.
. אין 40בני שמעון גוש  – 1חלק מחלקה , 100257גוש 

רשום בגוש שומה. )המידע נמסר מפקיד ההסדר במשרד 
 המשפטים(.

 מטרת התכנית:
הקמת פארק פנאי הכולל מגרשים לשימושי פנאי 

ם הכוללים אטרקציות תירותיות, שטחים פתוחים, מעורבי
 ספורט ונופש, מלונאות ומסחר.

תכנית זו באה לפרט את שימושי הקרקע ופעילויות 
הפנאי של פארק חצרים ולהסדיר את המפגש עם היער 
מתוך מטרה של יצירת מרחב אטרקטיבי תוך שמירה על 

יחודיים למקום, הכול בהתאם יערכי הטבע והנוף ה
 .22ג' בתמ"א -ב', ו5ת סעיף להוראו

 עיקרי הוראות התכנית:
קרקע מאזור משולב נופש וספורט ייעוד א. שינוי 

לאטרקציות תיירותיות, למלונאות, למסחר, לשטח פתוח, 
 לשטח לפארק גן ציבורי וליער

 קרקע.ייעוד ב. קביעת התכליות המותרות לכל 
קים ג. פירוט שטח יער קיים, על ידי קביעת גבולות מדוי

 22ג' בתמ"א -ב' ו5ושמושים מותרים ודרכים על פי סעיף 
 ובהתאם למצב בשטח.

בנייה הכוללות קביעת שטחי בנייה ד. קביעת הוראות 
מרביים, קביעת תכסית, קביעת קווי בנין, קביעת מספר 

 קומות וגובה מבנים, הנחיות בינוי ופיתוח
 ה. התווית מערכת דרכים

 ח.ו. קביעת הוראות לפיתוח השט
 ז. קביעת השלבים והתניות לביצוע
 ח. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

 
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 

ב, עמוד ", התשע6368ובילקוט הפרסומים  16/12/2011
 /26/01/2012, בתאריך 2311

 
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 

 84100באר שבע  4ה מחוז הדרום, התקובנייה לתכנון ול
. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון 08-6263795טלפון: 

-08באר שבע  טלפון:  2באר שבע, בגין מנחם בנייה ול
בני שמעון, בית בנייה ועדה מקומית לתכנון ול, 6463807

, וכל 08-6257920טלפון:  85300בית קמה  ,קמה
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים מעוניין ה

 משרד של האינטרנט מורים פתוחים לקהל, ובאתרהא
 .www.pnim.gov.il הפנים

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר טוביה
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר: 

8 /03 /124 /10 
שם התכנית: חלוקת מגרש מגורים ומשק עזר , 

 משפחת אבן צור , מושב אביגדור
לחוק התכנון  89 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף

כי במשרדי הועדה המחוזית , 1965-התשנ"הוהבניה, 
מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית בנייה לתכנון ול
באר טוביה מופקדת תכנית מפורטת בנייה לתכנון ול

 10/ 124/ 03/ 8  מספר:
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן  והרשאות:בנייה  היתרי בנייה
 יא היתרים או הרשאותלהוצ

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 4/ 124/ 03/ 8 שינוי
 124/ 03/ 8 כפיפות
 9/ 124/ 03/ 8 כפיפות

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 כל האזור הבנוי במושב אביגדור, , מושב אביגדוריישוב: 

( באזור הדרומי 17מגרש משק עזר )מס'  –מילואה 
 ושב אביגדורבמ

 X 175790קואורדינטה 
 Y 623830קואורדינטה 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 :בתכנית גושים וחלקות

מספרי חלקות  מספר גוש
 בשלמותן

מספרי חלקות 
 בחלקן

2737 4-31 - 
2738 2-13,15-18, 

24,25,27-30 
21,22 

2741 2-43,45,47,49,50 48 
2825 4-78 - 

 
 :מילואהב גושים וחלקות

ספרי חלקות מ מספר גוש
 בשלמותן

מספרי חלקות 
 בחלקן

2738 17 22 
 

 מטרת התכנית:
(, 17חלוקת מגרש מגורים ומשקי עזר קיים )מיג' מס' 

(ומגרש מגורים  318ויצירת  מגרש מגורים א' )תא שטח 
כמפורט בנייה (, קביעת זכויות 17א )תא שטח מס' 

 להלן בשני המגרשים. 2.2בסעיף 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
המרביים באזור מגורים א' )תא בנייה א. קביעת שטחי ה

מ"ר, המהווים  180מ"ר, מתוכם  217-( ל 318שטח  מס' 
 שטח עיקרי.

המרביים באזור מגורים א' )תא שטח בנייה ב. קביעת שטחי ה
 המהווים שטח עיקרי. 684מתוכם מ"ר,  820-( ל17מס' 

 יה.ג. קביעת הוראות לתשתיות, ותנאים למתן היתרי בנ
 

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  60תנגדות תוך לחוק, רשאי להגיש ה 100סעיף 

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

                       טלפון: 84100באר שבע  4הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 08-6263795

יה  טלפון: באר טובבאר טוביה, בנייה מקומית לתכנון ול
08-8503404 

 
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 בנייה וה
 .1989 -וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
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 , מרחב תכנון מקומי: שקמיםמחוז: דרום
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר:

 6 /03 /136 /7 
  -73שם התכנית: שינוי באזור למגורים בנחלה מס' 

 ניר ישראל
לחוק התכנון  89נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי הועדה המחוזית , 1965-התשנ"הוהבניה, 
הועדה המקומית מחוז הדרום ובמשרדי בנייה לתכנון ול
שקמים מופקדת תכנית מפורטת מספר: בנייה לתכנון ול

6 /03 /136 /7 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

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

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 (820) ד/  136/ 03/ 6 שינוי
 35תמא/  כפיפות
 3/ ב/ 34תמא/  כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 תחום מועצה אזורית חוף אשקלון, במושב ניר ישראליישוב: 
  X 165300קואורדינטה 
  Y 621600קואורדינטה 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 גושים וחלקות:
 .18, מוסדר, חלקות בשלמות 2674גוש 

 נית:מטרת התכ
. שינוי חלוקה בין השטח החקלאי בנחלה לאזור 1

 המגורים בנחלה ללא שינוי השטחים.
. שינוי בקו בנין צידי ימני בשטח החקלאי לפי מבנה 2

 קיים ובתחומו בלבד.   
 עיקרי הוראות התכנית:

 . שינוי בפריסת שטחי המגורים והשטח החקלאי בנחלה.1
 ים.  . שינוי קווי בנין בהתאם לבינוי הקי2
 

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  60התנגדות תוך  לחוק, רשאי להגיש 100סעיף 

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

              טלפון: 84100באר שבע  4הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 08-6263795

 08-8500705שקמים, טלפון: בנייה מקומית 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 בנייה וה
 .1989 -וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 
 
 

 יםמחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: שקמ
 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר:

6 /03 /180 /4 
 ורדון -א'  63שם התכנית: מגרש 

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

 4/ 180/ 03/ 6מספר: 
איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה:

 ית/בחלק מתחום התכניתבכל תחום התכנ
תכנית שמכוחה ניתן  והרשאות:בנייה  היתרי בנייה

 להוציא היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות: 

 מספר התכנית סוג היחס
 2/ 280/ 03/ 6 כפיפות

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

 –מגרש מגורים דו משפחתי במרכז מנס , ורדוןיישוב: 
 אזורית יואבבתחום מועצה  ורדון

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 גושים וחלקות:
 .96חלקות במלואן: מוסדר,  1698גוש: 
 .126, 53חלקי חלקות: מוסדר,  1698גוש: 

 X: 179320קואורדינטה 
 Y: 619090קואורדינטה 

 מטרת התכנית:
 ב'. 63 –א' ו  63לשני תאי שטח,  63חלוקה של מגרש   -
 63ת זכויות בנייה ושינויים בקווי בניין בתא שטח הגדל  -

 א' בישוב ורדון.
 עיקרי הוראות התכנית:

קריות יא' למטרות ע 63*  הגדלת זכויות בנייה בתא שטח 
 מ"ר( 120מ"ר )במקום  180-ל

מ"ר )במקום  40 –*  שינוי זכויות בנייה למטרות שרות ל 
 מ"ר במרתף. 50מ"ר( +  30
 ראות בינוי.קביעת הנחיות והו * 

 *  קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
עמוד ב, ", התשע6346ובילקוט הפרסומים  25/11/2011

 .22/12/2011, בתאריך 1597
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 84100באר שבע  4מחוז הדרום, התקוה בנייה לתכנון ול

. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון 08-6263795ון: טלפ
מעוניין , וכל ה08-8500705טלפון:  שקמים,בנייה ול

רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
 הפנים משרד של האינטרנט פתוחים לקהל, ובאתר

www.pnim.gov.il. 
 הלראבי                                                    

 יו"ר הועדה המחוזית                                            

  הדרוםחוז מ לתכנון ולבניה                                        
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זלמן זכריה פיקוח )2011( בע"מ
)ח"פ 51-466106-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 5.3.2013, בשעה 9.00, ברח' חנקין 50, חולון, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    אדיר זלמן, מפרק

יאללה שיווק אקטיבי בע"מ
)ח"פ 51-289277-9(

)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 
תל   ,1 לבונטין  ברח'   ,9.00 בשעה   ,5.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דרור קרייזלר, מפרק

אר טי רגב טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-451690-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,192 האלה  ברח'   ,9.00 בשעה   ,5.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
ברקן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ניר רגב, מפרק

פארק טייל בע"מ
)ח"פ 51-460624-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 5.3.2013, בשעה 9.00, ברח' הכפר 11, קרית 
אונו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ערן עוזרי, מפרק

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

יויה הפקות אירועים בע"מ
)ח"פ 51-421220-8(

)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 3.3.2013, בשעה 11.00, ברח' שדרות רוטשילד 
6, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אייל ירקוני, עו"ד, מפרק

ב.מ.ק.כ בנימין - אחזקות פיננסיות )1999( בע"מ
)ח"פ 51-283533-1(

)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 3.3.2013, בשעה 12.00, במשרדי איתן מהולל 
& שדות עורכי דין - עורכי פטנטים, רח' אבא אבן 10, הרצליה, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    גיא הדר, עו"ד, מפרק

פרי חי ייעוץ רב תחומי ואחזקות בע"מ
)ח"פ 51-386065-0(

)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 
מושב   ,8 במשק   ,16.00 בשעה   ,3.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
תירוש, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    יוסף יפרח, מפרק

ג.ח. גורן ניהול בע"מ
)ח"פ 51-352473-6(

)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 
 ,26 השומר  ברח'   ,9.00 בשעה   ,5.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  רעננה, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    חיה גרנות, מפרקת
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ג.ל.ט. מפעלי רהיטים ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-167782-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 21.3.2013, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' בן 
יהודה 14, שדרות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אבי ממן, עו"ד, מפרק

ספראדאפ בע"מ
)ח"פ 51-420058-3(

)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 
15א,  סירקין  ברח'   ,11.30 בשעה   ,25.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גבעתיים, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    גיא אופיר, עו"ד, מפרק

מטאלוג'יק בע"מ
)ח"פ 51-401498-4(

)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 25.12.2012, התקבלה החלטה 
רובינשטיין,  פיני  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
מרח' ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511, 

טל' 03-6246250, פקס' 03-6246260, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

מטאלוג'יק בע"מ
)ח"פ 51-401498-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,25.4.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 

תגר סוכנות לביטוח 2008 בע"מ
)ח"פ 51-418701-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,26 הדקל  ברח'   ,9.00 בשעה   ,5.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  בורגתה, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יוסף תגר, מפרק

אלפא בילג )ישראל( סחר בע"מ
)ח"פ 51-340126-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 5.3.2013, בשעה 10.00, ברח' התאנה 34, תל 
מונד 40600, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רועי בן צור, מפרק

סופרגז גרופ, מוצרים ובטיחות בע"מ
)ח"פ 51-332623-1(

)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 
חרוצים  יד  ברח'   ,13.00 בשעה   ,10.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
36, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מיטל כהן מרקו, עו"ד, מפרקת

"מכלל" הדפסות אומנותיות ומסחריות בע"מ
)ח"פ 51-144598-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 11.3.2013, בשעה 12.00, במשרד עו"ד אולפינר - 
לשם   ,75266 לציון  ראשון   ,45 רוטשילד  רח'  ושות',  בולקינד 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    שגיא וקסלמן, עו"ד, מפרק
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ברח' הארבעה  זו,  מיום פרסום הודעה  ימים   30 הנ"ל תתכנס 
21, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יצחק שרם, מפרק

טיתד אנטרפרייזס החזקות בע"מ
)ח"פ 51-187925-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, במשרדי המפרקת, רח' 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,3 רפואי  מרכז 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יעל אלמוג, מפרקת

בולקינד את יהודה נכסים והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-193049-7(

)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 19.12.2012, התקבלה החלטה 
וקסלמן,  שגיא  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
ממשרד אולפינר בולקינד ושות', רח' רוטשילד 45, ראשון לציון, 

טל' 03-9501120, 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.

שגיא וקסלמן, מפרק

הוק יו אפ בע"מ
)ח"פ 51-463832-9(

)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 19.2.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישעיהו מרינה, מרח' הנגב 

5, בית דגן, 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.

ישעיהו מרינה, מפרק

רח' ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511, 
סופי  דוח  הגשת  לשם   ,03-6246260 פקס'   ,03-6246250 טל' 
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

שרם פודים קלנר סחר בע"מ
)ח"פ 51-196834-9(

)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 
ברח' הארבעה  זו,  מיום פרסום הודעה  ימים   30 הנ"ל תתכנס 
21, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יצחק שרם, מפרק

דש יוזמה ניהול שותפויות מוגבלות 1993 בע"מ
)ח"פ 51-183489-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
ברח' הארבעה  זו,  מיום פרסום הודעה  ימים   30 הנ"ל תתכנס 
21, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יצחק שרם, מפרק

אס אף קי טי וי סי מנג'מנט I בע"מ
)ח"פ 51-293609-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
ברח' הארבעה  זו,  מיום פרסום הודעה  ימים   30 הנ"ל תתכנס 
21, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יצחק שרם, מפרק

דארקום בע"מ
)ח"פ 51-166944-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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קידו ט.י. בע"מ
)ח"פ 51-445637-5(

)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 20.12.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי שליסמן, ת"ז 

058733635, מרח' הבנים 11, זכרון יעקב, 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.

אבי שליסמן, מפרק

גלאט מדיה בע"מ
)ח"פ 51-301139-5(

)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 20.12.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אריאל פופר, 

מרח' ז'בוטינסקי 35, 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 פופר, עו"ד, מפרק

אניטל-אקט המרכז ללימודי המשך בע"מ
)ח"פ 51-274077-0(

)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 23.12.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניר ברקון, ת"ד 287, 
 ,072-2448242 פקס'   ,072-2411772 טל'   ,2710102 ביאליק  קרית 

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.

ניר ברקון, עו"ד, מפרק

שוס סטודיו לאנימציה בע"מ
)ח"פ 51-472951-6(

)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 19.12.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את בני דוידוביץ, ת"ז 
גבעת עדה, למפרק   ,1246 21/7, ת"ד  024179541, מרח' הרימון 

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 דוידוביץ, מפרק

מאפית אורנים ותעשיות מזון 2000 בע"מ
)ח"פ 51-305156-5(

)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 20.12.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסף עזגד, 

מרח' משכית 10, הרצליה, 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.

יוסף עזגד, עו"ד, מפרק

סימבא.טל בע"מ
)ח"פ 51-454176-2(

)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 20.12.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אסף דן, מ"ר 39315, 

מרח' פינחס אלון 19, חולון, 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.

אסף דן, עו"ד, מפרק
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צהוב ירוק מימון והשקעה בע"מ
)ח"פ 51-336061-0(

)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 23.12.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניצן אברבך, 
אצל צלרמאיר, פילוסוף, רוזרבסקי, צפריר, טולידאנו ושות', רח' 

לינקולן 20, תל אביב 67134, 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.

ניצן אברבך, עו"ד, מפרק

מארום - בית הרופאים )2010( בע"מ
)ח"פ 51-438471-8(

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.12.2012, 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
טל'   ,49461 תקוה  פתח   ,10 ברקוביץ  מרח'  יניר אהרוני,  עו"ד 

03-9301116, פקס' 03-9319627, 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.

יניר אהרוני, עו"ד, מפרק

הודעה על הגשת בקשה להחייאת חברה
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

ה"פ 1832-09-12

בעניין חברת בית אריאל בית משותף בבת ים בע"מ, ח"פ 
,51-008589-7

עו"ד  ב"כ  ע"י   ,057517898 ת"ז  לפידות,  אפיק  והמבקשת: 
טל'  ,75289 לציון  ראשון   ,10 הקורא  עין  רח'  אשורי,   שלמה 

03-9667552, פקס' 03-9675355.

בקשה  הגישה  הנ"ל  המבקשת  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
369 לפקודת החברות  זה לבית המשפט בהתאם לסעיף  בתיק 
ים בע"מ, ח"פ  להחייאת חברת בית אריאל בית משותף בבת 

.51-008589-7

הבקשה נועדה לאפשר להעביר 20 מניות של געוויסנהייט 
מיכאל לשמה של המבקשת.

כל מי שמתנגד לבקשה מוזמן להגיש את התנגדותו לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב, בתיק זה, עד לא יאוחר מ–30 ימים 

מיום פרסום הודעה זו.
שלומי אשורי, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

צ'אנליקס בע"מ
)ח"פ 51-470078-0(

)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 23.12.2012, התקבלה 
דניאל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 
 ,67775 17, תל אביב  יצחק שדה  304776404, מרח'  מרכוס, ת"ז 

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.

דניאל מרכוס, עו"ד, מפרק

מ.ר.מ. - מכשור רפואי מתקדם בע"מ
)ח"פ 51-261040-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.12.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ד"ר חיים לוי, מרח' 

ציפמן 20, רעננה 43220, 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.

ד"ר חיים לוי, עו"ד, מפרק

סגול ירוק פרויקט והשקעה בע"מ
)ח"פ 51-336063-6(

)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 23.12.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניצן אברבך, 
אצל צלרמאיר, פילוסוף, רוזרבסקי, צפריר, טולידאנו ושות', רח' 

לינקולן 20, תל אביב 67134, 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.

ניצן אברבך, עו"ד, מפרק




